Pielikums Nr.2
Babītes novada pašvaldības
domes 07.02.2012. lēmumam
Protokols Nr.3,1.§

Pārskats par Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un
Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu izstrādi
Institūciju atzinumu par teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto galīgo redakciju apkopojums
Nr.
p.k.
1.

2.

Institūcija/
saņemšanas datums;
Nr.
Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālā
vides pārvalde
(28.11.2011.
Nr.5-8/3852)

VAS „Latvijas Valsts
ceļi” Tehniskā
pārvalde
(23.11.2011.
Nr.2.1/3214)

Atzinums

Komentārs

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - VVD LRVP) Nav iebildumu.
09.11.2011. saņēma iesniegumu par atzinuma sniegšanu izstrādātajai Babītes novada Nosacījumi ievēroti.
Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas
plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu galīgajai redakcijai.
VVD LRVP ir izvērtējusi pašvaldības mājas lapā internetā (http://www.babite.lv)
pieejamos dokumentus un informāciju.
Teritorijas plānojuma grozījumu projekta galīgā redakcija nav pretrunā ar
VVD LRVP 27.04.2010. izdotajos nosacījumos Nr.5-7/1400 izvirzītajām
prasībām.
Teritorijas plānojuma grozījumu projektā norādītā teritorijas perspektīvā attīstība, kā
arī teritorijas plānojumā un apbūves noteikumos izvirzītās prasības ir pašvaldības
kompetencē.
VAS „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) ir iepazinušies ar Babītes pagasta teritorijas
plānojuma 2008. - 2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. 2017.gadam grozījumu galīgo redakciju.
Nenoliedzot to, ka ir paveikts pamatīgs un detalizēts darbs, iesniegto redakciju
atbalstīt diemžēl vēl nevaram, jo plānojuma grafiskajā daļā un tekstā joprojām nav
atrodamas norādes par apgrūtinājumiem, kādi ir sagaidāmi zemju īpašumos, kurus
šķērso perspektīvā Rīgas Ziemeļu transporta koridora (RZTK) trase. Nepieciešamība
veikt šādu, savlaicīgu attiecīgo, zemju īpašnieku brīdinājumu tika uzsvērta jau Vides

Kartē attēlota Rīgas Ziemeļu transporta
koridora perspektīvā trase.
Aizsargjosla (vai perspektīvā aizsargjosla)
nav attēlota.
Aizsargjosla nosakāma normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā. Pēc tās noteikšanas tā
attēlojama
teritorijas
plānojumos,

Nr.
p.k.

Institūcija/
saņemšanas datums;
Nr.

Atzinums

Komentārs

pārraudzības valsts biroja atzinumā Nr.2 (17.01.2011.), kura 6.punkta pirmajā lokālplānojumos un detālplānojumos.
apakšpunktā ir minēts, ka „darbības ierosinātājam, kad ir akceptēts automaģistrāles
būvniecības galīgais variants, sadarbībā ar iesaistītajām pašvaldībām jānodrošina Precizējumi netika veikti.
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4.posma ar vietējās satiksmes pievedceļu
tīklu un autoceļu ekspluatācijas aizsargjoslu iekļaušanu teritoriju plānojumos, kā arī
tiesiskā ceļā jānodrošina ekspluatācijas aizsargjoslu robežas iezīmēšana trešajām
personām piederošo zemes gabalu plānos un ierakstīšana zemes grāmatā Aizsargjoslu
likuma 60. un 62.pantā noteiktajā kārtībā”.
Uzskatām, ka apgrūtinājumu joslas platumam vajadzētu būt 100m uz katru pusi no
RZTK ass, kas atbilstu valsts galvenā autoceļa aizsargjoslas platumam.
Ja kādu dibinātu iemeslu dēļ apzīmējums „aizsargjosla” jums nav pieņemams, tad šo
„apgrūtināto” teritoriju var nodēvēt arī par „satiksmes infrastruktūras objektu
teritoriju”, kā tas ir izdarīts (piemēram) Ķekavas novada teritorijas plānojumā.
3.

