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SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 
Reģ. Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr.: 64774844, e-pasts: dome@smiltene.lv 

 

LĒMUMS 

Smiltenē 
2022.gada 26. janvārī                                              Nr. 8 

                       (protokols Nr.2,  2.§.) 

 

Par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam un Smiltenes 

novada attīstības programmu 2022. – 2028. gadam gala redakcijas apstiprināšanu 

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035.gadam (turpmāk– Stratēģija) ir 

ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts Smiltenes novada ilgtermiņa 

attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.  

Smiltenes novada attīstības programma 2022.-2028.gadam (turpmāk – Attīstības 

programma) ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja 

termiņa prioritātes un rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot tās novada ilgtspējīgas,   

integrētas un koordinētas attīstības nolūkos. 

Stratēģija un Attīstības programma ir sagatavotas, izvērtējot nacionāla līmeņa, Vidzemes 

plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus, kā arī ņemot vērā labo 

praksi telpiskās attīstības plānošanā un noteiktos attīstības plānošanas principus Latvijā. Izstrāde 

veikta saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas izstrādātajiem dokumentiem “Vadlīnijas pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

izstrādei”, Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī  un 

“Nozaru politiku vadlīnijas pašvaldībām”. 

Attīstības programmas izstrādē nodrošināta aktīva sabiedrības iesaiste, t.sk. iedzīvotāju un 

uzņēmēju aptauja, tematiskās darba grupas un viedokļu līderu intervijas. Rezultāti ņemti vērā 

dokumenta izstrādē, definējot vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un priekšlikumus 

rīcībām. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otras daļas 1. punktu, Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu, 8. un 10. pantu, Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu, 12. panta pirmo daļu, 21.pantu un 22. pantu, 

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, 3.1. apakšnodaļu, 3.2. apakšnodaļu, un 68. punkta 

68.2.apakšpunktu, Smiltenes novada domes 2020.gada 25.novembra lēmumu Nr. 696 “Par 

jaunveidojamā Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” 

(protokols Nr.21, 47.§.), Apes novada domes 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr. 224 “Par 

jaunveidojamā Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” 

(protokols Nr.19, 17.§.), Raunas novada domes 2020.gada 25.novembra lēmumu “Par 

jaunveidojamā Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” 

(protokols Nr.15, 14.§.), Smiltenes novada domes 2020.gada 25.novembra lēmumu Nr. 697 “Par 

jaunveidojamā Smiltenes novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.21, 

48.§.), Apes novada domes 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr. 223 “Par jaunveidojamā 

Smiltenes novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.19, 16.§.), Raunas 

novada domes 2020.gada 25.novembra lēmumu “Par jaunveidojamā Smiltenes novada attīstības 

programmas izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.15, 15.§.) un Smiltenes novada pašvaldības 

domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 19.janvāra sēdes 
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atzinumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot ar 9 balsīm "PAR" - (Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, 

Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Mārtiņš Vīgants, 

Raivis Vizulis),  2 balsis "PRET" – (Dainis Aļeksējevs, Gita Mūrniece), 3 balsis "ATTURAS" – 

(Ainārs Mežulis, Otārs Putrālis, Toms Markss),  

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt izstrādāto dokumentu “Smiltenes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 

2035.gadam” kā gala redakciju (pielikumā). 

2. Apstiprināt izstrādāto dokumentu “Smiltenes novada Attīstības programma 2022.-

2028.gadam” kā gala redakciju (pielikumā). 

3. Lēmumu par Smiltenes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam un 

Smiltenes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam gala redakcijas apstiprināšanu: 

3.1.  ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā; 

3.2.  ievietot Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, 

pašvaldības sociālajos tīklos un publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā “Smiltenes 

Novada Pašvaldības Vēstis”; 

3.3.  nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam, informējot par lēmuma pieņemšanu. 

4. Lēmuma izpildes kontroli veikt Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram. 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                           E.Avotiņš 
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