Pielikums Zemgales plānošanas reģiona atzinumam par
Mazzalves pagasta teritorijas plānojuma
galīgo redakciju

Mazzalves pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana
PROCEDŪRAS ANALĪZE
(MK noteikumi Nr. 883. – spēkā stājās 04.11.2004.)

Procedūras posmi

Punkts
noteikumos

Atzīme
par
izpildi
Ir
izpildīts

Pamatojums

Vietējās
pašvaldības
dome
(padome), pieņemot lēmumu par
vietējās pašvaldības plānojuma
izstrādes uzsākšanu, apstiprina tā
izstrādes vadītāju.

29.p.

Vietējā
pašvaldības
padome
(dome) pieņem lēmumu par darba
uzdevuma apstiprināšanu.

32.p.

Ir
izpildīts

25.01.2008. lēmums Nr.1., 1.&. „Par
Mazzalves pagasta teritorijas plānojuma
izstrādes
darba
uzdevuma
apstiprināšanu”.
Ir pievienots Darba uzdevums.

Vietējā pašvaldības 2 nedēļu laikā
pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas
nosūta RAPLM lēmumus par
vietējās pašvaldības teritorijas
plānojuma un tā grozījumu
izstrādes uzsākšanu, izstrādes
vadītāja, darba uzdevuma un
galīgās redakcijas apstiprināšanu.
Vietējā
pašvaldība
pieprasa
nosacījumus vietējās pašvaldības
teritorijas plānojuma un tā
grozījumu izstrādei un atzinumus
par izstrādāto vietējās pašvaldības
teritorijas plānojuma un tā
grozījumu redakciju šādām darba
uzdevumā ietvertajām institūcijām:

11.p.

Daļēji
izpildīts

Nav pievienota vēstules kopija, ar kuru
vietējā pašvaldība informējusi RAPLM
par teritorijas plānojuma izstrādes
uzsākšanu, taču aprakstā par TP
izstrādes gaitu norādīts, ka ir informēta
RAPLM.

13.p.

Ir
izpildīts

N: nosacījumu datums, numurs
A: atzinuma datums, numurs

Æ reģionālā vides pārvalde,

13.1.

Ir
izpildīts

Madonas reģionālā vides pārvalde
N:10.11.2008. Nr. 1-2/2094
A:
06.02.2009.
Nr.
6.5.-27/210,
nepieciešams novērt neprecizitātes.
Ag: nav saņemti/pievienoti

Æ VKPAI,

13.2.

Ir
izpildīts

N:12.03.2008. Nr. 13/846
A: 20.01.2009. Nr. 13/163, nepieciešams
labot nepilnības un inspekcija lūdz
iesūtīt plānojumu atkārtotam atzinuma.
Ag:
03.03.2009.
Nr.13/643,
nav
iebildumu.

Æ VAS „Latvijas valsts ceļi”,

13.3.

Ir
1

25.01.2008. lēmums Nr.1., 1.&. „Par
Mazzalves pagasta teritorijas plānojuma
izstrādes
darba
uzdevuma
apstiprināšanu”.
Par izstrādes vadītāju apstiprina Emīliju
Zariņu.

N: 25.02.2008. Nr. 4.3.5/4

izpildīts

A: 06.01.2009. nr. 4.3.5/1, lūdz labot
neprecizitāti, pret pārējiem plānojuma
risinājumiem iebildumu nav.
Ag:04.03.2009.
Nr.4.3.5/26,
nav
iebildumu.

Æ VA „Sabiedrības
aģentūra”,

veselības

13.4.

Ir
izpildīts

N: 03.03.2008. Nr. 39/76
A: 05.01.2009. Nr. ½, neiebilst projekta
risinājumam.
Ag: nav saņemti/pievienoti

Æ Valsts
zemes
reģionālajai nodaļa,

dienesta

13.5.

Ir
izpildīts

Vidusdaugavas reģionālā nodaļa
N: 11.03.2008. Nr. 15-05-VD/430
A: 20.01.2009. Nr.15-13-VD/2, neatbilst
izsniegtajiem
nosacījumiem
un
plānojums
iesniedzams
atkārtotam
atzinumam.
Ag:12.03.2009. Nr.15-13-VD/10, atbilst
izsniegtajiem nosacījumiem.

Æ VAS „Latvenergo”,

13.6.

Ir
izpildīts

A/S Latvenergo
N: 27.03.2008. Nr. 01VL00-13/2030
Ag: 13.03.2009. Nr.01VL00-13/1226,
nav iebildumu.
A/S Augstsprieguma tīkls
A:30.12.2008. Nr.502100-07-1969
Ag:
13.03.2009.
Nr.01VL0013/1226,lūdz labot neprecizitāti.
A/S Sadales tīkls Ziemeļaustumu reģions
N: 29.02.2008. Nr. 30R6A0-06.06/376
A: 16.01.2009. Nr. 30R6A0-02.06/75,
atbilst izsniegtajiem nosacījumiem.
Ag: 12.03.2009. Nr.30R6A0-02.06/566,
atbilst izsniegtajiem nosacījumiem.

Æ AS "Latvijas gāze";

13.7.

Ir
izpildīts

Stratēģijas un attīstības daļa
N: 10.03.2008. Nr. 14-1/941
A: 14.01.2009. Nr. 14-1/84, nav
iebildumu.
Ag: 29.02.2009. Nr. 14-1/734, nav
iebildumu.

13.8.

Ir
izpildīts

Aizkraukles brigāde
N: 25.02.2008. Nr. 22/16-49
A: 15.01.2009. Nr. 22/16-9,
iebildumu.
Ag:26.02.2009. Nr. 22/16-60,
iebildumu.

Æ Valsts
ugunsdzēsības
glābšanas dienests,

Æ attiecīgajā rajona padome,

un

13.9.

Ir
izpildīts
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nav
nav

Aizkraukles rajona padome
N: 22.02.2008. Nr. 1-14/47
A: 10.01.2009. Nr. 1-14/6, veicot
norādīto neprecizitāšu labošanu, nav
iebildumu.

Ag: 05.03.2009.
iebildumu.

Nr.

1-14/49,

nav

Æ attiecīgā plānošanas reģiona,

13.10.

Ir
izpildīts

Zemgales plānošanas reģions
N: 04.03.2008. Nr.1-7/165
A:09.01.2009. Nr. 1-7/5, lūdz labot
neprecizitātes.
Ag: 02.03.2009. Nr. 1-7/83, lūdz veikt
neprecizitāšu labošanu.

Æ Lauku
atbalsta
dienesta
reģionālā
lauksaimniecības
pārvalde,

13.11.

Ir
izpildīts

Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības
pārvalde
N: 29.02.2008. Nr. 3/2.2.7/346
A: 19.01.2009. Nr. 3/123, nav
iebildumu, bet lūdz labot norādīto
plānojuma punktu.
Ag: 27.02.2009. Nr. 3/2-2-7/389, lūdz
veikt redakcionālus labojumus, nav
iebildumu.