VAS „Latvijas
dzelzceļš”
(23.11.2011.
Nr.DNR-2/10462011)

4.

Valsts zemes dienests
(25.11.2011.
Nr.10-07CA/87509/9089.
Atzinums
(reģ.Nr.T_9089)

VAS „Latvijas dzelzceļš” ir izskatīts 1.11.2011. iesniegums Nr.2-3/2467 par Nav iebildumu.
atzinuma sniegšanu Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.- Nosacījumi ievēroti.
2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam pilnveidotai
grozījumu galīgai redakcijai.
Izskatot Babītes novada pašvaldības mājas lapā pieejamo Babītes novada Babītes
pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojumu grozījumu galīgo redakciju,
neiebilstam pret publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras un zemes nodalījuma
joslas noteikto izmantošanu, aizsargjoslām un sniedzam pozitīvu atzinumu.
Valsts zemes dienests (turpmāk - dienests), izskatot 9.11. 2011. saņemto Babītes
pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. un Salas pagasta teritorijas plānojuma
2005.-2017. grozījumu pilnveidoto redakciju, atkārtoti konstatē, ka nav novērsta
dienesta 18.07.2011. sniegtajā atzinumā Nr.10-07-CA/52889/9089 norādītā
nepilnība - plānojuma grafiskajā daļā dažādu virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas
attēlotas apvienotas, nevis katram objektam attēlota atsevišķa aizsargjosla.
Papildus vēršam uzmanību: plānojuma grafiskajā daļā attēlotā dabas parka
„Beberbeķi” robeža atšķiras no dabas parka robežas, kas noteikta Ministru kabineta
16.12.2003. noteikumos Nr.714 „Dabas parka „Beberbeķi” individuālās aizsardzības

Ņemot vērā, ka grafiskās daļas kartē
vairāku
virszemes
ūdensobjektu
aizsargjoslas (tai skaitā applūstošās
teritorijas) pārklājas un nav identificējamas
katra konkrētā ūdensobjekta aizsargjoslas
robežas, atbilstoši 22.12.2009. MK
noteikumu Nr.1602 "Noteikumi par
nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu
klasifikāciju" noteikts viens identifikators –

Nr.
p.k.

Institūcija/
saņemšanas datums;
Nr.

Atzinums
un izmantošanas noteikumi”.

Komentārs
„1102
–
virszemes
aizsargjoslas”.
Precizējumi netika veikti.

5.

Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas Rīgas
reģiona pārvalde
(05.12.2011.
Nr.22/8-1378)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde izskatot Nav iebildumu.
iesniegumu ar lūgumu sniegt atzinumu par sagatavoto Babītes pagasta teritorijas Nosacījumi ievēroti.
plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.2017.gadam grozījumu galīgo redakciju, principiāli neiebilst pret minēto grozījumu
galīgo redakciju.
Vienlaikus vēlamies informēt, ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, jāiekļauj
informācija un tehniskie risinājumi par:
1. Būvju izvietojumu, ugunsdrošības atstarpēm un piebrauktuvēm plānojumā, ko
paredz saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”
(apstiprināts ar Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.866).
2. Piebrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, ko apzīmē ar
drošības/ugunsdrošības zīmēm saskaņā ar obligāti piemērojamo Latvijas standartu
LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un
signālkrāsojums”, kā arī ceļu zīmēm (aizlieguma) saskaņā ar Ministru kabineta
2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi”.
3. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi, ko paredz saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu
LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” (apstiprināts ar Ministru kabineta
2000.gada 01.februāra noteikumiem Nr.38) un Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07
„Būvju ugunsdrošība”. Pie upēm, ezeriem un citām ūdenskrātuvēm, kuras paredzētas
ārējai ugunsdzēsības ūdensapgādei, izbūvē vismaz 3,5 m platus piebraucamos ceļus
un 12x12 metrus laukumus ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai ar atbilstošas
kvalitātes cieto segumu. Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas ierīko tā, lai
ugunsdzēsības tehnika varētu ņemt ūdeni jebkurā gadalaikā. Ūdens ņemšanas
atrašanas vietas, kā arī piebraukšanas ceļus pie tām apzīmē ar norādījuma zīmēm
saskaņā ar Latvijas standartu LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai
lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”.

