1. Pielikums
Inčukalna novada domes
2016.gada 20. janvāra sēdes
Lēmumam Nr.23.§. (protokols Nr. 1)
DARBA UZDEVUMS NR.LP-2016-1
lokālplānojuma izstrādei Nekustamajam īpašumam “Gaujaskrasti”, Inčukalna
pagastā, Inčukalna novadā
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Lokālplānojumu izstrādā pamatojoties uz:
Teritorijas attīstības plānošanas likumu;
Aizsargjoslu likumu;
Dokumentu juridiskā spēka likumu;
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr. 240 “Vispārīgie
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”;
Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 916 “Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”;
Citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
Inčukalna novada teritorijas plānojumu 2013. – 2024.gadam.

2.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānotās (atļautās)
izmantošanas maiņa no Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) funkcionālās zonas uz
Savrupmāju apbūves teritoriju (DZS), lai veiktu savrupmājas būvniecības ieceres
izstrādi un pēc tam būvētu savrupmāju nekustamajā īpašumā “Gaujaskrasti” (kadastra
numurs 8064 002 0596) zemes vienībai 0.274 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9064
002 0596.
3.
Lokāplānojuma izstrādes robežas – atbilst nekustamā īpašuma
“Gaujaskrasti” (kadastra numurs 8064 002 0596) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8064 002 0596 robežām.
4.
Nepieciešamie dati un dokumenti lokālplānojuma izstrādes uzsākšanai un
plānošanas procesa nodrošināšanai:
4.1 Inčukalna novada domes lēmumi par:
4.1.1 lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma izstrādes
vadītāja apstiprināšanu, lokālplānojuma darba uzdevuma
apstiprinšānu;
4.1.2 lokālplānojuma projekta apstiprināšanu un publiskās apspriešanas
uzsākšanu;
4.1.3 lokālplānojuma projekta galīgās redakcijas apstiprināšanu;
4.2 darba uzdevums lokālplānojuma izstrādei;