Æ Valsts meža dienesta reģionālā
struktūrvienība,

13.12.

Ir
izpildīts

Sēlijas virsmežniecība
N: 07.03.2008. Nr. 1-22-1/119
A: 21.01.2009. Nr.1-22-1, lūdz labot
neprecizitātes.
Ag: 19.03.2009. Nr. 1-22-1/165, būtisku
iebildumu nav, taču lūdz iekļaut
atzinumā norādīto informāciju.

Æ VAS "Latvijas valsts meži" (ja
nepieciešams),

13.13.

Ir
izpildīts

N:
05.11.2008.
1.1/03m6/150/08/467
A: nav saņemti/pievienoti
Ag: nav saņemti/pievienoti

Æ īpaši
aizsargājamās
dabas
teritorijas administrācija (ja tāda
ir),

13.14.

Netiek
vērtēts

Æ Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas aģentūra,

13.15.

Ir
izpildīts

N: 07.11.2008. Nr. 4-3/3336
A: 14.01.2009. Nr. 4-3/101, izsaka
iebildumus un ierosinājumus.
Ag: 04.03.2009. Nr. 4-3/649, saskaņo
bez
būtiskiem
iebildumiem
un
ierosinājumiem.

Æ Elektronisko sakaru objektu
turētājiem un citām institūcijām
(ja nepieciešams),

13.16.

Ir
izpildīts

SIA Lattelecom
N: 27.03.2008. Nr. 7747
A:07.01.2008. Nr.367, kartogrāfiskajā
daļā nav attēlots elektronisko sakaru
tīkls.
Ag: 25.03.2009. Nr. 4473-1, nav
iebildumu.
SIA „BITE Latvija”
N: 29.02.2008. Nr. LV 4010-8
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Nr.4.1-

A: nav saņemti/pievienoti
Ag: nav saņemti/pievienoti
SIA Latvijas Mobilais Telefons
N: 28.02.2008. Nr. Z/879
A: 12.01.2009. Nr. Z/98, ierosina
precizēt.
Ag: 05.03.2009. Nr. Z/951
SIA Tele2
N: nav saņemti/pievienoti
A: nav saņemti/pievienoti
Ag: nav saņemti/pievienoti
Æ kaimiņu pašvaldības,

15.

Ir
izpildīts

Valles pagasta padome
N: 03.11.2008. Nr. 223/3-10
A: nav saņemti/pievienoti
Ag: nav saņemti/pievienoti
Daudzeses pagasta padome
N: 29.10.2008. Nr. 1-11/463
A: nav saņemti/pievienoti
Ag: nav saņemti/pievienoti
Zalves pagasta padome
N: 06.11.2008. Nr. 1-23/210
A:06.11.2008. nr. 1-23/210,
iebildumu un papildinājumu.
Ag: nav saņemti/pievienoti

nav

Pilskalnes pagasta padome
N: 25.02.2008. Nr. 14/3-4
A: nav saņemti/pievienoti
Ag: nav saņemti/pievienoti
Kurmenes pagasta padome
N: nav saņemti/pievienoti
A: nav saņemti/pievienoti
Ag: nav saņemti/pievienoti
Ir
izpildīts

Æ Citi

Izstrādājot vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumu vai tā
grozījumus, kas ietekmē citas
pašvaldības, kuru administratīvās
teritorijas robežojas ar attiecīgā
plānojuma
teritoriju,
vietējā
pašvaldība
informē
par
to
attiecīgās pašvaldības un noskaidro

15.p.

Ir
izpildīts
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Valsts robežsardze Jelgavas pārvalde
N: nav saņemti/pievienoti
A:10.01.2009.
Nr.
23/6-6/38,
nepieciešami papildinājumi.
Ag: nav saņemti/pievienoti

viedokli:
• nosūtot lēmumu;

15.1.

Ir
izpildīts

Ir
pievienotas
12.02.2008.
un
23.10.1008. Mazzalves pagasta padomes
vēstuļu kopijas kaimiņu pašvaldībām.
Norādīts,
ka
pielikumā
nosūtīts
attiecīgais lēmums.

• paziņojot
par
sabiedrisko
apspriešanas pasākumiem;

15.2.

Ir
Izpildīts

Ir pievienotas SA 1.posmu (12.02.2008.
un 23.10.1008.) un SA 2.posmu
(18.12.2008. un 22.12.2008.) Mazzalves
pagasta padomes vēstules kaimiņu
pašvaldībām.

• lūdzot sniegt atzinumu;

15.3.

Ir
izpildīts

Ir
pievienotas
(18.12.2008.
un
22.12.2008.) un (04.02.2009.) Mazzalves
pagasta padomes vēstules kaimiņu
pašvaldībām, lūdzot sniegt atzinumu.

• paziņojot
par
sabiedriskās
apspriešanas laiku un vietu.

15.4.

Ir
izpildīts

Ir
pievienotas
(12.02.2008.
un
23.10.1008.) un (18.12.2008. un
22.12.2008.) un (04.02.2009.) Mazzalves
pagasta padomes vēstules kaimiņu
pašvaldībām, paziņojot par SA.

Vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu vai to grozījumus
izstrādā un normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā noformē ne mazāk
kā trijos eksemplāros, no tiem
viens eksemplārs glabājas attiecīgā
vietējā pašvaldībā, otrs – RAPLM,
trešais – attiecīgajā plānošanas
reģionā.
Pašvaldība teritorijas plānojuma
vai tā grozījumu sabiedrisko
apspriešanu organizē uzsākot tā
izstrādi un pēc pirmās redakcijas
izstrādes:
Vietējās pašvaldības teritorijas
plānojuma
sabiedriskās
apspriešanas
pirmo
posmu
organizē, uzsākot tā izstrādi, otro
posmu – pēc pirmās redakcijas
izstrādes (2007.11.13. grozījumi)

16.p.

Netiek
vērtēts

10.p.

Ir
izpildīts

• pirmo sabiedriskās apspriešanas
posmu organizē ne vēlāk kā
astoņas nedēļas (2007.11.13.
grozījumi) pēc lēmuma par
vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu vai tā grozījumu
izstrādes uzsākšanu;

10.1.
32.p.

Ir
izpildīts

SA pirmais posms – 25.01.2008. lēmums
Nr.1., 1.&. „Par Mazzalves pagasta
teritorijas plānojuma izstrādes darba
uzdevuma apstiprināšanu”.
SA termiņš no 20.02.2008.-17.03.2008.
(nav ievērots SA termiņš - ne mazāk par
4 nedēļām).

• otro posmu organizē ne vēlāk

10.2.