ūdensobjektu

Nr.
p.k.

Institūcija/
saņemšanas datums;
Nr.

Atzinums

Komentārs

Atgādinām, ka visiem būvniecības dalībniekiem jāievēro:
- Latvijas būvnormatīvi, kas nosaka pieļaujamos tehniskos parametrus, kritērijus un
ierobežojumus;
- Latvijas nacionālo standartu un Eiropas tehnisko apstiprinājumu prasības, ja tas
paredzēts likumos vai Ministru kabineta noteikumos.
6.

Rīgas plānošanas
reģions
(25.11.2011.
Nr. 8A-2/69)

Rīgas plānošanas reģions (turpmāk - RPR) ir saņēmis 7.11.2011. (Saņemta
14.11.2011) vēstuli par atzinuma sniegšanu Babītes novada Babītes pagasta teritorijas
plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.2017.gadam grozījumu galīgajai redakcijai un iepazinies ar Babītes novada
pašvaldības interneta mājās lapā www.babite.lv pieejamajiem teritorijas plānojuma
grozījumu materiāliem.
RPR ir izvērtējis pieejamo dokumentu saturu un saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1148
45.punktu RPR ir sagatavojis atzinumu par Babītes pagasta teritorijas plānojuma
2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam
grozījumu galīgo redakciju. RPR secina, ka teritorijas plānojuma grozījumi izstrādāti
atbilstoši Babītes novada domes 24.03.2010. apstiprinātajam darba uzdevumam, tajā
noteikto izstrādes mērķi un uzdevumiem. RPR norāda, ka grafiskajā materiālā
Babītes novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ar 2011 .gada grozījumiem
apzīmējumos iekļautās „Applūstošās teritorijas” nav attēlotas grafiski.
Uzsākot darbu pie jaunu Babītes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
izstrādes, darba uzdevumā iekļaujami risinājumi apdzīvojuma plānošanai, apdzīvoto
vietu (ciemu) skaita un robežu samazināšanai, priekšroku dodot iedzīvotāju skaita un
apbūves blīvuma palielināšanai esošajos ciemos, pēc iespējas izmantojot esošos
tehniskās un vides infrastruktūras tīklus un objektus. Novēršot jaunu atlūzu ciemu
apbūves veidošanos un samazinot esošo ciemu robežas, tiktu veicināta Babītes
novada apdzīvojuma plānojuma atbilstība RPR teritorijas plānojuma vadlīnijām.
RPR lūdz izvērtēt iepriekšminēto un veikt nepieciešamās korekcijas Babītes novada
Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas
plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu gala redakcijā.
Pēc Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas
pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu galīgās redakcijas

Tehniskas
kļūdas
dēļ,
papildinātās
redakcijas grafiskās daļas kartē nebija
attēlotas
ūdensobjektu
applūstošās
teritorijas. Plānojuma galīgajā redakcijā tās
ir attēlotas.
Veikti atsevišķi tehniski precizējumi.

Nr.
p.k.

Institūcija/
saņemšanas datums;
Nr.

Atzinums

Komentārs

apstiprināšanas kā pašvaldības saistošos noteikumus saskaņā ar MK noteikumu Nr.
1148 44.8.punktu RPR lūdz elektroniskajā teritorijas plānojuma dokumentācijas
komplektācijā iekļaut arī teritorijas plānojumā izmantotos Ģ1S datus (vektordatu
formātā).
7.

