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Lēmumam Nr.52 (protokols Nr.2, 10.p.) 

 

 

DARBA UZDEVUMS 

Bauskas novada teritorijas plānojuma izstrādei 

1. Teritorijas plānojuma izstrādes pamatojums: 

1.1. Bauskas novada teritorijas plānojums izstrādājams kā ilgtermiņa plānošanas dokuments 

un tā izstrādes nepieciešamību nosaka Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10. pants, 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta 1.daļa, Ministru kabineta 2014. gada 14. 

oktobra noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem”, Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 240 “Vispārīgie 

teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

1.2. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 

17. punktam, saistošie noteikumi par novada teritorijas plānojumu jāizstrādā līdz 2025. 

gada 31. decembrim. Teritorijas plānojuma izstrāde uzsākama pēctecīgi, ievērojot labo 

praksi teritorijas attīstības plānošanā, ņemot vērā arī to, ka stājusies spēkā Bauskas 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam. 

1.3. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam ar 2021. gada 1. jūliju 

izveidots Bauskas novads, kurš sastāv no šādām teritoriālām vienībām – Bauskas un 

Iecavas pilsētām, Bārbeles, Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Iecavas, 

Īslīces, Kurmenes, Mežotnes, Rundāles, Skaistkalnes, Stelpes, Svitenes, Valles, 

Vecsaules, Vecumnieku un Viesturu pagastiem. 

1.4. Pēc 2021. gada 1. jūlija administratīvi teritoriālās reformas izveidotajā Bauskas novada 

administratīvajā teritorijā ir spēkā četri teritorijas plānojumi, pamatojoties uz šādiem 

dokumentiem: 

1.4.1. Bauskas novada domes 2020.gada 30.aprīļa saistošie noteikumi Nr.11 “Bauskas 

novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi”; 

1.4.2. Iecavas novada domes 2017.gada 15.maija saistošie noteikumi Nr.5 “Par Iecavas 

novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu apstiprināšanu”; 

1.4.3. Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošie noteikumi Nr.7 “Rundāles 

novada teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”; 

1.4.4. Vecumnieku novada domes 2013.gada 29.maija saistošie noteikumi Nr. 4 “Par 

Vecumnieku novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”. 

2. Izstrādes mērķis: 

Veidot pamatu ilgtspējīgai, efektīvai un racionālai novada teritorijas un tās resursu 

izmantošanai, izvērtēt novada teritorijas attīstībai esošo potenciālu un noteikt tā 

izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus, radīt labvēlīgus apstākļus 

uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei, radīt priekšnoteikumus vides 

kvalitātes nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai, veicināt pakalpojumu 

pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu, saglabāt dabas un kultūras 

mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā arī paaugstināt kultūrainavas un 

apdzīvoto vietu kvalitāti. 
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3. Izstrādes uzdevumi: 

3.1. Nodrošināt Bauskas novada teritorijas atļautās izmantošanas un apbūves noteikumu 

atbilstību Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2035. gadam (turpmāk – 

IAS) definētajiem stratēģiskajiem attīstības uzstādījumiem un telpiskās attīstības 

perspektīvai un Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī 

citiem hierarhiski augstākiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem; 

3.2. Veikt spēkā esošo novada, vietējā un reģionālā līmeņa, un kaimiņu pašvaldību pierobežas 

zonu plānošanas dokumentu analīzi, ietverot Bauskas novada atsevišķo plānojumu 

zonējuma klasifikācijas un apbūves noteikumu savstarpējo salīdzinājumu, t.sk. izvērtējot 

plānojumu īstenošanas gaitu, publiskās infrastruktūras teritorijas, to platības, attīstības 

prognozes, pilsētu un ciemu robežas, pilsētās un ciemos esošo infrastruktūru un 

inženierinfrastruktūras nodrošinājumu;  

3.3. Izvērtēt līdz teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanai un izstrādes laikā saņemtos fizisko 

un juridisko personu iesniegumus ar priekšlikumiem teritorijas plānojuma risinājumiem. 

