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LĒMUMS 

Smiltenes novadā 

2021.gada 29.jūnijā                                              Nr. 366 

                       (protokols Nr.9,   44 .§.) 

 

Par lokālplānojuma, 31 zemes vienībai Grotūža ciemā, Smiltenes pagastā, 

Smiltenes novadā 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai 

 

Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja 

S.Daudziete ziņo, ka izskatot lokālplānojuma 31 zemes vienībai no “Jaunciems 1” līdz  

“Jaunciems 31” Grotūža ciemā, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā 1.redakciju, Smiltenes 

novada dome (turpmāk -Dome) konstatē, ka ar Domes 26.08.2020 lēmumu Nr.472, protokols 

15, 2.§. “Par lokālplānojuma, kas groza Smiltenes novada teritorijas plānojumu 31 zemes 

vienībai no “Jaunciems 1” līdz  “Jaunciems 31” Grotūzī, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, 

uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” apstiprinātā darba uzdevuma lokālplānojuma 

izstrādei noteiktās prasības ir izpildītas. 

Lokālplānojuma plānotā teritorija atbilst Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2013-2037.gadam stratēģiskajam mērķim SM3 “Pievilcīgas dzīves telpas veidošanā 

būtiska loma ir sakārtotām un pilnvērtīgām apbūves teritorijām un pieejamiem kvalitatīviem 

pakalpojumiem. Novada apdzīvotajās vietās un lauku teritorijā jānodrošina pievilcīga dzīves 

vide ar atbilstošu, videi draudzīgu un mūsdienīgu inženiertehnisko infrastruktūru un 

pieejamiem kvalitatīviem pakalpojumiem. Plānojot jaunu mājokļu, sociālo un citu 

pakalpojumu objektu, darbavietu attīstīšanu, iespēju robežās jāizmanto jau esošā infrastruktūra 

un neizmantotās, pamestās apbūves teritorijas”.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pantu, 5.panta pirmās daļas 

3.punktu, 12.panta pirmo daļu, 24.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu 

Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

1.,82.,83.,84.punktu, ņemot vērā lokālplānojuma izstrādes vadītāja 18.06.2021. ziņojumu par 

lokālplānojuma 1.redakciju, domes Finanšu jautājumu pastāvīgās komitejas 22.06.2021. 

atzinumu (protokols Nr.7), atklāti balsojot ar ar 13 balsīm “Par” (Aigars Dudelis, Aija Cunska, 

Andis Rozītis, Birute Mežale, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Pērle, Jānis 

Sīklēns, Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis Tralla, Vilnis Korulis), “Pret” - nav , “Atturas” - 

nav,  

Smiltenes novada dome  

 

NOLEMJ: 

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai lokālplānojuma 31 

zemes vienībai no “Jaunciems 1” līdz  “Jaunciems 31” Grotūzī, Smiltenes pagastā, 

Smiltenes novadā 1.redakciju. 



2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no šā gada 12.jūlija līdz 9.augustam. 

3. Lokālplānojuma pirmās redakcijas materiālus izvietot Smiltenes novada domes telpās, 

Smiltenes pagasta pārvaldes telpās un publicēt pašvaldības mājas lapā 

www.smiltene.lv. 

4. Publiskās apspriešanas sanāksmi organizēt attālināti 2.augustā plkst.17.00, atbilstoši 

normatīvajiem aktiem.  

5. Paziņojumu par sanāksmi ievietot vismaz divos plašsaziņas kanālos un izvietot 

publiskajā ārtelpā ne vēlāk kā 10 dienas pirms sanāksmes noteiktā datuma. 

6. Lēmumu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

7. Paziņojumu par publisko apspriešanu publicēt pašvaldības mājas lapā 

www.smiltene.lv, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), 

informatīvajā izdevumā „Smiltenes novada Domes Vēstis”, kā arī izziņot vismaz divos 

plašsaziņas kanālos un nodrošināt tās izvietošanu publiskajā ārtelpā. 

8. Par lēmuma izpildi atbild domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja. 

9. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Smiltenes novada domes izpilddirektoram. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                  E. Avotiņš 
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