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IZRAKSTS
Stopiņu novada domes sēdes
PROTOKOLS
Nr. 45
Stopiņu novadā, Ulbroka
2019.gada 27.februārī
Sēdē piedalās Stopiņu novada domes deputāti: V.Paulāne, I.Vīksne, D.Brigmane, A.Grunde,
S.Masļakovs, V.Jakovļevs, L.Sturme, G.Kampe, N.Balabka, R.Ziedonis, S.Galajevs, A.Vaičulens,
A.Senkāns, J.Leimans.
Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: L.Šefere.
Sēdi vada: Stopiņu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V.Paulāne.
Sēdi protokolē un protokolu sagatavo: domes sekretāre I.Apsīte, audio ierakstu nodrošina I.Apsīte.
Uzaicinātās personas- L.Kundziņa – Būvvaldes vadītāja, A.Sventecka – Domes juriste.

2. Attīstības komitejas ziņojums.
Ziņo – V.Jakovļevs – iepazīstina ar Attīstības komitejas 19.02.2019. Protokolu Nr.42/19.
2.6. Par “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai Līčos, Stopiņu novadā
īpašumu Koknešu iela 2, Koknešu iela 3, Koknešu iela 4, “Mazgravas” teritorijās”
apstiprināšanu.
Konstatē:
Stopiņu novada dome 19.12.2018. pieņēma lēmumu protokols nr. 41 „Par lokālplānojuma teritorijas
plānojuma grozījumu veikšanai Līčos, Stopiņu novadā īpašumu Koknešu iela 2, Koknešu iela 3, Koknešu iela
4, “Mazgravas” teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Vides pārraudzības valsts birojs 2018. gada 30. augustā pieņēma lēmumu Nr. 4-02/56 nepiemērot
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Lokālplānojumam teritorijai Stopiņu novada Līčos,
zemesgabaliem Koknešu iela 2, Koknešu iela 3, Koknešu iela 4 un “Mazgravas”.
Lokālplānojuma publiskā apspriešana notika no 2019.gada 10.janvāra līdz 2019.gada 10. februārim.
Sabiedriskās apspriešanas sapulce notika : Dienas centrā “Līči” (adrese “Dienas centrs”, Līči, Stopiņu novads)
2019. gada 29. janvārī . Lokālplānojuma izstrādes un publiskās apspriešanas laikā nav saņemti personu
iesniegumi ar iebildumiem vai priekšlikumiem lokālplānojumam.
Atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 87.punktam, izstrādes vadītāja ir iesniegusi domei izstrādāto
lokālplānojuma redakciju ar tai pievienotajiem dokumentiem.
Izskatīta lokālplānojuma redakcija un lokālplānojuma izstrādes vadītājas L.Čakšes 18.02.2019.
ziņojums par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem.
Ņemot vēra iepriekš minēto , pamatojoties uz
“Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 12., 24.,
25.pantu , likuma “Par pašvaldībām” 43.pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu nr. 628 “Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1, 91.punktu
Deputātu diskusijas.

Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 14, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt “Lokālplānojumu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai Līčos, Stopiņu novadā
īpašumu Koknešu iela 2, Koknešu iela 3, Koknešu iela 4, “Mazgravas” teritorijā” (1.1. redakcija) un izdot
Stopiņu novada domes saistošos noteikumus nr.4/19 “ Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumi Līču
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ciema daļā - īpašumu Koknešu iela 2, Koknešu iela 3, Koknešu iela 4, “Mazgravas” teritorijās, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (lēmuma pielikums nr.1 un pielikums nr.2).
2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minēto saistošo noteikumu īstenošana uzsākama atbilstoši Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 27.pantā noteiktajam.
3. Publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu Teritorijas attīstības plānošanas sistēmā,
oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" , Stopiņu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv un
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”, atbildīgā attīstības plānošanas speciāliste Linda Čakše.
4. Lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus Stopiņu novada
pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv atbildīgā attīstības plānošanas speciāliste Linda Čakše.
5. Lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Lokālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma par saistošo noteikumu apstiprināšanu
publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Divu mēnešu laikā pēc tam, kad stājušies spēkā
saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums vai lokālplānojums,
persona par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgajai ministrijai var iesniegt iesniegumu par lokālplānojumu.
Pielikums Nr. 2: Saistošie noteikumi Nr. 4/19 “ Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumi Līču
ciema daļā - īpašumu Koknešu iela 2, Koknešu iela 3, Koknešu iela 4, “Mazgravas” teritorijās, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Sēdi vadīja
Protokolēja

/personiskais paraksts/
/personiskais paraksts/

IZRAKSTS PAREIZS:
Stopiņu novada Domes
sekretāre
2019. gada 04.martā
Ulbroka, Stopiņu novads

I.Apsīte
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V,Paulāne
I.Apsīte

