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Darba uzdevums Ludzas novada Teritorijas plānojuma
2013.-2024.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. 2013.gada 30.aprīļa Ministru kabineta 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. 2014.gada 8.jūlija Ministru kabineta 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, pārskatīt spēkā esošo detālplānojumu
un lemt par to atcelšanu vai prasību iestrādi teritorijas plānojumā, kā arī
saskaņot teritorijas atļauto izmantošanu ar faktisko situāciju un attīstības
priekšlikumiem, kas atbilst Ludzas novada attīstības stratē ijas 2030.gadam
pamatnostādnēm un Ludzas novada attīstības programmas 2013.-2017.gadam
vidēja termiņa mērķiem.
3.2. Ja tiek saņemts attiecīgs lēmums, jāveic stratē iskā ietekmes uz vidi
novērtējuma process plānojuma grozījumiem un jāsagatavo vides pārskats.
4. Ludzas novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi:
4.1. Izvērtēt Ludzas 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 tos ar šo noteikumu
prasībām.

2

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

Izvērtēt Teritorijas plānojuma grafiskās daļas atbilstību Ministru kabineta
2014.gada 8.jūlija noteikumu Nr.392 „Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmas noteikumi” 19.punkta prasībām.
Pēc nepieciešamības piesaistīt ārējo izpildītāju Teritorijas plānojuma grafiskās
daļas izstrādei, lai nodrošinātu atribūtu ievadi un to integritāti Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
Veikt nepieciešamos tehniska rakstura grozījumus Ludzas novada teritorijas
plānojuma grafiskajā daļā, saskaņojot teritorijas atļauto izmantošanu ar
faktisko situāciju un attīstības priekšlikumiem, kas atbilst Ludzas novada
attīstības stratē ijas 2030.gadam pamatnostādnēm un Ludzas novada attīstības
programmas 2011.-2017.gadam vidēja termiņa mērķiem un rīcības
virzieniem.
Izvērtēt Teritorijas plānojumā ietverto spēkā esošā detālplānojuma atbilstību
normatīvo aktu prasībām, realizācijas termiņiem un iespējām, atbilstoši spēkā
esošajā teritorijas plānojumā un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumos ietvertajām prasībām. Atbilstoši izvērtējamam izstrādāt
priekšlikumu par detālplānojuma atcelšanu vai ievērojamu teritorijas
plānojumā.
Pārskatīt kaimiņu pašvaldību spēkā esošos teritorijas plānojumus un paredzēt
plānojumā kopīgi risināmos jautājumus, nosakot tiem nepieciešamās
teritorijas.
Nodrošināt sabiedrības līdzdalību teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes
procesā, atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Informēt Vides pārraudzības valsts biroju par teritorijas plānojuma grozījumu
izstrādes uzsākšanu un nepieciešamības gadījumā veikt stratē iskās ietekmes
uz vidi novērtējumu Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumiem.

5. Teritorijas plānojuma grozījumu saturs:
5.1. Teritorijas plānojuma grozījumu saturs un sadaļas:
5.1.1. paskaidrojuma raksts jāietver spēkā esošā teritorijas plānojuma un
detālplānojuma izvērtējumu, Ludzas novada Teritorijas plānojuma
grozījumu risinājumu apraksts un atbilstība ilgtspējīgas attīstības
stratē ijai.
5.1.2. Grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, jāstrukturē
un jāsagatavo atbilstoši TAPIS datu standartizācijai un klasifikācijai,
saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumi Nr.392
„Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi” un
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasībām.
5.1.3. Vides pārskats (Vides pārraudzības valsts biroja stratē iskās ietekmes uz
vidi novērtējuma procedūras piemērošanas gadījumā).
6. Institūcijas un uzņēmumi, kuriem jāpieprasa informāciju un/vai nosacījumus
un atzinumus Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei:
6.1. Valsts vides dienesta Rēzeknes re ionālā vides pārvalde;
6.2. Veselības ministrijas Veselības inspekcija;
6.3. Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales re ionālās administrācijas birojs;
6.4. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
6.5. Valsts zemes dienesta;
6.6. Latvijas eotelpiskās informācijas a entūra;
6.7. Latgales plānošanas re ions;
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Valsts
SIA
Zemkopības
ministrijas nekustamie īpašumi
Latgales re iona meliorācijas nodaļa;
6.9. Valsts meža dienests;
6.10. Akciju sabiedrība „ Latvijas Valsts meži’;
6.11. Satiksmes ministrija;
6.12. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi’’;
6.13. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš’’;
6.14. Latvijas vides, eolo ijas un meteorolo ijas a entūra;
6.15. Valsts robežsardze un Valsts robežsardzes aviācijas pārvalde;
6.16. Akciju sabiedrība „Sadales tīkls”;
6.17. Elektronisko sakaru objektu turētāji;
6.18. Kaimiņu pašvaldības:
6.18.1. Kārsavas novads,
6.18.2. Zilupes novads,
6.18.3. Ciblas novads,
6.18.4. Rēzeknes novads.
6.8.

7. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes process:
7.1. Ludzas novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesu organizēt
saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi 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. Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas publisko apspriešanu organizēt četru
nedēļu garumā.
8.4. Publiskās apspriešanas laikā organizēt publiskās apspriešanas sanāksmi Ludzas
novada pašvaldības telpās, nodrošinot sabiedrībai iepazīties ar redakcijas
materiāliem Ludzas novada pašvaldības telpās, pašvaldības tīmekļa vietnē
www.ludza.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 pašvaldības interneta vietnē
www.ludza.lv, laikrakstā „Ludzas Novada Vēstis” un attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS).

