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Par jaunizveidojamā Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes
uzsākšanu
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (turpmāk – Likums), kas stājās spēkā
2020. gada 23. jūnijā, nosaka, ka Apes novada pašvaldība kopā ar Smiltenes novada
pašvaldību un Raunas novada pašvaldību turpmāk, no 2021. gada 1. jūlija, veidos vienu
administratīvo teritoriju – Smiltenes novadu. Apvienotajam novadam ir jānodrošina kopīgu
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde.
Likuma Pārejas noteikumu 9.punkts nosaka, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un
attīstības programmas projektu izstrādi līdz 2021.gada 30.jūnijam vada tā pašvaldība, kurā ir
lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem iedzīvotāju reģistra datiem, no kā izriet, ka
minētā uzdevuma izpildi jānodrošina Smiltenes novada pašvaldībai, un deleģē Ministru
kabinetu noteikt nosacījumus un kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros līdz
2021. gada 1. decembrim no valsts budžetā piešķirtajiem finanšu līdzekļiem pašvaldībām
līdzfinansē jaunizveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu
izstrādi - ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas projektu izstrādi.
Plānošanas dokumentu projektus izstrādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
pašvaldību plānošanas dokumentu izstrādi. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” plānošanas dokumenta izstrāde tiek uzsākta ar katras jaunajā novadā esošās
pašvaldības lēmumu, kas ir tiesiskais pamats plānošanas dokumenta izstrādes procedūras
ietvaros. Minēto noteikumu 66. punkts noteic, ka dome pieņem lēmumu par ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu, apstiprina izstrādes vadītāju un darba uzdevumu,
kurā iekļauts izstrādes procesa un sabiedrības līdzdalības plāns, un atbilstoši tam pašvaldība
sagatavo ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu.
Smiltenes novada pašvaldība, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 13.oktobra
noteikumu Nr.631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” 12. punktam iesniedza pieteikumu valsts
mērķdotācijas saņemšanai teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei un
saņēma Valsts reģionālās attīstības aģentūras apstiprinājumu Nr. 2/ATR20/20/1999, kurā
norādīta piešķirtā valsts mērķdotācija EUR 36 200.00 apmērā jaunizveidojamās novada
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei. Plānošanas
dokumenta izstrāde notiek Smiltenes novada pašvaldībai sadarbojoties ar pārējām
jaunizveidojamā novada pašvaldībām.

Ievērojot augstāk norādīto, un, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma Pārejas noteikumu 9.punktu, 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 22.pantu,
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 66. punktu, Apes novada dome nolemj:
1. Sadarbībā ar Smiltenes novada pašvaldību un Raunas novada pašvaldību uzsākt
jaunizveidojamā Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi (turpmāk – IAS).
2. Apstiprināt IAS izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu.
3. Apstiprināt IAS izstrādes vadības grupu šādā sastāvā:
3.1. Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš;
3.2. Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Kārlis Lapiņš;
3.3. Apes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Liberts;
3.4. Apes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Astrīda Harju;
3.5. Raunas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Evija Zurģe;
3.6. Raunas novada pašvaldības domes deputāts Edgars Plētiens.
4. Apstiprināt Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju par IAS
izstrādes vadītāju.
5. Noteikt, ka IAS izstrādes vadības grupa izveido un Smiltenes novada pašvaldības
priekšsēdētājs ar rīkojumu apstiprina IAS izstrādes darba grupu un tās vadītāju, darba grupā
iekļaujot pārstāvjus no Apes novada pašvaldības, Raunas novada pašvaldības un Smiltenes
novada pašvaldības.
6. Paziņojumu par IAS izstrādes uzsākšanu publicēt Apes novada pašvaldības tīmekļvietnē
www.apesnovads.lv un Apes novada pašvaldība informatīvajā laikrakstā “Apes novada
ziņas”.
7. Uzdot Smiltenes novada pašvaldībai lēmumu par IAS izstrādes uzsākšanu ievietot
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
8. Lēmumu nosūtīt Smiltenes novada pašvaldībai un Raunas novada pašvaldībai.
9. Lēmuma kontroli veikt Apes novada domes izpilddirektoram Viesturam Dandenam.
10.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Apes novada domes priekšsēdētājs
Jānis LIBERTS
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DARBA UZDEVUMS
Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.- 2045. gadam izstrādei
1. Izstrādāt Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021.–2045. gadam
(turpmāk - IAS), kurā noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi,
attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva, izvērtējot nacionālā līmeņa,
Vidzemes reģiona plānošanas dokumentus, nodrošinot iedzīvotāju līdzdalību izstrādes
procesā.
2. IAS izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem:
2.1. likumu "Par pašvaldībām";
2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likumu;
2.3. Teritorijas attīstības plānošanas likumu;
2.4. likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu";
2.5. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumiem Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība
attīstības plānošanas procesā";
2.6. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
2.7. Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumiem Nr.157 "Kārtība, kādā veicams
ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums".
3. Izstrādi veikt saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
izstrādātajiem dokumentiem "Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei
reģionālā un vietējā līmenī" (aktuālāko redakciju) un Nozaru politikas vadlīnijas
pašvaldībām (aktuālāko redakciju). Izstrādājot IAS, analizēt un ņemt vērā esošos
Smiltenes novada, Apes novada un Raunas novada teritorijas attīstības plānošanas
dokumentus, kaimiņu novadu attīstības plānošanas dokumentus, Vidzemes reģiona
plānošanas dokumentus, Latvijas ilgtermiņa attīstības programmu.
4. IAS izstrādei ņemt vērā saistošos attīstības plānošanas dokumentus:
4.1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam;
4.2. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam;
4.3. Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2030. gadam;
4.4. Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2021. – 2027. gadam (izstrādē);
4.5. Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2037. gadam;
4.6. Smiltenes novada attīstības programmu 2012. – 2018. gadam;
4.7. Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2030. gadam;
4.8. Apes novada attīstības programmu 2014. – 2020. gadam;
4.9. Raunas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2037. gadam;
4.10. Raunas novada attīstības programmu 2014. – 2020. gadam.
5. Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam izstrādes
uzdevumi:
5.1. Definēt novada nākotnes attīstības redzējumu, vēlamās ilgtermiņa izmaiņas,
stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes, teritorijas attīstības vadlīnijas;
5.2. Noteikt attīstības perspektīvas rakstveidā un grafiskā veidā;