Ir

SA otrais posms – 27.11.2008. lēmums
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kā četras nedēļas (2007.11.13.
grozījumi) pēc pašvaldības
lēmuma
par
teritorijas
plānojuma vai tā grozījumu
pirmās redakcijas nodošanu
sabiedriskajai apspriešanai.

Izpildīts

Nr.11., 9.&. „Par Mazzalves pagasta
teritorijas plānojuma 2009.2021. gadiem
1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai
apspriešanai”.
SA termiņš 6 nedēļas no publikācijas
laikrakstā
„Latvijas
Vēstnesis”
(09.12.2008.).

Ir
izpildīts

SA trešais posms – 29.01.2009. lēmums
Nr.1., 10.&. „Par Mazzalves pagasta
teritorijas plānojuma 2009.2021. gadiem
gala redakcijas nodošanu sabiedriskajai
apspriešanai”.
SA termiņš 3 nedēļas no publikācijas
laikrakstā
„Latvijas
Vēstnesis”
(13.02.2009.).

33.p.

Daļēji
izpildīts

Ir pievienotas publikācijas no laikraksta
„Latvijas Vēstnesis” (14.02.2008.) un
laikraksta „Staburags” (02.02.2008.)

33.1.

Ir
izpildīts
Ir
izpildīts
Ir
izpildīts
Ir
izpildīts
Nav
izpildīts
Ir
izpildīts

Ir norādīts.

Nav informācijas vai Darba uzdevums
tika precizēts.

37.p.

• par gala redakciju

Par sabiedriskās apspriešanas I
posmu (ne mazāk par 4 nedēļām)
publicē
paziņojumu
vietējā
laikrakstā un laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”, norādot
• lēmumu;
• izstrādes vadītāju;

33.2.

• termiņu;

33.3.

• materiālu izstādīšanas vieta un
laiks;
• pasākumu norises vietu un
laiku;
• apmeklētāju pieņemšanas un
rakstisko
priekšlikumu
iesniegšanas vietu un laiku.

33.4.
34.p.
33.5.

Pēc sabiedriskās apspriešanas I
posma beigām un institūciju
izsniegto nosacījumu saņemšanas
izstrādes vadītājs apkopo saņemtos
priekšlikumus un nosacījumus un,
ja nepieciešams precizē darba
uzdevumu.

35.p.

Nav inf.

Četras
nedēļas
(2007.11.13.
grozījumi) pēc lēmuma par
teritorijas
plānojuma
pirmās
redakcijas nodošanu sabiedriskajai
apspriešanai, pašvaldība:
organizē
sabiedriskās
apspriešanas II posmu;

37.p.

Ir
izpildīts

37.1.

Ir
izpildīts

33.6.
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Ir norādīta.
Ir norādīts.
Ir norādīta.
Nav norādīta pasākumu vieta un laiks.
Ir norādīta.

Ir pievienots, 27.11.2008. lēmums
Nr.11., 9.&. „Par Mazzalves pagasta
teritorijas plānojuma 2009.2021. gadiem
1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai

apspriešanai”.
Ir pievienotas pašvaldības
institūcijām, par atzinuma
redakciju pieprasīšanu.

- pieprasa institūcijām atzinumus
par pirmo redakciju.

37.2.

Ir
izpildīts

vēstules
par 1.

Par sabiedriskās apspriešanas II
posmu (ne mazāk par 6 nedēļām)
publicē
paziņojumu
vietējā
laikrakstā un „Latvijas Vēstnesis”,
norādot:
• lēmumu;

38.p.

Ir
izpildīts

Ir pievienotas publikāciju kopijas no
laikrakstiem
„Latvijas
Vēstnesis”
(09.12.2008.) un laikraksta ”Staburags”
(06.12.2008.)

38.1.

Ir
izpildīts
Ir
izpildīts

Ir pievienots.
Ir norādīts – 6 nedēļas no publikācijas
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

• termiņu;

38.2.

• 1.redakcijas izstādīšanas vieta
un laiks;

38.3.

Ir
izpildīts

Ir norādīta, Mazzalves pagasta padome,
darbdienās no pulksten 9 līdz 16.

• pasākumu norises vietu un
laiku;

38.4.

Ir
izpildīts

Ir norādīts, Mazzalves pagasta padomes
ēkas zālē - 15.01.2009. no pulksten 1314.

• apmeklētāju pieņemšanas un
rakstisko
priekšlikumu
iesniegšanas vietu un laiku.

38.5.

Ir
izpildīts

Ir norādīts, apmeklētāju pieņemšanas
laiks 15.01.2009. no pulksten 11 līdz 13.
Rakstisko priekšlikumu iesniegšana –
darbadienās no pulksten 9 līdz 16 visā
apspriešanas laikā pagasta padomes
kancelejā vai pa pastu.

Pēc sabiedriskās apspriešanas II
posma beigām izstrādes vadītājs
(darba
grupa)
sagatavo
sabiedriskās
apspriešanas
materiālus, ietverot:
• paziņojumi un publikācijas
presē;

40.p.

Daļēji
izpildīts

40.1.

Ir
izpildīts

Ir pievienotas publikāciju kopijas no
laikrakstiem.

• apspriešanas laikā izstādītie
teritorijas plānojuma dokumenti
un materiāli;

40.2.

Ir
izpildīts

Paskaidrojuma raksta 2. nod. 2.6.
apakšnod. 2.6.2. punktā pievienots
ziņojums par sabiedriskās apspriešanas
norisi, kurā norādīts kāda dokumentācija
tika izstādīta sabiedriskās apspriešanas
laikā

• apspriešanas
saraksts;

40.3.

Daļēji
izpildīts

Paskaidrojuma raksta 2. nod. 2.6.
apakšnod. 2.6.2. punktā, nav norādīti
sabiedriskās apspriešanas pasākumi, to
norises datumi, vieta.

40.4.

Ir
izpildīts

Pārskata atsevišķā sadaļā ir pievienotas
iedzīvotāju iesniegumu kopijas, kā arī
pašvaldības atbildes vēstuļu kopijas.

40.5.

Ir

Pārskatam ir pievienota 15.01.2009.

pasākumu

• rakstiskās
atsauksmes
atbildes uz tām;
• apspriešanas

un

sanāksmju
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protokoli.

izpildīts

sabiedriskās apspriešanas
protokola kopija.

sanāksmes

Pēc 1.redakcijas un pielikumu
izskatīšanas, vietējā pašvaldība
pieņem vienu no lēmumiem:
• noteikt kā galīgo redakciju un
nosūtīt plānošanas reģionam
atzinuma saņemšanai;

41.p.
41.1.
42.p.

Ir
izpildīts

17.03.2009. lēmums Nr.3, 1& „Par
Mazzalves pagasta teritorijas plānojuma
2009.-2021. Gadiem galīgās redakcijas
apstiprināšanu un nodošanu plānošanas
reģionam atzinumu sniegšanai”.