Valsts meža dienests
Rīgas reģionālā
virsmežniecība
Babītes mežniecība
(28.11.2011.
Nr.1-4/219)

Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes mežniecība 10.11.2011. saņēma lūgumu
sniegt atzinumu par Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. un Salas
pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumu galīgo redakciju.
Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes mežniecībai nav būtisku pretenziju pret
izstrādāto Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. un Salas pagasta
teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumu galīgo redakciju.

8.

AS „Latvijas valsts
meži” struktūrvienība
LVM Nekustamie
īpašumi
(08.12.2011.

AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienība LVM Nekustamie īpašumi (turpmāk tekstā
- LVM NĪ) iepazinās ar Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. un Salas
pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumu pilnveidoto gala redakciju.
LVM NĪ 29.06.2011. nosūtīja iesniegumu Nr.4.1-1.2/06jf/l50/11/912 par atzinumu
teritorijas plānojuma grozījumu galīgai redakcijai. Atkārtoti norādām, ka Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumos, 30.lapā, 166.punktā ir noteikts, ka atļautā
izmantošana 166.2.apakšpunktā ir derīgo izrakteņu ieguve, ja to pamato ar
detālplānojumu. Savukārt, 314.punktā ir noteikts, ka derīgo izrakteņu ieguve veicama
normatīvos aktos noteiktā kārtībā. Tādēļ, lai izvairītos no pretrunām, nepieciešams
veikt labojumu un šo 166.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„166.2.derīgo izrakteņu ieguve veicama normatīvos aktos noteiktā kārtībā”.
LVM NĪ informē, ka, ja Babītes pagasta teritorijas plānojumā tiks iestrādāts augstāk
norādītais, tad Babītes pagasta teritorijas plānojums ir izstrādāts atbilstoši Latvijas
Republikas likumdošanai un LVM NĪ iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Nr.4.11.2_09i6_150_11_122)

Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu 143.punktā noteiktas teritorijas,
kurās atļauta derīgo izrakteņu ieguve.
143. Derīgo izrakteņu ieguvi normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā atļauts veikt:
143.1.Salas pagasta teritorijā, ja to pamato
ar detālplānojumu:
143.1.1.Lauksaimniecības teritorijās (L)
143.1.2.Mežu un purvu teritorijās (DM)
143.1.3.Viensētu apbūves teritorijās (DzV)
143.2.Babītes pagasta teritorijā:
143.2.1.Derīgo izrakteņu ieguves teritorijās
(RD)
143.2.2. Mežu un purvu teritorijās (DM), ja
to pamato ar detālplānojumu.
Apbūves noteikumu 314.punkts nosaka, ka
Derīgo izrakteņu ieguves teritorijās (RD)
derīgo
izrakteņu
ieguve
veicama
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Nr.
p.k.

Institūcija/
saņemšanas datums;
Nr.

Atzinums

Komentārs
Pārējās teritorijās, kur atļauta derīgo
izrakteņu ieguve - Mežu un purvu
teritorijās
(DM),
Lauksaimniecības
teritorijās (L) (Salas pagastā) un Viensētu
apbūves teritorijās (DzV) (Salas pagastā),
derīgo izrakteņu ieguve pamatojama,
izstrādājot detālplānojumu.
Papildinājumi vai precizējumi netika
veikti.

9.

Dabas aizsardzības
pārvalde
(28.11.2011.
Nr.D 3.15/140)