5.3.
5.4.
5.5.

Izstrādes procesā sadarboties ar IAS darba grupu;
Sagatavot informāciju par programmas izstrādes aktivitātēm, nodrošinot sabiedrības
informēšanu;
Sabiedriskās apspriešanas sapulces rīkot Smiltenē, Apē un Raunā.

6. IAS saturs un noformēšana:
6.1. Dokuments izstrādājams vienā sējumā;
6.2. Gala redakcija jāizstrādā iesietā veidā, cietos vākos 5 eksemplāros un elektroniskā
formātā 1 eksemplārā.
7. IAS izstrādes gaitā darba uzdevums var tikt precizēts.
8. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi veikt saskaņā ar izpildes termiņiem:
Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam
izstrādes process un izpildes termiņi
Process
Sagatavošanās
izstrādei

Dokumenta
izstrāde

Publiskā
apspriešana
Saskaņošana

Rīcības
Pašvaldību lēmumi par Smiltenes novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045. gadam
izstrādes uzsākšanu, nosakot:
1. Atbildīgos par IAS izstrādes procesu un
termiņiem;
2. Atbildīgos par sabiedrības līdzdalību;
3. Vadības grupas un darba grupas izveidi.
Lēmuma par IAS izstrādes uzsākšanu, publicēšana
iesaistīto pašvaldību mājas lapās, ievietošana
teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
TAPIS, kā arī nosūtīšana Vidzemes plānošanas
reģionam (turpmāk – VPR) un Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
Iepirkuma par dokumenta izstrādi organizēšana,
līguma slēgšana
Atzinumu saņemšana Par stratēģisko ietekmes uz
vidi
novērtējuma
nepieciešamību
no
Dabas aizsardzības pārvaldes, Veselības inspekcijas
un Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides
pārvaldes.
IAS izstrādes vadības grupas un darba grupu
sanāksmes.
1. Novada ilgtermiņa attīstības redzējums – mērķi
un prioritātes.
2. Telpiskās attīstības perspektīva (rakstveidā un
grafiskā veidā).
3. Īstenošanas uzraudzības kārtība
4. Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma
izstrāde (ja nepieciešams).
1. Lēmums par IAS nodošanu publiskai
apspriešanai.
2. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana,
kopsavilkuma izstrāde.
Pašvaldības izstrādātā plānošanas dokumenta

Termiņš
12.2020.

01.2021.

01.2021.
02.2021.

12.2020.-12.2021.
02.2021.-08.2021.

08.2021.-10.2021.

11.2021.

Apstiprināšana un
publiskošana

galīgās redakcijas nodošana VPR un vides pārskata
projekta (ja nepieciešams) nodošana Vides
pārraudzības valsts biroja atzinuma saņemšana
Lēmums par IAS apstiprināšanu.
12.2021.
Lēmuma publicēšana tīmekļvietnē un informatīvajā
izdevumā. IAS ievietošana teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā TAPIS.
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