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7.§
Par Pārgaujas novada Teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam grozījumiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 23.panta ceturto un piekto daļu, Ministru
kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 75. punktu, Pārgaujas novada domes Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 2017.gada 16. marta atzinumu (protokols Nr.3) Pārgaujas novada
dome, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Baltgalvis, Imants Kalniņš, Monvids Krastiņš, Alfs Lapsiņš,
Jānis Plūme, Nauris Reinhards, Normunds Ruķis, Rudīte Vasile, Hardijs Vents), PRET - nav,
ATTURAS - nav, NOLEMJ:
1. Uzsākt Pārgaujas novada Teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam grozījumu (turpmāk Teritorijas plānojuma grozījumi) izstrādi.
2. Apstiprināt darba uzdevumu Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei saskaņā ar pielikumu.
3. Apstiprināt darba grupu Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei:
3.1. Darba grupas vadītāja: Dace RUBLE, Pārgaujas novada pašvaldības teritorijas plānotāja
3.2.
Darba grupas locekļi:
3.2.1. Maruta DRUBIŅA, Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektore
3.2.2. Baiba ZVEJNIECE, Pārgaujas novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja;
3.2.3. Juris JAUNOZOLS – Apvienotās būvvaldes vadītājs/arhitekts;
3.2.4. Ilona ROZENŠTOKA, Pārgaujas novada pašvaldības juriste;
3.2.5. Anita DZALBA, Pārgaujas novada pašvaldības zemes lietu speciāliste
3.2.6. Daiga KŪRIŅA, Pārgaujas novada pašvaldības speciāliste zemes nomas
jautājumos;
3.2.7. Agris ĶESA, vides aizsardzības inspektors.
4. Publicēt paziņojumu par Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu:
4.1.
Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā www.pargaujasnovads.lv;
4.2.
Informatīvajā izdevumā ,,Pārgaujas Novada Vēstis";
4.3.
Oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;
4.4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
4.5.
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā TAPIS.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei
Marutai DRUBIŅAI.

Domes priekšsēdētājs

Hardijs VENTS
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DARBA UZDEVUMS PĀRGAUJAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA
2013. – 2024. GADAM GROZĪJUMU IZSTRĀDEI

1. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes juridiskais pamatojums:
1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts;
1.2. Teritorijas attīstības plānošanas likums;
1.3. Attīstības plānošanas sistēmas likums;
1.4. Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi”;
1.5. Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumi Nr. 392 „Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmas noteikumi”;
1.6. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.
2. Teritorijas plānojuma grozījumu pamatojums:
2.1. Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas nosaka vispārīgas prasības pašvaldības līmeņa
teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei, tostarp, vienotu funkcionālā
zonējuma un teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju;
2.2. Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumi Nr. 392 „Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmas noteikumi”.
3. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes mērķis:
3.1. Veikt teritorijas plānojuma pielāgošanu spēkā esošajam teritorijas attīstības plānošanas
normatīvajam regulējumam, saskaņot teritorijas atļauto izmantošanu ar faktisko situāciju un
attīstības priekšlikumiem, kas atbilst Pārgaujas novada Ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2013. –
2035. gadam pamatnostādnēm un Pārgaujas novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam
vidēja termiņa mērķiem;
3.2. Ja tiek saņemts attiecīgs lēmums, jāveic stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma process
plānojuma grozījumiem un jāsagatavo vides pārskats.
4. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi:
4.1. Izvērtēt Pārgaujas novada Teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam (turpmāk tekstā –
Teritorijas plānojums) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu atbilstību Ministru
kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi”, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un
veikt nepieciešamās korekcijas;
4.2. Izvērtēt Teritorijas plānojuma grafiskās daļas atbilstību Ministru kabineta 2013. gada 30.
aprīļa noteikumiem Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves
noteikumi” un sakārtot to ar šo noteikumu prasībām;
4.3. Izvērtēt Teritorijas plānojuma grafiskās daļas atbilstību Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija
noteikumu Nr. 392 „Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi” 19. punkta
prasībām;
4.4. Piesaistīt ārējo izpildītāju integrēt Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS) Teritorijas plānojuma dokumentāciju un grafiskās daļas atribūtu ievadi.
4.5. Nodrošināt datus pašvaldībai TAPIS definētajā datu struktūrā un formātā lietošanai QGIS
aplikācijā, bez papildus darbu veikšanas un datu apstrādes;
4.6. Veikt nepieciešamos tehniska rakstura grozījumus Pārgaujas novada teritorijas plānojuma
grafiskajā daļā, saskaņojot teritorijas atļauto izmantošanu ar faktisko situāciju un attīstības
priekšlikumiem, kas atbilst Pārgaujas novada Ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2013. – 2035.

