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06.10.2009. LR Ministru kabineta noteikumi Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi"
IEROSINĀTĀJS

IZSTRĀDĀTĀJS.

Teritorijas attīstības priekšlikums

Līgums par detālpl. finansēšanas kārtību (ja detālpl. pilnībā vai daļēji finansē privātpersona)

DOME

Lēmums par detālplānojuma uzsākšanu un izstrādes vadītāja nozīmēšanu

IZSTR. VAD.

Detālplānojuma darba uzdevums

DOME

Lēmums par detālplānojuma darba uzdevumu

4. ned.
IZSTRĀDĀTĀJS
IZSTR. VAD.

Publikācija laikrakstā "Latvijas vēstnesis", vietējā laikrakstā un pašvaldības mājas lapā
Institūciju noteikumu saņemšana
Ieinteresēto īpašnieku (valdītāju) rakstiska informēšana

DOME

Lēmums par darba uzdevuma precizēšanu

IZSTRĀDĀTĀJS

Detālplāna pirmās redakcijas izstrāde

IZSTRĀDĀTĀJS

Detālplāna pirmās redakcijas precizēšana

IZSTR. VAD.

IZSTR. VAD.

Lēmums par detālplānojuma pirmās redakcijas precizēšanu atbilstoši projekta vadītāja ziņojumam

4. ned.

Lēmums par pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

DOME

Institūciju atzinumu saņemšana
Detālplāna pirmās redakcijas sab. apspriešana (min. 3 nedēļas) kas ietver:

IZSTRĀDĀTĀJS
IZSTR. VAD.

4. ned.

publikāciju laikrakstā "Latvijas vēstnesis" vietējā laikrakstā un pašvaldības mājas lapā
sabiedriskās apspriešanas materiālu sagatavošanu un izvietošanu
sabiedriskās apspriešanas pasākumu
Sabiedriskās apspr. materiālu apkopošana (4. ned. pēc sab apspr. beigām)

Noraida detālplānu un lemj izstrādāt no jauna atbilstoši jaunam darba
uzdevumam (izņemot privāti finansētos detālplānojumus)

IZSTR. VAD.
Apstiprina detālplānojumu

4. ned.
Nosaka pilnveidot redakciju atbilstoši institūciju atzinumismun sabiedriskās

DOME

apspriešanas rezultātiem un sagatatavot detālplānojuma galīgo redakciju

IZSTRĀDĀTĀJS

Detālplānojuma galīgās redakcijas izstrāde

Rakstiski paziņo institūcijām un ieinteresētajiem īpašniekiem kā arī publicē laikrakstā "Latvijas
vēstnesis" un vietējā laikrakstā informāciju par vietu un laiku (min.3 ned.), kurā var iepazīties
ar detālplānojuma galīgo redakciju un atkārtoti iesniegt atzinumus un atsauksmes
Nedēļas laikā pēc rakstiskā paziņojuma, nodrošina institūciju pārstāvjiem un ieinteresētajiem
īpašniekiem (ja tie to ir pieprasījuši rakstiski) iespēju izskatīt detālpl. galīgās redakcijas dok.

IZSTRĀDĀTĀJS
IZSTR. VAD.

Nodrošina institūciju pārstāvjiem, ieinteresētajiem īpašniekiem un citiem interesentiem
paskaidrojumus par detālplānojums galīgo redakciju
Divas nedēļas pirms detālplānojuma izskatīšanas sēdes rakstiski paziņo institūcijām un
ieinteresētajiem īpašniekiem kā arī publicē laikr. "Latvijas vēstnesis" un vietējā laikr.
attiecīgās sēdes vietu un laiku

IZSTR. VAD.

DOME

Apstiprina detālplānojuma galīgo redakciju

Izdod detālplānojuma grafisko daļu un apbūves noteikumus kā pašvaldības saistošos noteikumus
Noformē detālplānojumu (Saistošos noteikumus) atbilstoši LR normatīvajos aktos par
dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajai kārtībai un iesniedz

IZSTRĀDĀTĀJS

pašvaldībai piecas kopijas, kā arī grafisko daļu digitālā veidā, vektordatu formā.
Lēmumu ar kuru apstiprināts detālpl. un izdoti saist. not. divu nedēļu laikā publicē laikrakstā

IZSTRĀDĀTĀJS
IZSTR. VAD.

"Latvijas vēstnesis", vietējā laikrakstā un pašvaldības mājaslapā norādot vietu kur var
iepazīties ar detālplānu
Divu nedēļu laikā pēc detālpl. stāšanās spēkā iesniedz zināšanai VZD terit. struktūrvienībā
detālplānojuma kopiju, kā arī grafisko daļu digitālā veidā, vektordatu formā.