4.3 institūciju (skat. 7. punktu) nosacījumi (tehniskie noteikumi) lokālplānojumā
ietvertajai teritorijai;
4.4 institūciju (skat. 7. punktu) atzinumi/saskaņojumi lokālplānojuma redakcijas
atbilstībai to izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem;
4.5 LKS-92 TM koordinātu sistēmā izstrādāts, aktualizēts (ne vecāks par 2 gadiem)
topogrāfiskās informācijas plāns M 1:2000 ar iekļautu nekustamā īpašuma valsts
kadastra informāciju.
5. Prasības lokāplānojuma izstrādei (lokālplānojuma sastāvs):
5.1 Paskaidrojuma raksts, kurā ietilpst teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts
un attīstības nosacījumi ilgtermiņā, lokālplānojuma mērķi un uzdevumi,
lokālplānojuma risinājumu apraksts un pamatojums;
5.2 Grafiskā daļa:
5.2.1 teritorijas pašreizējās plānotās (atļautās) izmantošanas plāns;
5.2.2 teritorijas funkcionālo zonu plāns M 1:2000 (galvenais plāns) uz
topogrāfiskās informācijas plāna pamatnes, nosakot:
5.2.2.1
esošās un plānotās aizsargjoslas;
5.2.2.2
apgrūtinājumu eksplikāciju, precizējot minētos rādītājus un
to aizņemtās platības;
5.2.2.3
funkcionālo zonējumu un apbūves rādītājus;
5.2.2.4
teritorijas izvietojuma shēmu un pieņemtos apzīmējumus;
5.2.3 inženiertehnisko komunikāciju shēma ar ielu/ceļu šķērsprofiliem;
5.3 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (t.sk. nosakot funkcionālo zonu
un papildizmantošanas veidu izmantošanas nosacījumus un apbūves parametrus,
kā arī nosakot citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus un apbūves
parametrus, kā arī nosakot citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus, ņemot
vērā ainavu izvērtējumu, teritorijas īpatnības, specifiku (apbūves intensitāte,
blīvums, ēku augstums, pielietojamie apdares materiāli, žogu tipi utt.), nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu (NĪLM) priekšlikumus;
5.4 Pārskats par lokālplānojuma izstrādi (atsevišķs sējums):
5.4.1 Inčukalna novada domes lēmumi (sk. 4.1. apakšpunktu);
5.4.2 zemes robežu plānu un Zemesgrāmatu apliecības kopijas;
5.4.3 darba uzdevums lokāplānojuma izstrādei;
5.4.4 priekšlikumi, kas saņemti uzsākot lokālplānojuma izstrādi un
publiskās apspriešanas materiāli;
5.4.5 ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem priekšlikumiem un
iebildumiem;
5.4.6 institūciju izsniegtā informācija, nosacījumi lokālplānojuma
izstrādei un atzinumi par to ievērošanu;
5.4.7 ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu;
5.4.8 ziņojums par lokālplānojuma atbilstību Inčukalna novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2035.gadam;
5.4.9 cita informācija, kas izmantota lokālplānojuma izstrādei.
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6. Papildus prasības lokālplānojuma izstrādāšanai:
6.1 paredzēt perspektīvās ēku novietnes, kā arī vienota arhitektoniskā risinājuma
nosacījumus – apbūves nosacījumos iekļaut prasību par nepieciešamību veidot
arhitektoniski izteiksmīgas ēku fasādes;
6.2 lokāplānojuma teritorijā paredzēt elektroapgādes sistēmu, gāzes apgādes sistēmu,
elektronisko sakaru sistēmu, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu, lietus ūdens
novadīšanu no ielām/ceļiem;
6.3 ja lokālplānojuma teritorijā ir meliorācijas sistēma, paredzēt tās saglabāšanas vai
pārkārtošanas pasākumus.
7. Institūcijas, kas sniedz nosacījumus lokālplānojuma izstrādei un
saskaņojumus/atzinumus par izstrādāto lokālplānojuma redakciju:
7.1 Valsts vides dienesta, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, Rūpniecības ielā 23,
Rīgā, LV-1045, tālr. 67842782;
7.2 VAS “Latvenergo”, Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230, tālr. 67728222;
7.3 AS “Augstsprieguma tīkls” Dārzciema ielā 86, Rīgā, LV-1073, tālr. 67728353;
7.4 VAS “Latvijas Valsts ceļi” Centra nodaļa, Rencēnu ielā 1, Rīgā, LV-1024, tālr.
67288522;
7.5 Valsts aģentūra “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” – O.Vācieša ielā
43, Rīgā, LV-1004;
7.6 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Zemgales meliorācijas
nodaļa, Rīgas ielā 113, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-3901, tālr. 63923823;
7.7 AS “Latvijas Gāze”, Vagonu ielā 20, Rīgā, LV-1009, tālr. 67369111;
7.8 tikai atzinumu (nepieprasot nosacījumus) no Valsts Zemes dienesta Lielrīgas
reģionālās nodaļas Aleksandra Puškina ielā 14, LV-1050.
8. Lokāplānojuma izstrādes nosacījumi un laika grafiks:
8.1 lokāplānojumu izstrādā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
