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LĒMUMS 
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2021.gada 31.martā                                              Nr. 163 

                      (protokols Nr.5,  38.§.) 

 

Par projekta (Green Palette) ietvaros izstrādāto ezeru apsaimniekošanas plānu 

apstiprināšanu  

Smiltenes novada dome turpina darbu pie projekta “Vides pārvaldības pilnveidošana, 

īstenojot kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu reģionos” (Green Palette), kas paredz izstrādāt 

apsaimniekošanas plānus Tepera, Vidusezera, Bilskas, Blomes un Tiltleju ezeriem un citas 

aktivitātes. Projekta īstenošana pašvaldībai ir būtiska, jo “Green Palette” ir pārrobežas projekts, 

kura mērķis ir uzlabot sabiedrības un tieši iesaistīto pušu zināšanu līmeni par dabas resursu 

ilgtspējīgu izmantošanu, iesaistot atšķirīgas mērķa grupas dažādās aktivitātēs. 

2019.gada 18.oktobrī tika izsludināts iepirkums Nr.SND/2019/26/M “Apsaimniekošanas 

plānu izstrāde Smiltenes pašvaldības ezeriem”, kura rezultātā 2019.gada 27.novembrī ar SIA 

“Vides Konsultāciju Birojs” noslēgts līgums Nr.SND-S-PA/AP/LKPP/1-19 (turpmāk - 

Līgums). Atbilstoši noslēgtā Līguma 1.pielikuma Tehniskās specifikācijas 7.punktam, no 

2020.gada 26.augusta līdz 2020.gada 26.septembrim norisinājās publiskā apspriešana. Tās 

ietvaros 2020.gada 17.septembrī plkst.14:30 Bilskas pagasta pārvaldē - “Pašvaldības māja”, 

Bilskā, Bilskas pagastā, plkst.16:00 Blomes tautas namā, Dzirnavu ielā 1, Blomē, Blomes 

pagastā un plkst.17:30 Smiltenes kultūras centrā, Gaujas ielā 1, Smiltenē, tika rīkotas 

sabiedriskās apspriedes sanāksmes. 

Pašvaldība ir saņēmusi izpildītāja izstrādātos apsaimniekošanas plānus Tepera, 

Vidusezera, Bilskas, Blomes un Tiltleju ezeriem, kas ietver detalizētu informāciju par 

ūdenstilpēm, to ekoloģisko stāvokli un potenciālo attīstību, un konstatē, ka plāni izstrādāti 

atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem un nav pretrunā ar Ministru kabineta 2005.gada 

27.decembra noteikumiem Nr.1014 “Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) 

noteikumu izstrādāšanas kārtība” (turpmāk - Noteikumi Nr.1014).  

Ņemot vērā Smiltenes novada domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 23.marta atzinumu (sēdes protokols Nr.4), Noteikumu Nr.1014 

8.1.apakšpunktu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, 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: 

1. Apstiprināt izstrādātos dokumentus - Bilskas ezera apsaimniekošanas plāns, Blomes 

dzirnavezera apsaimniekošanas plāns, Tepera ezera apsaimniekošanas plāns, 

Vidusezera apsaimniekošanas plāns, Tiltlejas ezera apsaimniekošanas plāns.  



 

 

2. Apstiprinātos apsaimniekošanas plānus Attīstības un plānošanas nodaļas projektu 

vadītājai nosūtīt Kancelejas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālistiem publicēšanai 

oficiālajā tīmekļvietnē www.smiltene.lv. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                           E. Avotiņš 
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