• pilnveidot 1.redakciju atbilstoši
institūciju
atzinumiem
un
sabiedriskās
apspriešanas
rezultātiem sagatavot galīgo
redakciju;

41.2.

Ir
izpildīts

29.-1.2009. lēmums Nr.1, 10.& „Par
Mazzalves pagasta teritorijas plānojuma
2009.-2021. gadiem gala redakcijas
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai”.

• noraidīt redakciju un izstrādāt
no jauna.

41.3.

Netiek
vērtēts

Pēc teritorijas plānojuma galīgās
redakcijas
noteikšanas
nav
pieļaujamas izmaiņas teritorijas
plānotajā (atļautajā) izmantošanā
un tās aprobežojumos.
Ja pieņem 41.2. apakšpunktā
noteikto lēmumu, tad nodrošina
iepazīties ar galīgo redakciju šādā
kārtībā:

41.1

Netiek
vērtēts

43.p.

Daļēji
izpildīts

43.1.

Ir
izpildīts

Ir pievienotas pašvaldības vēstuļu
institūcijām kopijas ar paziņojumu par
teritorijas plānojuma pilnveidošanu.

Ir
izpildīts

Pārskatam ir pievienotas kopijām no
sludinājumiem
laikrakstā
„Latvijas
Vēstnesis” (13.02.2009.) un vietējā
laikrakstā „Staburags” (14.02.2009.).

• rakstiski paziņo šo noteikumu
13.p. minētajām institūcijām;
• publicē šo noteikumu 38.punktā
minētajos
laikrakstos
informāciju:

Ir norādīta.

¾ par vietu;

Ir norādīts.

¾ laiku, kurā vismaz 3
nedēļas var iepazīties ar
teritorijas plānojuma galīgo
redakciju
un
atkārtoti
iesniegt
atzinumus
un
atsauksmes;
• nedēļas laikā pēc šo noteikumu
43.1.apakšpunktā
minētā

43.2.

Ir
izpildīts
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Ir pievienotas pašvaldības izsūtītās
vēstules ar informāciju par plānojuma 1.

redakcijas pilnveidošanu, pielikumā
pievienojot CD ar teritorijas plānojuma
materiāliem.

paziņojuma
saņemšanas
nodrošina iespēju šo noteikumu
13.punktā minēto institūciju
pārstāvjiem (ja institūcijas to
pieprasījušas rakstiski) izskatīt
teritorijas plānojuma galīgās
redakcijas dokumentāciju;
• nodrošina
šo
noteikumu
13.punktā minēto institūciju
pārstāvjiem
un
citiem
interesentiem iespēju saņemt
nepieciešamos paskaidrojumus
par teritorijas plānojuma galīgo
redakciju;
• 2 nedēļas pirms teritorijas
plānojuma galīgās redakcijas
izskatīšanas sēdes par to
rakstiski paziņo šo noteikumu
13.punktā
minētajām
institūcijām;
• publicē šo noteikumu 38.punktā
minētajos laikrakstos attiecīgās
sēdes laiku un vietu.

Lēmumā par teritorijas plānojuma
apstiprināšanu pašvaldības dome
(padome)
atzīst
iepriekšējo
teritorijas plānojumu par spēku
zaudējušu.
Pašvaldības apstiprina teritorijas
plānojumu un kā pašvaldības
saistošos noteikumus izdod tā
grafisko daļu un teritorijas
izmantošanas
un
apbūves
noteikumus.
Lēmumu, ar kuru apstiprināts
teritorijas plānojums, ne vēlāk kā 2
nedēļas pēc tā pieņemšanas publicē
vietējā laikrakstā un „Latvijas
Vēstnesis”.
2 nedēļu laikā pēc teritorijas
plānojuma vai tā grozījumu
stāšanās spēkā pašvaldība iesniedz
zināšanai:
• RAPLM – teritorijas plānojuma
eksemplāru papīra formā un
elektroniski,
pievienojot
apliecinājumu par lēmuma par
saistošo noteikumu izdošanu

Ir pievienotas pašvaldības izsūtītās
vēstules ar informāciju par plānojuma 1.
redakcijas pilnveidošanu, pielikumā
pievienojot CD ar teritorijas plānojuma
materiāliem.

43.3.

Ir
izpildīts

43.4.

Pārskatam nav pievienotas pašvaldības
Nav
vēstuļu
kopijas
ar
izpildīts informatīvo
informāciju par galīgās redakcijas
izskatīšanas sēdes laiku un vietu.
Ir
izpildīts

44.p.

Netiek
vērtēts

45.p.

Netiek
vērtēts

45.p.

Netiek
vērtēts

46.p.

Netiek
vērtēts

46.1.
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Pārskatam ir pievienotas kopijas no
laikraksta
„Latvijas
Vēstnesis”
(13.03.2009.) un vietējā laikraksta
„Staburags” (14.03.2009.) ar paziņojumu
par teritorijas plānojuma galīgās
redakcijas izskatīšanas sēdes laiku un
vietu.
Pašvaldībai ir spēkā esošs teritorijas
plānojums.

publicēšanu laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”;
• VZD – teritorijas plānojuma
grafiskās daļas un teritorijas
izmantošanas
un
apbūves
noteikumu eksemplāru papīra
formā, grafiskās daļas karti
(plānu), kurā attēlota teritorijas
plānotā (atļautā) izmantošana
un aizsargjoslas elektroniski;
• RVP – teritorijas plānojumu
elektroniski;
• Plānošanas reģionā - teritorijas
plānojuma eksemplāru papīra
formā
un
elektroniski,
pievienojot apliecinājumu par
lēmuma par saistošo noteikumu
izdošanu publicēšanu laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”.

Pozīcija
Vietējās pašvaldības
plānojumā nosaka:
• teritorijas
plānoto
izmantošanu;

46.2.

46.3.
46.4.

SATURA ANALĪZE
(MK noteikumi Nr. 883. – spēkā stājās 04.11.2004.)
Atzīme
Punkts
Pamatojums
par
noteikumos
izpildi
teritorijas
Ir
Teritorijas plānojumā teritorijas
3.1.
izpildīts plānotā
(atļautā)
izmantošana
noteikta teritorijas izmantošanas un
(atļauto)
apbūves noteikumos, grafiskajā daļā
un pamatota paskaidrojuma rakstā.

• teritorijas
izmantošanas
un
apbūves noteikumus, kas ietver
prasības teritorijas izmantošanai
apbūvei;
• plānotās
administratīvās
teritorijas, pilsētu un ciemu
robežas;

3.2.

Ir
izpildīts

Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumos
noteiktas
prasības
teritorijas izmantošanai un apbūvei.

3.3.

