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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 29.jūnijā                                        Nr.269 
 

  (protokols Nr.13, 3.§.) 

 

Par iedzīvotāju iesnieguma izskatīšanu par lokālplānojumu vēja parkam “Augstkalni”, 

Smiltenes novadā 

 

Smiltenes novada pašvaldības dome 2022.gada 30.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.113 “Par 

lokālplānojuma, ar kuru groza Smiltenes novada teritorijas plānojumu un Raunas novada teritorijas 

plānojumu 2012.-2024.gadam, izstrādes uzsākšanu vēja parkam “Augstkalni” un darba uzdevuma 

apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums). Ar Lēmumu atļauts uzsākt lokālplānojuma izstrādi vēja parkam 

“Augstkalni”, veikt grozījumus teritorijas plānojumos, lai noteiktu jaunu indeksētu apakšzonu 

funkcionālajā zonā Meža teritorija (M), vai paredzētu citu, vēja parka būvniecībai atbilstošu teritorijas 

funkcionālo zonu, kā arī apstiprināts lokālplānojuma darba uzdevums. 

Smiltenes novada pašvaldības dome izskata zemju īpašnieku 2022. gada 7.jūnija kolektīvo 

iesniegumu “Par lokālplānojumu vēja elektrostaciju parkam “Augstkalni” Smiltene novadā” (turpmāk 

– Iesniegums), kurš adresēts Smiltenes novada pašvaldībai un Smiltenes novada pašvaldības domes 

deputātiem. Iesniegumā lūgts no lokālplānojuma teritorijas izņemt Iesniegumā norādītas zemes 

vienības un šīm zemes vienībām neveikt grozījumus pašvaldības teritorijas plānojumā.  

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 33.punktu, lokālplānojumu izstrādā teritoriāli vienotai teritorijai, savukārt, 

izņemot no lokālplānojuma teritorijas Iesniegumā norādītās zemes vienības, nav iespējams nodrošināt 

šī punkta izpildi. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 3. un 27.punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 4.panta otro un sesto daļu, 12.panta trešo daļu,  20.pantu, 24.pantu, 

Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 33.punktu un 133.punktu, kā arī  Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un 

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 22.jūnija atzinumu (protokols Nr.8), atklāti 

balsojot ar 14 balsīm "PAR" - (Gita Mūrniece, Astrīda Harju, Ilze Vergina, Otārs Putrālis, Andris 

Abrāmovs, Mārtiņš Vīgants, Dainis Aļeksējevs, Ainārs Mežulis, Edgars Avotiņš, Toms Markss, 

Raivis Vizulis, Inga Ērgle, Ervīns Labanovskis, Jānis Āboliņš), "PRET" – nav, "ATTURAS" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Negrozīt Lēmumu un neizslēgt no lokālplānojuma teritorijas Iesniegumā norādītās zemes vienības. 

2. Iesniegumā norādītajās zemes vienībās saglabāt šobrīd spēkā esošo teritorijas plānojumu 

(Smiltenes novada teritorijas plānojums un Raunas plānojums 2012.-2024.gadam) būtību un 

teritorijas atļauto izmantošanu. 
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3. Piedāvāt Iesnieguma autoriem iespēju Iesniegumā norādītajās zemes vienībās noteikt funkcionālā 

zonējuma indeksēto teritoriju, kurā aizliegta vēja ģeneratoru uzstādīšana. 

4. Noteikt, ka projekta īstenotājs piedāvā vienošanās noslēgšanu ar zemju īpašniekiem par 

apgrūtinājumu neradīšanu tiem zemju īpašniekiem, kuri iebilst apgrūtinājuma radīšanai sava īpašumā 

projekta realizācijas gaitā. 

5. Par lēmuma izpildi atbild Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa. 

6. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam attīstības 

jautājumos. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                          E.Avotiņš 