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk - Pārvalde) ir saņēmusi vēstuli, kurā lūgts
sniegt atzinumu par Babītes novada teritorijas plānojuma grozījumu galīgo redakciju.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr. 1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.punktu un Ministru kabineta
02.06.2009. noteikumu Nr.507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15.
apakšpunktu Pārvalde sniedz sekojošu viedokli par Babītes novada teritorijas
plānojuma grozījumu galīgo redakciju.
Lai atbilstoši Sugu un biotopu aizsardzības likumam un Ministru kabineta
30.01.2001. noteikumiem Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un
apsaimniekošanas noteikumi’ (turpmāk – Mikroliegumu noteikumi) nodrošinātu īpaši
aizsargājamās augu sugas lēzeļa lipares aizsardzību tai izveidotajā mikroliegumā
Pavasaros, Salas pagastā, lūdzam veikt sekojošus labojumus un papildinājumus
Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartē un Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumos (turpmāk - TIAN):
1) iesakām attēlot Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartē mikroliegumā
Teritoriju;
2) lūdzam iekļaut TIAN 4.1.1.nodaļā prasības mikrolieguma aizsardzībai atbilstoši
Mikroliegumu noteikumu 29.punktā noteiktajam (TIAN 163.punktā noteiktās atļautās
darbības ūdenstilpēs nav pieļaujamas mikrolieguma teritorijā);
3) vai arī iesakām koriģēt ūdenstilpes kontūru un iekļaut mikrolieguma teritoriju
plānotajā izmantošanā „dabiskas pļavas”, jo lielākā daļa mikrolieguma teritorijas nav

Veikti tehniski precizējumi - mikrolieguma
teritorija noteikta kā Dabiskas pļavas
170.punktā
noteiktās
darbības
nav
papildinātas.
Apbūves
noteikumu
9.3.apakšnodaļā norādīts normatīvais akts,
kas nosaka mikroliegumu teritorijas
izmantošanas noteikumus.
Tehniskas
kļūdas
dēļ,
papildinātās
redakcijas grafiskās daļas kartē nebija
attēlotas
ūdensobjektu
applūstošās
teritorijas.
Plānojuma galīgajā redakcijā tās ir
attēlotas.
Veikti atsevišķi tehniski precizējumi.

Nr.
p.k.

Institūcija/
saņemšanas datums;
Nr.

Atzinums

Komentārs

ūdeņu biotops, bet gan pārmitra pļava, vienlaikus TIAN 4.1.3.nodaļā iekļaujot
Mikroliegumu noteikumu 29.punktā noteiktās prasības mikrolieguma aizsardzībai
(TIAN 170.punkta noteiktas atļautas darbības nav pieļaujamas mikrolieguma
teritorijā).
Teritorijas plānojuma grafiskās daļas apzīmējumos ir iekļauts applūstošo teritoriju
apzīmējums, bet kartē nav attēlotas applūstošās teritorijas. Lūdzam attēlot applūstošās
teritorijas Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartē, kā arī pārliecināties, vai
tajās nav plānota jauna apbūve, kas ir pretrunā ar Aizsargjoslu likuma 37.panta
pirmās daļas 4.punkta nosacījumiem.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 06.10.2009 noteikumu Nr. 1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 45.apakšpunktu, Pārvalde izsaka
viedokli, ka kopumā Babītes novada teritorijas plānojuma grozījumu galīgā
redakcija nav pretrunā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kā arī sugu un
biotopu aizsardzības mērķiem, ja tiek veikti iepriekš minētie papildinājumi un
labojumi pirms galīgās redakcijas apstiprināšanas.

10.

VAS „Starptautiskā
lidosta „Rīga””
(11.11.2011.
Nr.11-4.5/1956)

Atbildot uz 7.11.2011. vēstuli Nr.2-3/2476 par atzinuma sniegšanu VAS Nav iebildumu.
„Starptautiskā lidosta „Rīga”” (turpmāk - Lidosta) informē, ka Lidosta ir iepazinusies Nosacījumi ievēroti.
ar pašvaldības interneta mājaslapā www.babite.lv publicēto Babītes novada Babītes
pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas
plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu galīgo redakciju un neiebilst dokumentos
noteiktajiem risinājumiem.

11.

Latvijas Republikas
Satiksmes ministrija
(25.11.2011.
Nr.15-01/5235)

Izskatot Babītes novada mājas lapā pieejamo Babītes pagasta teritorijas plānojuma
2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.- 2017.gadam
grozījumu galīgo redakciju (turpmāk - teritorijas plānojums), tika konstatēts, ka nav
ņemts vērā Satiksmes ministrijas 2.09.2011. vēstulē Nr.15-01/3974 norādītais
attiecībā uz nepieciešamajiem precizējumiem teritorijas plānojuma grafiskajā un

Nacionālas
nozīmes
transporta
infrastruktūras attīstībai nepieciešamās
teritorijas Grafiskajā daļā kā atsevišķs datu
slānis plānojumu grozījumos nav attēlotas.
Attēloti autoceļu A10, A5 rekonstrukcijas

Nr.
p.k.