Netiek
vērtēts

Nav informācija vai teritorijas
plānojumā ir/nav noteiktas jaunas
pašvaldības
administratīvās
teritorijas robežas, vai ir/nav plānots
precizēt pilsētas robežas, vai ir
noteiktas ciemu robežas (plānojuma
dokumentācijai nav pievienotām
vietējās
pašvaldības
lēmumu
apliecinātas kopijas no lēmumiem
par ciemu statusa noteikšanu).

• teritorijas apdzīvojuma struktūras
attīstību;

3.4.

Ir
izpildīts

Paskaidrojuma raksta 5. Nod. 5.14.,
5.15. apakšnod.

Ir
izpildīts

Paskaidrojuma rakstā raksturota
pašreizējā izmantošana un ir
pievienota karte, kurā attēlota
pašreizējā izmantošana.

Nosakot noteikumu 3.punktā
minēto, ņem vērā:
• teritorijas pašreizējo
izmantošanu;

4.p.
4.1.
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• rekreācijas, tūrisma, izglītības,
kultūras, sporta, zinātnes un
sociālās infrastruktūras teritorijas
un objektus;

4.2.

Ir
izpildīts

rekreācijas, tūrismaPaskaidrojuma rakstā- 5. nod., 5.13.
apakšnod.
TIAN- nav inf.
Grafiskā daļā- ir attēlotas.
izglītības, kultūras, sporta, zinātnes
un sociālās infrastruktūras teritorijas
un objektusPaskaidrojuma rakstā- 5.nod. 5.15.
apakšnod.
TIAN2.
sējums.
5.nod.
5.2.apakšnod.
Grafiskā daļā- ir attēlotas.

• zemes dzīļu nogabalu, derīgo
izrakteņu un atradņu teritorijas;

4.3.

Ir
izpildīts

Paskaidrojuma rakstā- 5.nod. 5.6.
apakšnod.
TIAN- 1. sējums 6. nod. 6.32.
apakšnod, 2. sējums 9. nod. 9.3.
apakšnod.
Grafiskā daļā- ir attēlotas.

• īpaši
aizsargājamās
kultūrvēsturiskās teritorijas un
kultūras pieminekļus;

4.4.

Ir
izpildīts

Paskaidrojuma rakstā- 5.nod. 5.11.
apakšnod., 5.11.2. punkts.
TIAN- 1.sejums 8.nod.
Grafiskā daļā- ir attēlotas.

• īpaši
aizsargājamās
dabas
teritorijas, mikroliegumus un
saudzējamās
ainaviskās
teritorijas;

4.5.

Ir
izpildīts

Paskaidrojuma rakstā- 5.nod. 5.11.
apakšnod., 5.11.1. punkts.
TIAN- 1.sejums 6.nod. 6.36.
apakšnod., 2.sējums 9. Nod. 9.2.
apakšnod.
Grafiskā daļā- ir attēloti.

• valsts aizsardzības teritorijas un
objekti, civilās aizsardzības
objektus;

4.6.

Ir
izpildīts

Paskaidrojuma rakstā- 5.nod. 5.27.
apakšnod.
TIAN- 1.sejums 6.nod. 6.34.
apakšnod.
Grafiskā daļā- ir attēlotas.

• riska teritorijas un objektus;

4.7.

Ir
izpildīts

Paskaidrojuma rakstā- 5.nod. 5.26.
apakšnod.
TIAN- 1.sejums 7.nod. 7.4.
apakšnod.
Grafiskā daļā- ir attēlotas.

• nacionālas nozīmes l/s teritorijas,
meliorētās zemes, polderus,
hidrotehniskās būves un c;

4.8.

Ir
izpildīts

nacionālas nozīmes l/s teritorijasPaskaidrojuma rakstā- 5.nod. 5.10.
apakšnod. (pagastā nav šāda veida
teritorijas)
meliorētās zemesPaskaidrojuma rakstā- 5.nod. 5.5.
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apakšnod.
TIAN- 1.sējums 6.nod.
apakšnod., 6.22.9.punkts.
Grafiskā daļā- ir attēlotas.

6.22.

polderus, hidrotehniskās būvesPaskaidrojuma rakstā- 5.nod. 5.8.,
5.26. apakšnod.
TIAN- nav inf.
Grafiskā daļā- ir attēlots.
apmežošanas teritorijasPaskaidrojuma rakstā- 5.nod. 5.9.,
5.10. apakšnod.
TIAN- 2.sējums 10.nod. 10.2.
apakšnod.
Grafiskā daļā- ir attēlotas.
• būvniecībai
nelabvēlīgās
teritorijas, kā arī teritorijas,
kurām
nepieciešama
īpaša
inženiertehniskā sagatavošana;

4.9.

Ir
izpildīts

Paskaidrojuma rakstā- 5.nod. 5.26.
apakšnod.
TIAN1.sējums
6.nod.
6.35.apakšnod.
Grafiskā daļā- ir attēlotas.

• inženierkomunikāciju
un
transporta teritorijas (trases),
objektus, maģistrālos tīklus, ostu
teritorijas,
trokšņu
zonas,
prasības satiksmes organizācijas
pilnveidošanai un ceļu satiksmes
drošības uzlabošanai, 330 kV un
110 kV elektroenerģijas pārvades
tīklus un 20 kV elektroenerģijas
sadales tīklus;

4.10.

Ir
izpildīts

Paskaidrojuma rakstā- 5.nod. 5.17. –
5.23. apakšnod.
TIAN- 1.sējums 6.nod. 6.21.,
6.22.apakšnod., 6.22.1., 6.22.4.,
6.22.6.- 6.22.8.punkti., 2.sējums
8.nod. 8.2. apakšnod. 8.2.6. punkts.
Grafiskā daļā- ir attēlotas.

• objektu
teritorijas,
kuru
izvietojumam
atbilstoši
normatīvajiem
aktiem
ir
noteiktas īpašas prasības vai
kuriem ir nepieciešams ietekmes
uz
vidi
novērtējums,
un
rūpnieciskās
ražošanas
teritorijas, kas rada paaugstinātu
piesārņojumu vidē, troksni vai
cita veida traucējumus, kas
kaitīgi videi un cilvēkiem;

4.11.

Ir
izpildīts

Paskaidrojuma rakstā- 2. nod. 2.1.
apakšnod. (plānota 2 jaunu karjeru
izveide)
TIAN- 2. sējums 9. nod. 9.3.
apakšnod.
Grafiskā daļā- ir attēlotas.

• virszemes ūdeņu pirmās pakāpes
pieteku
sateces
baseinus,
ūdenstilpju izvietojumu, ūdens
ņemšanas
un
notekūdeņu
novadīšanas vietu, ūdens attīrīšanas būvju un organizēto

4.12.

