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LĒMUMS 
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2021. gada 27. janvārī                                              Nr. 50 

                       (protokols Nr.1,  51.§.) 

 

Par jaunveidojamā Smiltenes novada mobilitātes plāna 2021-2030 izstrādi 

projekta “Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos – jaunas pieejas mobilitātes 

koncepciju izstrādei attālos lauku reģionos (MARA)” ietvaros  

Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk -VPR), meklējot risinājumus mobilitātes 

pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai, ir iesaistījies starptautiskā projektā 

“Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos – jaunas pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei 

attālos lauku reģionos” (MARA). Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju mobilitāti 

attālinātās lauku teritorijās un uzlabot teritoriju pieejamību gan vietējiem iedzīvotājiem, 

gan viesiem. Mobilitātes plāns ir stratēģiskās plānošanas ietvardokuments, kas iezīmē 

nepieciešamās izmaiņas un uzlabojumus transporta sistēmā, lai saglabātu teritorijas 

pievilcību, uzlabotu dzīves kvalitāti iedzīvotājiem, uzlabotu pārvietošanos darba 

ņēmējiem, viesiem, palīdzētu attīstīties rūpniecībai, tirdzniecībai un pakalpojumiem un 

radītu ērtus apstākļus atpūtai. Izvērtējot iesniegtos pašvaldību pieteikumus mobilitātes 

plānu izstrādei, VPR ir izvēlējies mobilitātes plānu izstrādāt Smiltenes novadam, kas pēc 

reģionālās reformas ietvers arī Apes un Raunas novadus. VPR ir sekmīgi noslēdzis 

iepirkuma procesu, lai nolīgtu ekspertus, kas izstrādās jaunveidojamā Smiltenes novada 

Mobilitātes plānu. Iepirkumā zemāko cenu piedāvāja un uzvarēja SIA "Ardenis". Plānotais 

līguma izpildes laiks ir 7 mēneši. Smiltenes novada mobilitātes plāns 2021-2030 (turpmāk 

– Mobilitātes Plāns) kalpos kā darba dokuments – vadlīnijas Smiltenes novada 

atbildīgajām iestādēm un speciālistiem, lai realizētu ilgtspējīgus risinājumus satiksmes 

infrastruktūras un mobilitātes pakalpojumu attīstībā. 

      Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada domes Finanšu un attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.janvāra atzinumu (protokols Nr.1) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas 

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

5.panta pirmo daļu, 12. panta pirmo daļu un 32.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 

14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 127.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Aija Cunska, Andis Rozītis, 

Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis 

Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis Tralla, Vilnis Korulis), "Pret" 

– nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada dome 

NOLEMJ: 
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1. Atbalstīt jaunveidojamā Smiltenes novada Mobilitātes plāna 2021-2030 izstrādi.  

2. Deleģēt Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas 

plānotāju, kā pašvaldības pārstāvi Smiltenes novada Mobilitātes plāna izstrādes 

darba grupā. 

3. Lēmuma kontroli veikt Smiltenes novada domes izpilddirektoram Andrim 

Lapiņam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.  
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