Institūcija/
saņemšanas datums;
Nr.

Atzinums

Komentārs

apbūves noteikumu daļā par nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai projektu risinājumi un Ziemeļu transporta
nepieciešamajām teritorijām, kā arī būvlaides noteikšanu gar galvenajiem autoceļiem, koridora perspektīvā novietne (nacionālas
ja tiek plānota jauna apbūve.
nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai
nepieciešamās teritorijas).
Papildus tika konstatēts, ka Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.31.6. Saglabāta esošā redakcija – „Būvlaide
apakšpunktā „Aviācijas negadījumu teritorijas” ir lietots termins „aviācijas nosakāma ņemot vērā VAS „Latvijas valsts
negadījums”, kas neatbilst likumā „Par aviāciju” lietotajam terminam. Sakarā ar ceļi” izsniegtos tehniskos noteikumus vai
minēto, nepieciešams minētā apakšpunkta nosaukumā un tekstā terminu „aviācijas nosacījumus”.
negadījums” aizstāt ar terminu „aviācijas nelaimes gadījumi” attiecīgajā locījumā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pirms teritorijas plānojuma apstiprināšanas, lūdzam to Veikti atsevišķi tehniski precizējumipilnveidot ievērojot šajā un ministrijas 2.09.2011.vēstules Nr. 15-01/3974, 1. un 2. teritorijas izmantošanas un apbūves
punktā norādīto.
noteikumos lietots termins Aviācijas
Pēc plānojuma apstiprināšanas lūdzam tā grafisko daļu iesniegt ministrijā negadījumu teritorijas kā norādīts atzinumā
elektroniskā formā (*.pdf un arī vektordatos *.dgn, *.dxf vai *.dwg formātos).
12.

SIA „Lattelecom”
(09.12.2011.
Nr.18715-1)

Atsaucoties uz vēstuli informējam, ka SIA Lattelecom ir izskatījis Babītes novada
Babītes un Salas pagastu teritorijas plānojumu no elektronisko sakaru tīklu attīstības
viedokļa un sniedz tam negatīvu atzinumu ar šādiem iebildumiem:
1. Babītes novada teritorijas plānojumā SIA Lattelecom elektronisko sakaru tīkli nav
attēloti.
2. Kartogrāfiskajā daļā aizsargjoslas gar elektronisko sakaru līnijām nav attēlotas.
Ja tiek vai tiks plānota Babītes novada teritorijas infrastruktūras attīstība, ņemot vērā
elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību un nepieciešamību, SIA Lattelecom ir
vienmēr gatavs piedāvāt savu līdzdalību šo projektu realizācijas apspriešanā un
izvērtēšanā.
Lai saņemtu informāciju par elektronisko sakaru tīkliem, nosakot apgrūtinājumus
zemes gabaliem un attēlojot tos zemes robežu plānos, lūdzam Jūs sazināties ar SIA
Lattelecom kontaktpersonu Irinu Solovjovu, Rīgā, Bāriņu ielā 10, tālr. 67422552, epasts: Irina.Solovjova@lattelecom.lv.

Pēc SIA Lattelecom speciālistu sniegtās
informācijas uzņēmuma rīcībā nav datu
elektroniskā formātā, kas būtu izmantojami
teritorijas plānojumā elektronisko sakaru
tīkla attēlošanai.
Līdz ar to SIA Lattelecom elektronisko
sakaru tīkls un tā objektu ekspluatācijas
aizsargjoslas
teritorijas
plānojuma
grozījumos nav attēlotas.
Papildinājumi vai precizējumi netika
veikti.