Ir
izpildīts

virszemes ūdeņu pirmās pakāpes
pieteku sateces baseinus, ūdenstilpju
izvietojumuPaskaidrojuma rakstā- 5.nod. 5.8.
apakšnod.
TIAN2.sējums
10.nod.
10.3.apakšnod.
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Grafiskā daļā- ir attēlotas.

peldvietu izvietojumu, pazemes
ūdeņu aizsardzības teritorijas un
plūdu riska teritorijas;

ūdens ņemšanas un notekūdeņu
novadīšanas vietu, ūdens attīrīšanas
būvjuPaskaidrojuma rakstā- 5.nod. 5.17.
apakšnod.
TIAN1.sējums
6.nod.
6.22.apakšnod. 6.22.2., 6.22.3.,
6.22.5. punkti.
Grafiskā daļā- ir attēlotas.
organizēto peldvietu izvietojumuPaskaidrojuma rakstā- 5.nod. 5.8.
apakšnod.
(nav
organizētu
peldvietu)
pazemes
ūdeņu
aizsardzības
teritorijasPaskaidrojuma rakstā- 5.nod. 5.7.
apakšnod. 5.7.2. punkts.
TIAN1.sējums
8.nod.
8.2.apakšnod.,
8.2.1.punkts.
8.2.1.2.apakšp.
Grafiskā daļā- ir attēlotas.
plūdu riska teritorijasPaskaidrojuma rakstā- 5.nod. 5.26.
apakšnod.
(raksturīgi
tikai
uzplūdieni)
TIAN-1.sējums
6.nod.
6.35.apakšnod.
Grafiskajā daļā – nav attēlotas, jo
nav precīzu datu.

• citas teritorijas, objektus un
prasības saskaņā ar nacionālo
plānojumu, plānošanas reģiona
vai rajona pašvaldības plānojumu
un vietējās pašvaldības teritorijas
plānojuma darba uzdevumu;

4.13.

Ir
izpildīts

Paskaidrojuma rakstā- 4.nod. 4.1.
apakšnod.

• tauvas joslas;

4.14.

Ir
izpildīts

TIAN-2.sējums
8.nod.
apakšnod.8.2.1. punkts.

• aizsargjoslas (aizsardzības zonas)
atbilstoši vietējās pašvaldības
teritorijas plānojuma mēroga
noteiktībai.
Vietējās pašvaldības teritorijas
plānojuma vai tā grozījumu kartēs
(plānos) norāda:
• koordinātu sistēmu;

4.15.

Daļēji
izpildīts

TIAN-2.sējums 8.nod.
Grafiskā daļa – nav attēlotas
aizsargjoslas ap purviem.

18.p.

Ir
izpildīts
Ir
izpildīts
13
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8.2.

• koordinātu tīklu;

Ir
izpildīts
Ir
izpildīts
Ir
izpildīts
Ir
izpildīts
Ir
Izpildīts

• nosaukumu;
• mērogu;
• lietotos apzīmējumus;
• izstrādātāju;
• ja kartes izdruka ir veikta citā
mērogā
nekā
kartogrāfiskā
pamatne, papildus mērogam
norāda arī pamatnes noteiktību.
Paskaidrojuma rakstā ietilpst
vismaz šāda informācija:
• teritorijas
pašreizējās
izmantošanas
apraksts
un
teritorijas
attīstības
priekšnoteikumi;
• teritorijas attīstības mērķi un
virzieni;
• vietējās pašvaldības teritorijas
plānojuma risinājumu apraksts
un pamatojums.
Grafiskajā daļā ietilpst:
• topogrāfiskā karte;

Ir norādīts.
Ir norādīti.
Ir norādīts.
Ir norādīti.
Ir norādīts – A Čeburaškins.

Netiek
vērtēts

23.p.
23.1.

Ir
izpildīts

Paskaidrojuma raksta – 4., 5. nod.

23.2.

Ir
izpildīts
Ir
izpildīts

Paskaidrojuma raksta – 4.nod.

23.3.

Paskaidrojuma raksta – 6.nod.

24.p.
24.1.
24.2.

Ir
izpildīts

• karte, kurā parādīta teritorijas
pašreizējā izmantošana;

24.3.

Ir
Izpildīts

Ir
pievienota
–
pašreizējā situācija”.

• karte, kurā parādīta teritorijas
plānotā (atļautā) izmantošana,
nosakot:

24.3.1.

Ir
Izpildīts

Ir pievienota – „Plānotā (atļautā)
teritorijas
izmantošana
ar
aizsargjoslām”.

¾ plānoto
maģistrālo
inženiertehnisko
komunikāciju un satiksmes
infrastruktūras izvietojumi;

24.3.2.

Ir
Izpildīts

Ir attēloti.

¾ aizsargjoslas un riska
teritorijas
(2007.11.13.
grozījumi);

24.3.3.

Ir
Izpildīts

¾ teritorijas,
kurām
izstrādājami detālplānojumi;

24.3.4.

Ir
izpildīts

Ir pievienota – „Mazzalves pagasta
teritorijas topogrāfiskā karte”.
„Teritorijas

Ir attēlotas.
Ir attēlotas.
Ir pievienota, „Ērberģes ciema
inženieru komunikācijas apgādes
shēma”

¾ citas kartes.
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Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumos iekļauj:

25.p.

Ir
izpildīts

• informāciju par atļauto un
aizliegto teritorijas izmantošanu;

25.1.

Ir
izpildīts

Teritorijas
plānojuma
dokumentācijai ir pievienoti 2
sējumi ar teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem.
TIAN – 1. sējums 6. nod., 6.2., 6.3.
apakšnod.

• piekļūšanas noteikumus;

25.2.

• zemes
vienību
sadalīšanas,
apvienošanas
un
robežu
pārkārtošanas noteikumus;

25.3.

Ir
izpildīts
Ir
izpildīts

TIAN – 1. sējums 6. nod., 6.4.
apakšnod.
TIAN – 1. sējums 6., nod.
6.6.apakšnod.

• prasības apbūves intensitātei un
blīvuma rādītājiem;

25.4.

Ir
izpildīts

• prasības
ierobežojumiem;

25.5.

Ir
izpildīts

TIAN – 2. sējums. Katram
teritorijas izmatošanas veidam
atsevišķi.
TIAN – 1. sējums 6. nod., 6.14.
apakšnod.

25.6.

Ir
izpildīts
Ir
izpildīts

TIAN – 1. sējums 6. nod., 6.10.
apakšnod.
TIAN – 1. sējums 6. nod., 6.11.
apakšnod.

augstuma

• pagalma noteikumus;
• prasības
nodrošinājumam;

redzamības

25.7.

• prasības attālumiem starp būvēm,
inženierkomunikācijām;

25.8.

Ir
izpildīts

TIAN – 1. sējums 6. nod., 6.13.
apakšnod.

• prasības būvju atbilstībai zemes
vienības robežām;

25.9.

Ir
izpildīts

TIAN – 1. sējums 6. nod., 6.9.
apakšnod.

