Priekšlikumu apkopojums dabas aizsardzības prasību integrēšanai pašvaldības teritorijas attīstības
plānošanas dokumentos
Ar dzeltenu krāsu atzīmētas būtiskās izmaiņas no pašreizējā tiesiskā regulējuma.
Tabulā apkopoti pieci priekšlikumi. Detalizētāk priekšlikumu izklāstu skatīt failā „Koncepcija dabas aizsardzības prasību integrēšanai pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos. 1.redakcija”
N priekšlikums (esošais)
Apstiprina
ĪADT robežas
ĪADT zonu robežas (individuālais
funkcionālais zonējums)
ĪADT VAIN (vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi)
ĪADT IAIN (individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi)
DA plāns
VAN (Vispārējie izmantošanas un
apbūves noteikumi)
TP (dabas aizsardzības prasības
integrētas teritorijas plānojumā)
AP (pašvaldības attīstības programma)
Īss priekšlikuma (scenārija)
raksturojums

MK
X

VARAM

NP priekšlikums (dalīta valsts un
pašvaldību atbildība par IAIN)
MK
VARAM
Pašv.

Pašv.

NP1 priekšlikums (ar DAP lēmumu
apstiprināti IAIN)
MK
VARAM
Pašv.
X

X

X
X

-

X
X*

Saīsinājumi:
DAD – Dabas aizsardzības departaments
DA plāns – dabas aizsardzības plāns
DAP – Dabas aizsardzības pārvalde
IAIN – individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
ĪADT – īpaši aizsargājama dabas teritorija
IFZ – ĪADT individuālais funkcionālais zonējums
MK – Ministru kabinets
SN – saistošie noteikumi
TDP – Telpiskās plānošanas departaments
VAIN – vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija



X

X

-

-

MK apstiprina ĪADT funkcionālo
zonu robežas, tā saglabājot
pārraudzību pār teritorijām, kuru
robežas ir noteiktas, pamatojoties
uz veikto zinātnisko izpēti
Pašvaldība ar SN pieņem ĪADT
IAIN. Tā tiek atvieglota procedūra
ainavu aizsardzības, dabas paku
un neitrālajās zonās.



AR DAP lēmumu tiek apstiprināts
gan DA plāns, gan IAIN.
Priekšlikumam ir līdzība ar
mikroliegumu izveides kārtību.



X

X

X


X*

X
X

X


X*

-

X
X

X


-

X

X
X

X**
Iespējamie esošās situācijas
uzlabojumi saistīti ar:
 Individuālo aizsardzības un
izmantošanas noteikumu projekta
kvalitātes uzlabošanu
 OZOLS un TAPIS labāka
integrāciju;
 Darba uzdevumu dabas
aizsardzības plānam;
 DA plānu „maināmo” daļu
(apsaimniekošanas pasākumi
investīciju plānos);
 DA plānu apstiprina ar DAP
lēmumu, kas ir vispārējs
administratīvais akts

X

P priekšlikums (pašvaldību
apstiprināts DA plāns un IAIN)
MK
VARAM
Pašv.
X

-

X

X
X**

* pašvaldību saistošie noteikumi
** TAPL nosaka ņemt vērā, bet nav obligāti

-

X

X

X

X

X
X

PN priekšlikums (IAIN, kas stājas
spēkā ar TAP starpniecību)
MK
VARAM
Pašv.
X

Pašvaldības, atsaucoties uz DAP
apstiprinātu DA plānu, iestrādā
IAIN prasības TP.
VARAM DAD un DAP būtiski
jākāpina kapacitāte, lai iesaistītos
pašvaldību TP izvērtēšanā.

X







ĪADT plānošana ir pilnībā nodota
pašvaldībām.
DA plāns jeb viens no TAP
tematiskais plānojums ir
apstiprināts ar pašvaldības
lēmumu.
Saskaņā ar DA plānu, pašvaldība
gatavo IAIN un funkcionālo
zonējumu, ko apstiprina ar
pašvaldības SN.
VARAM DAD un DAP būtiski
jākāpina kapacitāte, lai
pārraudzītu pašvaldību darbību
ĪADT jomā.