Gadījumos, ja iesniegtais priekšlikums tiek noraidīts, sagatavot noraidījuma pamatojumu; 

3.4. Sagatavot vienotus teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, integrējot līdzšinējo 

novadu atsevišķo apbūves noteikumu prasības un novēršot konstatētās pretrunas dažādās 

noteikumu daļās; 

3.5. Veikt spēkā esošo tematisko plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu izvērtējumu, 

sniegt priekšlikumus par to atcelšanu vai spēkā saglabāšanu, nodrošinot to integrēšanu 

teritorijas plānojumā; 

3.6. Izvērtēt Bauskas novada apdzīvojuma struktūras un tās telpiskās attīstības iespējas. Sniegt 

priekšlikumus jaunu ciemu veidošanai, esošo pilsētu, ciemu paplašināšanai, kā arī 

priekšlikumus pilsētu, ciemu robežu noteikšanai/precizēšanai, to statusu maiņai.  

3.7. Sniegt priekšlikumus par spēku zaudējušu detālplānojumu teritoriju turpmākajiem 

izmantošanas (apbūves) nosacījumiem gadījumos, kad teritorijā jau ir veikta zemes 

sadalīšana vairākās zemes vienībās; 

3.8. Izvērtēt un precizēt pilsētu un ciemu sabiedriskā centra apbūves robežas.  

3.9. Izvērtēt un precizēt Bauskas vecpilsētas aizsargājamās teritorijas; 

3.10. Izvērtēt ainaviski vērtīgās teritorijas ar mērķi aizsargāt un saglabāt raksturīgo ainavu un 

tos ainavas elementus, kas ir būtiski aizsargājamo sugu un biotopu ekoloģisko funkciju 

nodrošināšanai; 

3.11. Izvērtēt un noteikt teritorijas, kas nepieciešamas jaunu transporta infrastruktūras 

(transporta koridori, ceļi, ielas) būvniecībai; 

3.12. Teritorijās, kurās izveidotas zemes vienības saskaņā ar detālplānojuma risinājumiem, bet 

detālplānojuma īstenošana nav uzsākta un tas zaudējis spēku, noteikt teritorijas ar īpašiem 

nosacījumiem (TIN), paredzot koridorus autoceļu (ielu) izbūvei, inženierkomunikāciju 

izvietošanai utml. Izstrādāt nosacījumus šo teritoriju izmantošanai; 

3.13. Sagatavot vispārīgu novada un detalizētu pilsētu (Bauskas un Iecavas) transporta 

attīstības plānu, apzinot esošo situāciju un sagatavojot priekšlikumu attīstībai perspektīvā, 

ietverot mobilitātes punktus un mikromobilitātes risinājumus (t.sk. nosacījumus to 

īstenošanai apbūves noteikumos). Plāna ietvaros izstrādāt novadam piederošo vienoto 

pašvaldības ceļu un ielu klasifikāciju, noteikt prasības pieslēgumu veidošanai, noteikt 

ceļu nodalījumu joslas un ielu sarkanās līnijas; 

3.14. Teritorijas plānojumā ietvert iespējamos telpiskos risinājumus perspektīvā industriālā 

parka attīstībai Bauskas un Iecavas staciju apkārtnē, ņemot vērā plānoto Rail Baltica 

dzelzceļa līniju, A7 autoceļa apvedceļu un to sasaisti ar esošo infrastruktūru, ar mērķi 

veicināt ekonomisko attīstību un radīt labvēlīgus priekšnosacījumus jaunu uzņēmumu 

izveidei; 
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3.15. Izvērtēt un teritorijas plānojumā ietvert attīstības priekšlikumus teritorijām ap esošajām 

dzelzceļa stacijām, plānoto Rail Baltica dzelzceļa līnijas apkalpes staciju, izvērtējumā 

ņemot vērā arī plānotā Rail Baltica dzelzceļa līnijas atzara savienojumu ar esošo dzelzceļa 

līniju, lai radītu labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai;  

3.16. Noteikt gājēju ceļus kā nekustamā īpašuma tiesību aprobežojumu par labu sabiedrības 

iespējai piekļūt iekšzemes publiskajiem ūdeņiem un īpaši aizsargājamām dabas 

teritorijām, kuru apmeklēšana ir atļauta saskaņā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

aizsardzību un izmantošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem; 

3.17. Izstrādāt nosacījumus, paredzēt pasākumus un ierobežojumus trokšņa mazināšanai, 

piesārņojuma un citu negatīvu faktoru novēršanai esošajās dzīvojamās un publiskās 

apbūves teritorijās autoceļu, dzelzceļu, kā arī piesārņojumu radošu objektu tuvumā, 

pamatojoties uz pieejamajiem izpētes rezultātiem; 

3.18. Attēlot derīgo izrakteņu ieguves un atradņu vietas un izstrādāt nosacījumus derīgo 

izrakteņu ieguvei;  