• prasības jaunveidojamo zemes
vienību minimālajām platībām;

25.10.

Ir
izpildīts

• prasības
ēku
konstruktīvajām
elementiem;

25.11.

Ir
izpildīts

TIAN – 2. sējums. Katram
teritorijas izmatošanas veidam
atsevišķi.
TIAN – 1. sējums 6. nod., 6.15.
apakšnod.

• prasības ārtelpas elementiem;

25.12.

• prasības inženierkomunikāciju
būvniecībai,
rekonstrukcijai,
ekspluatācijai;

25.13.

Ir
izpildīts
Ir
izpildīts

TIAN – 1. sējums 6. nod. 6.16.
apakšnod.
TIAN – 1. sējums 6. nod., 6.22.
apakšnod.

• prasības
jaunai
satiksmes
infrastruktūrai
un
esošās
infrastruktūras rekonstrukcijai;

25.14.

Ir
izpildīts

TIAN – 1. sējums 6. nod., 6.30.
apakšnod.

• prasības degvielas un gāzes
uzpildes stacijām un citiem riska
objektiem;

25.15.

Ir
izpildīts

TIAN – 1. sējums 7. nod. 7.4., 7.5.
apakšnod.

• prasības

25.16.

Ir

TIAN – 1. sējums 7. nod., 7.1., 7.2.,

un
būvju
daļām
un

automašīnu

un
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velosipēdu novietošanai;

izpildīts

7.3. apakšnod.

• prasības saimniecības ēkām un
būvēm,
kas
paredzētas
mājlopiem;

25.17.

Ir
izpildīts

TIAN – 1. sējums 6. nod., 6.23.,
6.33. apakšnod.

• prasības
ēku
un
būvju
rekonstrukcijai, restaurācijai un
remontam;

25.18.

Ir
izpildīts

TIAN – 1. sējums 6. nod., 6.18.
apakšnod.

• prasības teritorijas, ēku un būvju
uzturēšanai;

25.19.

Ir
izpildīts

TIAN – 1. sējums 6. nod., 6.24.
apakšnod.

• prasības ēkas un būves vai to
daļu funkcionalitātes maiņai;

25.20.

• prasības
dabas
teritoriju
izmantošanai un apstādījumu
ierīkošanai;

25.21.

Ir
izpildīts

TIAN – 1. sējums 6. nod., 6.17.
apakšnod.

• prasības
teritorijas
labiekārtojumam un elementiem,
to
vizuālajam
un
mākslinieciskajam
noformējumam;

25.22.

Ir
izpildīts

TIAN – 1. sējums 6. nod., 6.16.
apakšnod.

• prasības
īpaši
aizsargājamo
kultūrvēsturisko teritoriju un
kultūras pieminekļu aizsardzībai;

25.23.

Ir
izpildīts

TIAN – 1. sējums 8. nod.

• prasības
īpaši
aizsargājamo
dabas teritoriju izmantošanai;

25.24.

Ir
izpildīts

TIAN – 2. sējums 9. nod., 9.2.
apakšnod.

• prasības
lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs un meža
zemēs, kurām nepieciešama
transformācija;

25.25.

Ir
izpildīts

TIAN – 1. sējums 6. nod., 6.28.
apakšnod.

• derīgo izrakteņu atradnes;

25.26.

• tauvas joslas;

25.27.

Ir
izpildīts
Ir
izpildīts

• aizsargjoslas;

25.28.

TIAN – 2. sējums 9. nod., 9.3.
apakšnod.
TIAN – 2. sējums 8. nod., 8.2.
apakšnod. 8.2.1. punkts, 8.2.1.1.
4)Tauvas joslas
TIAN – 2. sējums 8. nod.

• prasības, ko nosaka upju baseina
apgabala apsaimniekošanas plāns
(ja tāds ir), tai skaitā pasākumu
programmu;

25.29.

• ūdenstilpju
apsaimniekošanas
noteikumus (ja tādi ir);

25.30.

TIAN – 1. sējums 6. nod., 6.5.
apakšnod.

Ir
izpildīts
Ir
izpildīts

Ir
izpildīts
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TIAN – 1. sējums 6. nod., 6.29.
apakšnod.

TIAN – 1. sējums 6. nod., 6.29.
apakšnod.
Pašvaldībā
šādu
noteikumu nav.

• prasības zemes vienībām, uz
kurām iesāktā apbūve vai
saimnieciskā
darbība
nav
atbilstoša teritorijas plānotajai
(atļautajai) izmantošanai;

25.31.

Ir
izpildīts

TIAN – 1. sējums 4. nod., 4.10.
apakšnod.

• prasības būvprojektēšanai, kas
uzsākta līdz jauna vietējās
pašvaldības teritorijas plānojuma
spēkā stāšanās dienai;

25.32.

Ir
izpildīts

TIAN – 1. sējums 4. nod., 4.11.
apakšnod.

• būvtiesību īstenošanas kārtību;

25.33.

TIAN – 1. sējums 9. nod.

• prasības detālplānojumiem;

25.34.

• spēkā esošo detālplānojumu
sarakstu, kura papildinājumi nav
grozījumi
teritorijas
izmantošanas
un
apbūves
noteikumos;

25.35.

Ir
izpildīts
Ir
izpildīts
Ir
izpildīts

• citas prasības un aprobežojumus.

25.36.

Ir
izpildīts

TIAN - noteiktas virkne citu
prasību, piemēram – prasības zemes
ierīcības
projektiem,
reklāmas
izvietošana, ugunsdrošības prasības,
u.c.

Pārskatā par vietējās pašvaldības
teritorijas
plānojuma
izstrādi
ietilpst:
• vietējās pašvaldības lēmumi par
vietējās pašvaldības teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu,
darba uzdevuma apstiprināšanu,
sabiedriskās
apspriešanas
organizēšanu
un
vietējās
pašvaldības
teritorijas
plānojuma apstiprināšanu;
• sabiedriskās
apspriešanas
materiāli;

26.p.

Ir
izpildīts

26.1.

Ir
izpildīts

Ir pievienoti.

26.2.

Ir
izpildīts

Ir pievienoti sludinājumu kopijas no
laikrakstiem, iedzīvotāju iesniegumi
un pašvaldības atbildes uz tām,
sanāksmju protokoli.

• ziņojums par vērā ņemtajiem un
noraidītajiem
fizisko
un
juridisko
personu
priekšlikumiem
un
iebildumiem;

26.3.

Ir
izpildīts

Ir pievienots.

26.4.

Ir
izpildīts

Ir
pievienoti
atzinumi.

26.5.

Ir

• institūciju sniegtā informācija,
nosacījumi un atzinumi;
• ziņojums

par

institūciju
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TIAN – 1. sējums 6. nod., 6.31.
apakšnod., 13. nod.
TIAN – 1. sējums 16. nod.