Nr.
p.k.
13.

Institūcija/
saņemšanas datums;
Nr.
Mārupes novada
dome
(29.11.2011.
Nr.3-10/2177)

Atzinums

Komentārs

Atsaucoties uz iesniegumu Nr.2-3/2476, kas Mārupes novada domē saņemts Nav iebildumu.
09.11.2011. un reģistrēts ar Nr.3-12/1785, daru zināmu, ka Mārupes novada Dome ir Nosacījumi ievēroti.
iepazinusies ar Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. un Salas pagasta
teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumu pilnveidoto galīgo redakciju.
Mārupes novada Dome atbalsta pilnveidotās galīgās redakcijas apstiprināšanu.

14.

Jelgavas novada
pašvaldība
(22.11.2011.
Nr.3-14/1475)

Atbildot uz 7.11.2011. vēstuli Nr. 2-3/2476 par atzinuma sniegšanu Babītes novada Nav iebildumu.
teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu pilnveidoto redakciju, Nosacījumi ievēroti.
informējam, ka Jelgavas novada pašvaldības speciālisti ir iepazinušies ar Babītes
novada teritorijas plānojuma dokumentiem un sniedz pozitīvu atzinumu.
Informējam, ka perspektīvā, ja pieaugs būvniecības aktivitāte un pieprasījums pēc
apbūves vienībām pie valsts autoceļa A9 „Rīga (Skulte) – Liepāja”, tiks veikta
lokālplānojuma izstrāde Jelgavas novada Valgundes pagastā, Babītes novada Kaģu
ciemam piegulošajā teritorijā, kas varētu paredzēt vienotas infrastruktūras attīstību
šajā teritorijā.
Aicinām uz sadarbību ideju īstenošanā.

15.

Jūrmalas pilsētas
dome
(25.11.2011.
Nr.1.1-22/5657)

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa ir izskatījusi pilnveidoto Babītes Nav iebildumu.
novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. un Salas pagasta teritorijas Nosacījumi ievēroti.
plānojuma 2005.-2017. grozījumu galīgo redakciju.
Jūrmalas pilsētas domei nav iebildumu pret pilnveidoto Babītes pagasta teritorijas
plānojuma 2008.-2020. un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumu
galīgo redakciju.

16.

Rīgas domes Pilsētas
attīstības
departaments
(25.11.2011.
Nr.DA-11-1539-nd)

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk tekstā - Departaments) ir Nav iebildumu.
saņēmis jūsu 07.11.2011. vēstuli Nr.2.3/2476 ar lūgumu sniegt atzinumu par Babītes Nosacījumi ievēroti.
pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. un Salas pagasta teritorijas plānojuma
2005.- 2017. grozījumu galīgo redakciju.
Informējam, ka Departaments neiebilst pret izstrādāto Babītes pagasta teritorijas
plānojuma 2008.-2020. un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumu
galīgo redakciju un neizvirza papildus nosacījumus.

Nr.
p.k.
17.

Institūcija/
saņemšanas datums;
Nr.
Olaines novada
pašvaldība
(16.11.2011.
Nr.1.12/4627)

Atzinums

Komentārs

Iepazīstoties ar Babītes novada teritorijas plānojuma 2008.-2020. un Salas pagasta Nav iebildumu.
teritorijas plānojuma 2005.-2017 grozījumu pilnveidoto teritorijas plānojuma Nosacījumi ievēroti.
grozījumu galīgo redakciju, Olaines novada pašvaldība saskaņā ar 06.10.2009. MK
noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.
punktu ja vietējās pašvaldības dome pieņem šo noteikumu šādā kārtībā:
45.1. elektroniski paziņo institūcijām, kas sniegušas atzinumus par vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumu, un publicē vietējā laikrakstā un vietējās
pašvaldības mājaslapā internetā informāciju par vietu un laiku, kurā vismaz trīs
nedēļas var iepazīties ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgo redakciju un
iesniegt atsauksmes;
45.2. nodrošina iespēju institūcijām, kas sniegušas atzinumus par vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumu, izskatīt vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgās
redakcijas dokumentāciju.
Atbilstoši savai kompetencei darām zināmu, ka nav pretenziju par izstrādāto Babītes
novada teritorijas plānojuma 2008.-2020. un Salas pagasta teritorijas plānojuma
2005.-2017 grozījumu pilnveidoto teritorijas plānojuma grozījumu galīgo redakciju,
ņemot vērā, ka Olaines novads ar Babītes novadu robežojās nelielā teritorijā , kopīgo
interešu teritorija ir purvu teritorijas un dabas liegums „Cenas tīrelis” kurā ievērojami
dabas lieguma dabas aizsardzības plānā noteiktās prasības, plānojuma grozījumi
izstrādāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

