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LĒMUMS 

Smiltenē 

2013.gada 30. oktobrī                                                            Nr.18 

19.§. 
Par Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008-2020.gadam un 

Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006-2018.gadam grozījumu pirmās 
redakcijas un Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma vides pārskata 1.redakcijas 

nodošanu publiskai apspriešanai 
A.Mežulis, A.Lapiņš 

 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pantu, 5.panta I daļas 3.punktu, 
12.panta 3.daļu, 23.pantu, Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Ministru kabineta noteikumu Nr.970 
„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 10.pantu, Smiltenes novada 
domes 2013.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.7, 1.§. „Par Smiltenes novada Grundzāles pagasta 
teritorijas plānojuma 2008-2020.gadam un Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006-

2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”, ņemot vērā domes Finanšu jautājumu pastāvīgās 
komitejas priekšlikumu (sēdes protokols Nr.10), atklāti balsojot ar 14 balsīm par (A.Mežulis, 
K.Markss, I.Ādamsons, A.Veldre, V.Mālkalne, A.Lācis, I.Raiskuma, I.Joksts, I.Vergina, 
T.Zaļkalne, G.Kukainis, G.Markss, O.Putrālis, G.Mangale), pret - nav, atturas - nav, 

Smiltenes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Nodot publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai Smiltenes novada Grundzāles 
pagasta teritorijas plānojuma 2008-2020.gadam un Launkalnes pagasta teritorijas 

plānojuma 2006-2018.gadam grozījumu pirmo redakciju. 
2. Nodot publiskai apspriešanai SIA „Vides eksperti” sagatavoto Grundzāles pagasta 

teritorijas plānojuma vides pārskata pirmo redakciju. 

3. Noteikt publiskās apspriešanas posmu 1.redakcijai no šā gada 5.novembra līdz 
16.decembrim. Teritorijas plānojuma grozījumu un vides pārskata pirmās redakcijas 
materiālus izvietot Smiltenes novada domes telpās, Smiltenes novada Launkalnes 

pagasta pārvaldes un Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldes telpās, un 
publicēt pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv. 

4. Paziņojumu par 1.redakcijass publisko apspriešanu publicēt pašvaldības mājas lapā 
www.smiltene.lv, laikrakstos „Smiltenes novada domes vēstis” un „Ziemeļlatvija”. 

5. Pieprasīt no nosacījumus sniegušajām institūcijām atzinumus par vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojuma pirmo redakciju. 

6. Lēmumu nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai. 

7.  Atbildīgais par lēmuma izpildi domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs 
Andris Lapiņš. 

8. Lēmuma izpildi kontrolēt domes izpilddirektoram Kārlim Lapiņam. 
9. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                A.Mežulis 
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