Ir pievienots.

nosacījumi

un

Izpildīts

nosacījumu ievērošanu;
• ziņojums
par
vietējās
pašvaldības
teritorijas
plānojuma atbilstību augstāka
līmeņa teritorijas plānojuma
prasībām;
• cita informācija, kas izmantota
vietējās pašvaldības teritorijas
plānojuma izstrādei.
Vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu izstrādā, ņemot vērā;
• spēkā
esošo
teritorijas
plānojumu (ja tāds ir);
• attiecīgās vietējās pašvaldības
politiskas
dokumentus,
t.i.
pašvaldības
teritorijas
plānojumu
attīstības
programmu;

26.6.

Ir
izpildīts

Ir pievienots.

26.7.

Ir
izpildīts

Paskaidrojuma rakstam ir pievienots
Izmantotā literatūra un materiāli.

27.p.

Ir
izpildīts
Ir
izpildīts

27.1.
TPL*
6.pants
ceturtā daļā
3.p.,
27.2.

Ir
izpildīts

Paskaidrojuma rakstā pie Izmantotās
literatūras un materiāliem norādīts,
ka ir izmantots „Mazzalves pagasta
teritorijas plānojums 2006.-2008.”.
Paskaidrojuma rakstā pie Izmantotās
literatūras un materiāliem norādīts,
ka ir izmantota „Mazzalves pagasta
teritorijas attīstības programma
2002.”

27.3.
• zemes īpašumu struktūru;

Ir
izpildīts

Ir
attēlota
informācija.

Ir
izpildīts

Ir izpildīts.

Ir
izpildīts

Paskaidrojuma rakstā 4. nod. un
Izmantotā literatūra un materiāli.

zemes

kadastra

27.4.
• darba uzdevumu
izstrādei;

plānojuma
27.5.

• augstāka plānošanas līmeņa
teritorijas plānojumu, nacionālās
programmas un nozaru attīstības
plānus;
• to vietējo pašvaldību teritorijas
plānojumus
un
attīstības
programmas, kuras robežojas ar
plānojamo teritoriju;

27.6.

Ir
izpildīts

Skatīt atzinumu tabulas 13.p. (15)

• valsts institūciju un pašvaldību
plānošanas dokumentus, kuri
attiecas uz plānojamo teritoriju;

27.7.

Ir
izpildīts

Norādīti paskaidrojuma rakstā 4.
nod. un Izmantotā literatūra un
materiāli.

• īpaši aizsargājamo dabas un
kultūrvēsturisko
teritoriju,
kultūras
pieminekļu
aizsardzības un izmantošanas
noteikumus
un
dabas
aizsardzības plānus;

27.8.

Ir
izpildīts

NATURA 2000 teritorijai dabas
parkam
„Dzilnas
dumbrāji”
teritorijai nav izstrādāts dabas
aizsardzības plāns.

• vides pārskatu un kompetentās
institūcijas atzinumu par vides
pārskatu saskaņā ar likumu....;

27.9.

Ir
izpildīts
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Ir pievienots Vides pārraudzības
valsts biroja 11.11.2008. lēmums
Nr. 60 „Par stratēģiskā ietekmes uz
vidi
novērtējuma
procedūras

piemērošanu”.
• upju
baseinu
apsaimniekošanas
tādi ir).

apgabala
plānus (ja

27.10.

Ir
izpildīts

TIAN – 1. sējums 6. nod., 6.29.
apakšnod.
Pašvaldībā
šādu
noteikumu vai plānu nav.

Vietējās pašvaldības teritorijas
plānojuma
izstrādei
izmanto
Latvijas ģeodēziskajā koordinātu
sistēmā LKS 92 TM izstrādātu
pilnu
topogrāfisko
karti
(2007.11.13. grozījumi) (ne vecāku
par pieciem gadiem)topogrāfisko
karti ar mēroga noteiktību 1:10000,
bet atsevišķām teritorijas daļām, ja
nepieciešams, mērogā 1:5000 vai
1:2000.

28.p.

Ir
izpildīts

Par pamatu izmantota LĢIA VTK
1:10 000, 2004.-2008.g. karte ar
mēroga noteiktību 1: 10 000

*JA PAŠVALDĪBĀ ATRODAS NACIONĀLAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS
TERITORIJAS
Vai ir uzrādītas nacionālas nozīmes l/s teritorijas Netiek Paskaidrojuma raksta 5. Nod. 5.10.
vērtēts apakšnod. Mazzalves pagastā nav
nacionālas nozīmes l/s.
Vai nacionālas nozīmes l/s teritoriju izmantošana Netiek
teritorijas plānojumā nav pretrunā ar MKN 142
vērtēts
IETEKMES UZ VIDI STRATĒĢISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Vai Vides pārraudzības valsts birojam iesniegts
Nav
rakstveida iesniegums par SIVN?
izpildīts
Vai saņemts Vides pārraudzības valsts biroja
Ir
lēmums
par
SIVN izpildīts
piemērošanu/nepiemērošanu?

Vai saņemts Vides pārraudzības valsts biroja
Nav
pozitīvs atzinums par SIVN?
izpildīts

Atbilstība rajona teritorijas plānojumam

Nav pievienots.
Ir pievienots Vides pārraudzības valsts
biroja 11.11.2008. lēmums Nr. 60 „Par
stratēģiskā
ietekmes
uz
vidi
novērtējuma
procedūras
piemērošanu”.
Nav pievienots Vides pārraudzības
valsts biroja atzinums.

KVALITĀTE
Ir
Ir pievienots 05.03.2009. Aizkraukles
izpildīts rajona padomes atzinums Nr. 1-14/49
par Mazzalves pagasta teritorijas
plānojumu 2009.-2021. gadam, kurā
norādīts, ka nav iebildumu.
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Plānojuma noformējums (Atbilstoši MK
noteikumiem Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas
un noformēšanas noteikumi)

Grafiskā materiāla veids un noformējums

Ir
Plānojuma galīgā redakcija iesieta
izpildīts mīkstajos vākos, bet ar saistošajiem
noteikumiem
apstiprinātajam
eksemplāram katram sējumam jābūt
iesietam
cietos
vākos,
lapas
sanumurētas,
katram
sējumam
pievienots satura rādītājs, Pārskata
sējumā
dokumentu
kopijas
apliecinātas. Katrs sējums caurauklots,
apzīmogots.
Ir
Karšu lapas salocītas A4 formātā,
izpildīts atbilstoši karšu locīšanas specifikai –
uz virsējās virsmas redzams kartes
nosaukums, kartes lapu skaits,
konkrētās karšu lapas numurs. Salocīto
karšu lapas ievietotas atsevišķā mapē,
kurai uz vāka norādīts dokumenta
nosaukums, daļas nosaukums, sējuma
numurs, kopējo lapu skaits.
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