18.

Tukuma novada
dome
(14.12.2011.
Nr.6-15/7069/4110)

Tukuma novada Dome ir iepazinusies ar Babītes novada Babītes pagasta teritorijas Nav iebildumu.
plānojuma 2008.-2020. un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumu Nosacījumi ievēroti.
pilnveidotās redakcijas materiāliem un tai nav iebildumu pret izstrādāto redakciju.
Pēc Babītes novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanas lūdzam iesniegt
teritorijas plānojuma grafisko materiālu digitālā veidā LKS-92 koordinātu sistēmā, lai
to korekti varētu salāgot ar Tukuma novada teritorijas plānojumu.

19.

AS „Latvenergo”
(15.12.2011.
Nr.01VL00-13/9694)

Atbildot uz 7.11.2011. vēstuli Nr. 2-3/2476, sniedzam Latvenergo koncerna atzinumu
par Babītes pagasta teritorijas plānojuma un Salas pagasta teritorijas plānojuma
pilnveidoto redakciju.

Nr.
p.k.

Institūcija/
saņemšanas datums;
Nr.

Atzinums

Komentārs

AS „Latvenergo”
AS „Latvenergo” sniedz pozitīvu atzinumu par Babītes novada Babītes un Salas
pagastu teritorijas plānojuma galīgo redakciju.
AS „Sadales tīkls”
Principiālu iebildumu pret minēto pilnveidoto redakciju nav.
Vienlaikus uzskatam par obligātu iekļaut plānojumā sekojošo informāciju:
„Paplašinot esošo apdzīvoto vietu teritorijas vai izveidojot jaunus ciematus, piešķirot
tiem apdzīvotas teritorijas statusu, jāpieprasa AS „Sadales tīkls” tehniskos
noteikumus 20 kV un 0,4 kV gaisvadu līniju pārbūvei atbilstoši normatīviem par
elektrolīniju ierīkošanu apdzīvotās vietās. Elektrolīnijas pārbūves izdevumus jāsedz
izmaiņu ierosinātājam.”
AS „Latvijas elektriskie tīkli”
Informējam, ka Internetā pašvaldības mājas lapā pieejamais plānojuma grozījumu
projekts no elektroenerģijas pārvades tīkla viedokļa nav atzīstams par
pieņemamu, jo nav ņemti vērā priekšlikumi plānojuma projekta izstrādāšanai par
pārvades tīkla elektrolīniju rekonstrukcijas projekta „Kurzemes loks” iekļaušanu
Babītes novada Teritorijas plānojumā (skatīt AS „Latvenergo” 14.05.2010.,
20.07.2011. un 13.09.2011. vēstules Nr.01VL00-13/2255, Nr.01VL00-l 3/5602 un
Nr.01VL00-13/7190 adresētas Babītes novada pašvaldībai).

Precizējumi netika veikti.
Teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē
attēlotas esošās 110 kV elektrolīnijas.
Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu
10.punkts
nosaka,
ka
inženierbūves (tai skaitā elektropārvades
līnijas) atļauts būvēt jebkurā Babītes
novada teritorijā.
Aizsargjoslas nosakāmas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā pēc šo objektu
izbūves.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

