APTIPRINĀTS
Babītes novada domes
24.03.2010. sēdē
(prot. Nr.4, 15.§)

DARBA UZDEVUMS
Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma un Salas pagasta teritorijas
plānojuma grozījumu izstrādei
1. Grozījumu izstrādes pamatojums:
1.1. Babītes novada domes 24.03.2010. lēmums „Par Babītes novada Babītes pagasta un
Salas pagasta teritorijas plānojumu grozījumu izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.4,
16.§);
1.2. LR MK 06.10.2009. noteikumi Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi“;
1.3. LR Teritorijas plānošanas likuma 5.panta 4.punkts un 7.panta 6.daļas 1. punkts;
1.4. LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 1.punkts un 15.panta 13.punkts.
2. Grozījumu izstrādes mērķis un uzdevumi:
2.1. Apvienot Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumus, nodrošinot noteikumu teksta atbilstību grafiskajai daļai -izveidojot
vienotus apzīmējumus plānotai (atļautai) teritorijas izmantošanai;
2.2. Izvērtēt un veikt grozījumus teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos un
grafiskajās daļās, atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos;
2.3. Izvērtēt un precizēt teritorijas, kurām obligāti izstrādājami detālplānojumi;
2.4. Precizēt teritorijas plānojumos noteikto ciemu robežas un nosaukumus;
2.5. Novērst iepriekš pieļautās tehniskās neprecizitātes teritorijas plānojumu grafiskajā daļā
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos;
2.6. Izskatīt fizisku un juridisku personu ierosinājumus un pēc pozitīva domes akcepta
mainīt teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu.
3. Grozījumu izejas materiāli:
3.1. Babītes pagasta teritorijas plānojuma, 2008.-2020.gadam, grafiskā daļa, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi;
3.2. Salas pagasta teritorijas plānojuma, 2005.-2017. gadam, grafiskā daļa, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi;
3.3. Spēkā esošie detālplānojumi;
3.4. Fizisku un juridisku personu ierosinājumi un priekšlikumi;
3.5. Babītes novada kadastra karte;
3.6. Topogrāfiskā karte M 1: 10 000;
3.7. Ortofotokartes M 1: 10 000 Babītes novada teritorijai;
3.8. Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti.
4. Grozījumu izstrādes nosacījumi:
Grozījumus izstrādāt, izvērtējot sekojošu institūciju nosacījumus:
4.1. Valsts vides dienests Lielrīgas reģionālā vides pārvalde;
4.2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
4.3. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi";
4.4. Veselības inspekcija;
4.5. Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālā nodaļa;
4.6. Valsts akciju sabiedrība „Latvenergo”;

4.7. Akciju sabiedrība „Latvijas gāze”;
4.8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Rīgas reģiona pārvalde;
4.9. Rīgas plānošanas reģions;
4.10. Lauku atbalsta dienests Lielrīgas reģionālā lauksamniecības pārvalde;
4.11. Valsts meža dienests Rīgas reģionālā virsmežniecība;
4.12. Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”;
4.13. Dabas aizsardzības pārvalde;
4.14. Ķemeru nacionālā parka administrācija;
4.15. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”;
4.16. Satiksmes ministrija Gaisa transporta departaments;
4.17. Elektronisko sakaru objektu turētāju nosacījumus un, ja nepieciešams, citu institūciju.
5. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes termiņi:
N.p.k.

Darba veids

Termiņš

5.1.

Divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par teritorijas
plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu, sagatavot
paziņojumu par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes
uzsākšanu. Paziņojumu publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”,
“Rīgas apriņķa avīze“, ievietot pašvaldības mājas lapā internetā
www.babite.lv un nosūtīt Reģionālas attīstības un pašvaldību
lietu ministrijai;
Organizēt iepirkuma procedūru par izpildītāju;
Pieprasīt nosacījumus no institūcijām, noskaidrot kaimiņu
pašvaldību viedokli;
Apkopot un izvērtēt fizisko un juridisko personu iesniegumus
un priekšlikumus, ja nepieciešams, sagatavot grozījumus darba
uzdevumā;
Izstrādāto teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas iesniegt
izskatīšanai Babītes novada domē, lēmuma pieņemšanai par
teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas nodošanu
sabiedriskajai apspiešanai un atzinumu saņemšanai;
Ne vēlāk kā četras nedēļas pēc lēmuma pieņemšanas organizēt
teritorijas plānojuma grozījumu sabiedrisko apspriešanu:
- paziņojumu publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”,
“Rīgas apriņķa avīze“ un ievietot pašvaldības mājas
lapā internetā www.babite.lv;
- pieprasīt atzinumus no institūcijām, no kaimiņu
pašvaldībām,
nosūtot
teritorijas
plānojuma
grozījumu redakciju elektroniski;
Sagatavot sabiedriskās apspriešanas materiālus;

2010.gada aprīlis

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

2010.gada aprīlis
2010.gada aprīlis
2010.gada jūnijsjūlijs
2010.gada
septembris

2010.gada
oktobrisnovembris

2010.gada
decembris2011.gada
janvāris
Izstrādāto teritorijas plānojuma grozījumu redakciju, institūciju 2011.gada
atzinumus un sabiedriskās apspriešanas materiālus iesniegt februāris
izskatīšanai domē un lēmuma pieņemšanai:
- apstiprināt vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma
grozījumu redakciju kā galīgo redakciju un nosūtīt
to attiecīgajam plānošanas reģionam atzinuma
sniegšanai;
- pilnveidot vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

grozījumu redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem
un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un
sagatavot vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma
galīgo redakciju;
- noraidīt vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma
grozījumu redakciju un izstrādāt to no jauna
atbilstoši jaunam darba uzdevumam;
Divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas teritorijas 2011.gada marts
plānojuma grozījumu galīgo redakciju nosūtīt Rīgas plānošanas
reģionam, atzinuma sniegšanai;
Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Rīgas plānošanas reģiona, 2011.gada maijs
grozījumu galīgo redakciju iesniegt Babītes novada domei
izskatīšanai un apstiprināšanai un kā pašvaldības saistošo
noteikumu izdošanai;
Divu nedēļu laikā lēmumu publicēt laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”, “Rīgas apriņķa avīze“, ievietot pašvaldības mājas
lapā internetā www.babite.lv un nosūtīt Reģionālas attīstības un
pašvaldību lietu ministrijai;
Divu nedēļu laikā pēc teritorijas plānojuma grozījumu stāšanās
spēkā apstiprināto teritorijas plānojumu iesniegt Reģionālas
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Rīgas plānošanas
reģionam, VZD Rīgas reģionālajai nodaļai, VVD Lielrīgas
reģionālajai pārvaldei.
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