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LĒMUMS 

Smiltenē 

2009.gada 30. septembrī        Nr.9 

 

17.§ 

Smiltenes novada domes saistošo noteikumu Nr.9/09 

„Par Smiltenes novada teritorijas plānojumiem” apstiprināšana  

A.Mežulis 

 

Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 7. panta sestās daļas 2.punktu, Pārejas 

noteikumu 13.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu, 41. 

panta pirmās daļas 1. punkta, 45. , 45.
1
 pantiem, atklāti balsojot ar 11 balsīm par 

(A.Mežulis, I.Ādamsons, R.Melderis, A.Dudelis, T.Zaļkalne, G.Markss, K.Markss, 

L.Garklāva, B.Mežale, G.Kukainis, G.Krūmiņš) Smiltenes novada dome  

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Smiltenes novada domes saistošos noteikumu Nr.9/09 „Par Smiltenes 

novada teritorijas plānojumiem” projektu (pielikumā). 

2. Ar Smiltenes novada domes saistošo noteikumu Nr.9/09 „Par Smiltenes novada 

teritorijas plānojumiem” spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem novada 

pašvaldības teritorijā ietilpstošo bijušo vietējo pašvaldību saistošos noteikumus 

(pielikumā). 

3. Šo lēmumu publicēt vietējā laikrakstā „Ziemeļlatvija” un laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis” un ievietot pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv. 

4. Ar Smiltenes novada domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem var 

iepazīties Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, 24.kabinetā, darba dienās no 

plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00. 

5. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību 

lietu ministrijai. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      A.Mežulis 



 
Latvijas Republika 
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2009.gada 30. septembrī       

APSTIPRINĀTI   

ar Smiltenes novada domes  

2009.gada 30. septembra  

lēmumu (protokols Nr.9, 17.§.) 

 

 

 

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr.9/09 

„PAR SMILTENES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMIEM” 

 
Izdoti pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 

 7. panta sestās daļas 2.punktu, 

 Pārejas noteikumu 13.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 

 21.panta pirmās daļas 3.punktu. 

 

 

1. Apstiprināt Smiltenes novada teritorijas plānojumu, kas sastāv no: 

1.1. Bilskas pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Bilskas pagasta padomes 

2006.gada 22.marta saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Bilskas pagasta teritorijas 

plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

1.2. Blomes pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Blomes pagasta 

padomes 2006.gada 27.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Blomes pagasta 

teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi”; 

1.3. Brantu pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Brantu pagasta padomes 

2009.gada 27.marta saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Grozījumi 09.08.2006.g. 

saistošos noteikumos Nr.3 „Brantu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””; 

1.4. Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Grundzāles pagasta 

padomes 2008.gada 16.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Grundzāles 

pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi”; 

1.5. Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Launkalnes pagasta 

padomes 2006.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Launkalnes 

pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi”; 

1.6. Palsmanes pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Palsmanes pagasta 

padomes 2008.gada 30.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Palsmanes 

pagasta teritorijas plānojuma 2008 – 2020.gadam grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”; 
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1.7. Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Smiltenes pagasta 

padomes 2007.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Smiltenes 

pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi”; 

1.8. Smiltenes pilsētas teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Smiltenes pilsētas 

domes 2006.gada 21.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.12/06 „Smiltenes 

pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi”; 

1.9. Variņu pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Variņu pagasta padomes 

2009.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1/2009 „Variņu pagasta 

teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi”. 

 

2. Ar Smiltenes novada domes saistošo noteikumu Nr.9/09 „Par Smiltenes novada 

teritorijas plānojumiem” spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē: 

2.1. Bilskas pagasta padomes 2006.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr.3 „Bilskas 

pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi”; 

2.2. Blomes pagasta padomes 2006.gada 27.jūnija saistošie noteikumi Nr.1 „Blomes 

pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi”; 

2.3. Brantu pagasta padomes 2009.gada 27.marta saistošie noteikumi Nr.3 „Grozījumi 

09.08.2006.g. saistošos noteikumos Nr.3 „Brantu pagasta teritorijas plānojuma 

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””; 

2.4. Grundzāles pagasta padomes 2008.gada 16.septembra saistošie noteikumi Nr.7 

„Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

2.5. Launkalnes pagasta padomes 2006.gada 20.oktobra saistošie noteikumi Nr.5 

„Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

2.6. Palsmanes pagasta padomes 2008.gada 30.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 

„Palsmanes pagasta teritorijas plānojuma 2008 – 2020.gadam grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

2.7. Smiltenes pagasta padomes 2007.gada 26.septembra saistošie noteikumi Nr.7 

„Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi”; 

2.8. Smiltenes pilsētas domes 2006.gada 21.augusta saistošie noteikumi Nr.12/06 

„Smiltenes pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi”; 

2.9. Variņu pagasta padomes 2009.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr.1/2009 

„Variņu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi”. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā Teritorijas plānošanas likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs      A.Mežulis 

 

 