3.19. Izvērtēt nepieciešamību noteikt teritorijas, kurās ir aizliegtas azartspēļu organizēšanas 

vietas; 

3.20. Noteikt Bauskas novada pilsētu un ciemu notekūdeņu aglomerācijas, ievērojot VARAM 

piedāvātos risinājumus; 

3.21. Izstrādāt nosacījumus: 

3.21.1. dzīvnieku uzturēšanai un aprūpei paredzēto būvju izvietošanai; 

3.21.2. dzīvnieku kapsētu izveidei, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra 

noteikumus Nr.1114 “Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, 

reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un 

aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām” noteiktās prasības; 

3.21.3. publisko ūdens teritoriju izmantošanai un apbūves iespējām;  

3.21.4. vēja elektrostaciju būvniecībai; 

3.21.5. saules elektrostaciju parku un paneļu izvietošanai; 

3.21.6. mastu un torņu būvniecībai; 

3.22. Pārskatīt pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas un to aizsargjoslas 

atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām, ievērojot Apgrūtināto teritoriju informācijas 

sistēmas likumā noteiktās prasības. Atbilstoši mērogam, precizēt aizsargjoslas Grafiskajā 

daļā;  

3.23. Papildus Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 31.punktā noteiktajam, Teritorijas 

plānojumā noteikt un attēlot: 

3.23.1. nacionālās un vietējās nozīmes augstvērtīgo lauksaimniecības zemju teritorijas; 

3.23.2. applūstošās teritorijas un plūdu riska teritorijas; 

3.23.3. ainaviski vērtīgās teritorijas; 

3.23.4. īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un to zonējums; 

3.23.5. novada nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas; 

3.23.6. piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijas; 

3.23.7. degradētās teritorijas; 

3.23.8. derīgo izrakteņu ieguves vietas; 

3.23.9. karsta procesu izplatības teritorijas; 

3.23.10. kapu teritorijas; 

3.23.11. valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla punktus; 

3.23.12. ceļu nodalījumu joslas un ielu sarkanās līnijas; 

3.23.13. centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas; 

3.23.14. artēziskos urbumus un to aizsardzības zonas; 

3.24. Sagatavot un iesniegt iesniegumu Vides pārraudzības valsts birojā par Teritorijas 

plānojuma izstrādes uzsākšanu lēmuma pieņemšanai par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
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novērtējuma piemērošanu / nepiemērošanu teritorijas plānojumam. Ja saņemts Vides 

pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

piemērošanu, izstrādāt Vides pārskatu un nodrošināt tā publisko apspriešanu vienlaicīgi 

ar teritorijas plānojuma publisko apspriešanu.  

3.25. Teritorijas plānojumu izstrādāt Teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS), 

ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumus Nr. 392 “Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmas noteikumi”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas noteiktās vadlīnijas un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

4. Institūcijas, no kurām saņemama informācija vai nosacījumi un atzinumi: 

4.1. Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde, 

4.2. Dabas aizsardzības pārvalde, 

4.3. Vides pārraudzības valsts birojs, 

4.4. Veselības inspekcija, 

4.5. Satiksmes ministrija, 

4.6. Aizsardzības ministrija,  

4.7. VAS “Latvijas Valsts ceļi”, 

4.8. Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecība, 

4.9. VAS “Latvijas Valsts meži”, 

4.10. Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, 

4.11. Nacionāla kultūras mantojuma pārvalde, 

4.12. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģionālā pārvalde, 

4.13. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 

4.14. PS “RB Latvija”, 

4.15. VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, 

4.16. AS “Sadales tīkls”, 

4.17. AS “Augstsprieguma tīkls”, 

4.18. VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, 

4.19. AS “Latvenergo”, 

4.20. AS “GASO”, 

4.21. AS “Latvijas gāze”, 

4.22. SIA "LatRosTrans", 

4.23. VAS “Latvijas dzelzceļš”, 

4.24. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TET”, 

4.25. SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, 

4.26. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tele 2”, 

4.27. SIA “BITE Latvija”, 

4.28. Zemgales plānošanas reģions, 

4.29. Aizkraukles novada pašvaldība, 

4.30. Ogres novada pašvaldība, 

4.31. Ķekavas novada pašvaldība, 

4.32. Olaines novada pašvaldība, 

4.33. Jelgavas novada pašvaldība, 

4.34. citas institūcijas, ar kurām rodas nepieciešamība sadarboties teritorijas plānojuma 

izstrādes ietvaros. 