gadam pamatnostādnēm un Pārgaujas novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam vidēja
termiņa mērķiem un rīcības virzieniem;
4.7. Nodrošināt sabiedrības līdzdalību teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā,
atbilstoši normatīvajiem aktiem;
4.8. Informēt Vides pārraudzības valsts biroju par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes
uzsākšanu un nepieciešamības gadījumā veikt stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu
Pārgaujas novada teritorijas plānojuma grozījumiem.
5. Teritorijas plānojuma grozījumu saturs:
5.1. Teritorijas plānojuma grozījumu saturs un sadaļas:
5.1.1. Paskaidrojuma rakstā, jāietver spēkā, esošo teritorijas plānojuma un detālplānojuma
izvērtējumu, Pārgaujas novada Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumu apraksts un atbilstība
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai;
5.1.2. Grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, jāstrukturē un jāsagatavo
atbilstoši TAPIS datu standartizācijai un klasifikācijai, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 8.
jūlija noteikumu Nr. 392 „Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi” un
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” prasībām;
5.1.3. Vides pārskats (Vides pārraudzības valsts biroja stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras piemērošanas gadījumā).
6. Institūcijas un uzņēmumi, kuriem jāpieprasa informācija un/vai nosacījumus un
atzinumus Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei:
6.1. Akciju sabiedrība „Latvijas Valsts meži”;
6.2. Akciju sabiedrība „Sadales tīkls”;
6.3. Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas birojs;
6.4. Elektronisko sakaru objektu turētāji;
6.5. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai;
6.6. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra;
6.7. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde;
6.8. SIA „Bite Latvija”;
6.9. SIA „Lattelecom”.
6.10. SIA „Latvijas Mobilais Telefons”;
6.11. SIA „Tele2”;
6.12. Valsts akciju sabiedrība „Latvenergo”;
6.13. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”;
6.14. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
6.15. Valsts meža dienests;
6.16. Valsts SIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Vidzemes reģiona meliorācijas
nodaļa;
6.17. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde;
6.18. Valsts zemes dienests, Vidzemes reģionālā nodaļa;
6.19. Veselības ministrijas Veselības inspekcija;
6.20. Vides pārraudzības valsts birojs;
6.21. Vidzemes plānošanas reģions;
6.22. Kaimiņu pašvaldības;
6.22.1. Amatas novads;
6.22.2. Cēsu novads;
6.22.3. Kocēnu novads;
6.22.4. Krimuldas novads;
6.22.5. Limbažu novads;
6.22.6. Līgatnes novads;
6.22.7. Priekuļu novads.
7. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes process:
7.1. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesu organizēt saskaņā ar Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” prasībām;

7.2. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei lietot teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmu (TAPIS), atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumu Nr. 392 „Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi” prasībām.
8. Plānotie sabiedrības līdzdalības veidi un pasākumi:
8.1. Pēc lēmuma pieņemšanas par Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu,
nodrošināt pilnvērtīgu un sabiedrībai saprotamu teritorijas attīstības plānošanas procesu un
iesaisti novada teritorijas attīstības plānošanā;
8.2. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes
procesā un organizēt teritorijas plānojuma grozījumu publiskās apspriešanas un publiskās
apspriešanas sanāksmes atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasībām;
8.3. Publiskās apspriešanas laikā organizēt sanāksmes Pārgaujas novada pašvaldības
administratīvajās ēkās;
8.4. Nodrošināt sabiedrībai iepazīties ar redakcijas materiāliem: Pārgaujas novada pašvaldības
administratīvajās ēkās, Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā www.pargaujasnovads.lv un
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS);
8.5. Informēt sabiedrību par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes aktivitātēm, publicējot ar
dokumenta izstrādi saistītos materiālus, nodrošinot viedokļu izteikšanas iespējas, kā arī atbilžu un
komentāru saņemšanas iespējas uz interesējošajiem jautājumiem, informāciju ievietojot
Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā www.pargaujasnovads.lv, laikrakstā „Pārgaujas Novada
Vēstis” un attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
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