8.2 lokālplānojuma izstrādes vadītājs publicē paziņojumus LR oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis” un laikrakstā “Rīgas Apriņķa Avīze”, kā arī pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Novada Vēstis” un pašvaldības tīmekļa vietnē
www.incukalns.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS) katrā no lokālplānojuma izstrādes posmiem pēc lēmumu pieņemšanas
par:
8.2.1 lokāplānojuma izstrādes uzsākšanu un līguma par lokālplānojuma
izstrādi parakstīšanu;
8.2.2 lokālplānojuma projekta apstiprināšanu un publiskās apspriešanas
uzsākšanu;
8.2.3 lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu;
8.3 lokālplānojuma izstrādātājs lokālplānojuma teritorijā izvieto informācijas stendu
(ne mazāku par 2.0 x 10.0 m) ar informāciju:
8.3.1 par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu;
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par lokālplānojuma izstrādes mērķi;
pašvaldības tīmekļa vietnes adresi, kur var iepazīties un sekot
informācijai par lokālplānojuma izstrādes gaitu;
8.4 lokālplānojuma izstrādātājs pieprasa un saņem no institūcijām nosacījumus (skat.
7. punktu) lokālplānojuma izstrādei, izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmu (TAPIS);
8.5 lokālplānojuma izstrādei izmanto aktualizētu, Latvijas ģeodēziskajā koordinātu
sistēmā LAS-2000.5 izstrādātu, augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
plāna pamatni ar mēroga noteiktību 1:500 (izdrukas mērogs var atšķirties);
8.6 lokālplānojuma izstrādātājs apkopo saņemtos priekšlikumus un nosacījumus,
izstrādā lokālplānojuma projektu saskaņā ar šo darba uzdevumu un iesniedz
izskatīšanai (divos eksemplāros, papildus pievienojot grafisko daļu *dgn vai
*dwg formātā paskaidrojuma rakstu un apbūves noteikumus *doc formātā digitālā
veidā) lokālplānojuma izstrādes vadītājam, kurš pozitīva vērtējuma gadījumā
iesniedz to Inčukalna novada domei lēmuma pieņemšanai par lokālplānojuma
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
8.7 pēc minētā lēmuma pieņemšanas lokālplānojuma izstrādātājs:
8.7.1 nosūta paziņojumu (ar ierakstītu pastu) ar lokālplānojuma
risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem
valdītājiem);
8.7.2 sagatavo un iesniedz lokālplānojuma izstrādes vadītājam digitālā
veidā (*pdf formātā) lokālplānojuma projektu (bez datiem ko
aizsargā Fizisko personu datu aizsardzības likums) ievietošanai
pašvaldības tīmekļa vietnē
8.7.3 sagatavo un ievieto digitālā veidā (*pdf formātā) lokālplānojuma
projektu (bez datiem ko aizsargā Fizisko personu datu aizsardzības
likums) Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS);
8.8 lokālplānojuma izstrādātājs 2 nedēļu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas veic
publiskās apspriešanas pasākumus un izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmu (TAPIS) pieprasa no institūcijām (skat. 7. punktu)
atzinumus, apkopojot to rezultātus un atbilstoši koriģējot/pilnveidojot
lokālplānojumu;
8.9 pēc publiskās apspriešanas beigām lokālplānojuma izstrādes vadītājs organizē
sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi
un institūciju atzinumi;
8.10 izstrādāto lokālplānojuma projektu galīgo redakciju iesniedz izskatīšanai (divos
eksemplāros, papildus pievienojot grafisko daļu *dgn vai *dwg formātā
paskaidrojuma rakstu un apbūves noteikumus *doc formātā digitālā veidā)
lokālplānojuma izstrādes vadītājam;
8.11visos projekta eksemplāros uz projekta vāka, paskaidrojuma rakstā , apbūves
nosacījumos, grafiskās daļas plānos jābūt izstrādātāja parakstam;
8.12 lokālplānojuma galīgās redakcijas grafiskais materiāls digitālā veidā (*dgn vai
*dwg formātā) iesniedzams Inčukalna novada pašvaldības datu bāzes uzturētājam
(SIA “Mērniecības datu centrs”, tālr. 67496833), saņemot atbilstošu skaņojumu
uz lokālplānojuma grafiskās daļas;
8.3.2
8.3.3
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8.13 izstrādāto lokālplānojumu (četrus pilnus eksemplārus – trīs iesietus cietos vākos,
kā arhīva eksemplārus, ar katram pievienotu lokālplānojuma projektu digitālā
formātā) tā izstrādātājs iesniedz Inčukalna novada domei lēmuma pieņemšanai
par lokālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu;
8.14 divu nedēļu laikā lokālplānojuma izstrādes vadītājs organizē šī lēmuma
publikācijas LR oficiālajā izdevumā, laikrakstos un pašvaldības tīmekļa vietnē, kā
arī Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS).
9. Fragments no Inčukalna novada teritorijas plānojuma plānotās (atļautās)
izmantošanas kartes.

Būvvaldes vadītājs:

M.Hofmanis

Teritorijas plānotāja:

A.Jeņina

M.Hofmanis
67977232
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