5. Prasības teritorijas plānojuma projekta saturam: 

5.1. Paskaidrojuma raksts:  

5.1.1. spēkā esošo teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu īstenošanas 

izvērtējums; 



          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

5.1.2. teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības 

priekšnoteikumi;  

5.1.3. teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums;  

5.1.4. teritorijas plānojuma atbilstība novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai; 

5.1.5. ja plānota pagasta, pilsētas vai ciema robežu izmaiņas, jauna ciema izveide vai to 

statusa maiņa, iekļaut to nepieciešamības pamatojumu. 

5.2. Grafiskā daļa:  

5.2.1. noteikt funkcionālo zonējumu, teritorijas ar īpašiem noteikumiem, pašvaldības 

kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas un ciemu robežas; 

5.2.2. attēlot Bauskas novada administratīvās teritorijas, teritoriālo vienību robežas, 

ciemu robežās publiskās infrastruktūras objektus, nacionālas nozīmes derīgo 

izrakteņu atradņu teritorijas, teritorijas un objektus, kuriem noteikts nacionālo 

interešu objekta statuss, apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem nosaka 

aizsargjoslas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par apgrūtinātajām teritorijām;  

5.2.3. attēlot 3.23.punktā minētās teritorijas un objektus. 

5.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros nosaka: 

5.3.1. prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametrus katrā funkcionālajā zonā 

un apakšzonā;  

5.3.2. nosacījumus detālplānojumu un to lokālplānojumu izstrādei, ar kuriem tiek grozīts 

pašvaldības teritorijas plānojums;  

5.3.3. citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus, ņemot vērā novada teritorijas un 

teritoriālo vienību īpatnības un specifiku; 

5.3.4. citas prasības atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.240.  

5.4. Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi un publisko apspriešanu:  

5.4.1. Bauskas novada domes lēmumi par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, 

publiskās apspriešanas organizēšanu un apstiprināšanu; 

5.4.2. saņemtie priekšlikumi par teritorijas plānojuma redakciju un ziņojums par to vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu; 

5.4.3. publiskās apspriešanas materiāli;  

5.4.4. institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi, ziņojums par institūciju 

nosacījumu un atzinumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma 

pamatojumu. 

6. Prasības dokumenta noformējumam un kartogrāfiskajam materiālam: 

6.1. Teritorijas plānojumu izstrādāt saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa 

noteikumu Nr.240 un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 

prasībām.  

6.2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus sagatavot TAPIS, bet pārējos 

dokumentus (grafiskā daļa, paskaidrojuma raksts) sagatavot tā, lai tie būtu savietojami 

iekļaušanai TAPIS, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem 

Nr.628, Vadlīnijām par teritorijas attīstības plānošanai izmantojamiem ģeotelpiskajiem 

datiem (VARAM, 2015.gads) un Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumiem Nr. 

392 “Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi”.  

6.3. Grafisko daļu sagatavot uz aktuālākās pieejamās Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 

aģentūras uzturētās topogrāfiskās kartes pamatnes, ar mēroga noteiktību 1:10 000. 

Grafiskās daļas izdrukas mērogu izvēlēties pēc nepieciešamības. Kā palīgmateriālu 

izmantot Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturēto ortofoto karti ar mēroga 

noteiktību 1:10 000, aktuālo kadastra informāciju, kā arī vajadzības gadījumā citus 

grafiskos materiālus, shēmas un datu bāzes, piemēram, augstas detalizācijas topogrāfisko 

informāciju.  
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6.4. Teritorijas plānojumam jābūt izstrādātam valsts valodā un noformētam datorizdrukā uz 

A4 formāta lapām. Ja nepieciešams, ilustrāciju un grafisko pielikumu lapas var būt A3 

vai citā formātā, kas iesiets A4 formāta sējumā. Tam jābūt iesietam un visām lapām jābūt 

sanumurētām. Teritorijas plānojums iesniedzams arī elektroniskā formātā.  

6.5. Teritorijas plānojuma redakcijas un gala dokumenta izdruka jāiesniedz 6 (sešos) 

eksemplāros, kā arī elektroniskā formā. Teksta daļa sagatavojama rediģējamā *xls un 

*docx formātā un nerediģējamā *.pdf formātā; grafiskā daļa – digitālie vektoru dati 

iesniedzami rediģējamā *.shp *.dgn un *.dwg formātā kā arī nerediģējamā *pdf.  

6.6. Teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartes un plāni jānoformē, norādot koordinātu 

sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes pamatnes mēroga un izdrukas mēroga 

noteiktību (ja tas atšķiras no kartes pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar 

skaidrojumiem un grafiskās daļas izstrādātāju.  

6.7. Visi dokumenti sagatavojami saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra 

noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.  

7. Sabiedrības līdzdalības pasākumi un publiskās apspriešanas pasākumi: 

7.1. Sabiedrības līdzdalība (informēšana, iesaiste, dokumenta publiskā apspriešana un tml.) 

organizējama atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628; 

7.2. Paziņojumi, lēmumi, informatīvi materiāli plānojuma izstrādes gaitā publicējami portāla 

ĢEOLatvija.lv sadaļā, kas ir Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas 

(TAPIS) publiskā daļa, Bauskas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.bauska.lv un 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Bauskas Novada Vēstnesis”, kā arī izvietojami 

sabiedrībai brīvi pieejamās vietās pašvaldības administratīvo ēku telpās vai ārtelpā, kā arī 

uz pašvaldības informatīvajiem stendiem, kur tas iespējams; 

7.3. Teritorijas plānojuma izstrādes procesā sadarboties ar pašvaldības speciālistiem, domes 

deputātiem, pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību, struktūrvienību, pagastu un pilsētu 

pārvalžu, valsts iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem, kā arī iedzīvotājiem, vajadzības 

gadījumā organizējot darba grupas u.c. sabiedrības iesaistes procesus (diskusijas, 

aptaujas, sanāksmes), nodrošinot atvērtu teritorijas plānošanas procesu; 

7.4. Teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas laikā organizēt publiskās apspriešanas 

sanāksmes pilsētu un pagastu nodaļās. Ja nepieciešama Teritorijas plānojuma redakcijas 

pilnveidošana, tad par pilnveidoto redakciju rīko vismaz četras publiskās apspriešanas 

sanāksmes. Nepieciešamības gadījumā sanāksmēs nodrošināt iespēju iedzīvotājiem 

pieslēgties attālināti (Zoom, Microsoft Teem vai citā tiešsaistes platformā). 

7.5. Publiskās apspriešanas sanāksmju laikā nodrošināt diskusiju vadību un rezultātu 

apkopojumu. Nodrošināt publiskās apspriešanas sanāksmju protokolus; 

7.6. Ja tiek saņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūras piemērošanu, Vides pārskata publisko apspriešanu organizē 

vienlaicīgi ar Teritorijas plānojuma redakcijas publisko apspriešanu. 

8. Izstrādes organizācija: 

8.1. Uzsākot teritorijas plānojuma izstrādi, informēt kompetentās institūcijas un kaimiņu 

pašvaldības par nosacījumu sniegšanu un Vides pārraudzības valsts biroju par plānojuma 

izstrādes uzsākšanu; 

8.2. Nepieciešamības gadījumā stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums tiek veikts 

piesaistot ārpakalpojumu un veicot iepirkumu, pārskata publisko apspriešanu apvienojot 

ar teritorijas plānojuma 1. redakcijas publisko apspriešanu; 

8.3. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes laikā rīkot sanāksmes ar Bauskas  novadā 

ietilpstošo apvienību pārvaldēm ar mērķi uzklausīt viedokli par pilsētu, pagastu un ciemu 

teritorijas plānoto izmantošanu; 

http://www.bauska.lv/
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8.4. Plānojuma izstrāde tiek veikta Izstrādes vadītāja vadībā, sadarbojoties ar Bauskas novada 

teritorijas plānojuma izstrādes darba grupu. Darba grupas sanāksmes tiek sasauktas:  

8.4.1. Teritorijas plānojuma projektu ziņojumu izvērtēšanai (piemēram, funkcionālā 

zonējuma priekšlikuma izskatīšanai); 

8.4.2. sagatavoto teritorijas plānojuma redakciju izskatīšanai; 

8.4.3. publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu 

izvērtēšanai; 

8.4.4. lai ierosinātu darba uzdevuma grozījumus, ja nepieciešams; 

8.4.5. pēc vajadzības saskaņojot ar izstrādes vadītāju. 

8.5. Ja teritorijas plānojuma izstrādes laikā mainās teritorijas plānošanas procesu 

reglamentējošie normatīvie akti, teritorijas plānojums ir jāiesniedz atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Aivars Okmanis 


