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Gunta Lukstiņa, 

LPS padomniece attīstības un plānošanas 
jautājumos



Būtiskākās izmaiņas un iebildumi – par 
personu priekšlikumiem un ziņojumu

1. noteikumus papildināt ar jaunu 2.4. punktu, nosakot termiņu, 

kādā izstrādes vadītājam jāsniedz atbildes uz personu 
sniegtajiem priekšlikumiem publiskajā apspriešanā, un to 
sniegšanas kārtību - individuālu atbilžu sniegšanu

2. Atbalstot, ka sanāksme par publiskās apspriešanas laikā 
saņemto priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu nav 
obligāta, tomēr iebildumi par punktiem (68.; 86.; 114.; 
108.1.), kas saistīti ar ziņojumu par publiskās apspriešanas 
laikā saņemto priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu –
nepieciešama ar 2.4. punktu saskaņota kārtība un vienādi 
termini  



Būtiskākās izmaiņas un iebildumi –
detālplānojumu izstrādes gadījumi

1. jaunajai MKN redakcijai ar kuru 38.punktā tiek noteikta 

detālplānojuma izstrādes nepieciešamība arī gadījumā, ja tiek 
veidots jauns īpašums, apvienojot nekustamos īpašumus 

«Detālplānojumu izstrādā, lai īstenotu konkrētu attīstības 
priekšlikumu vai plānošanas uzdevumu, detalizējot teritorijas 
plānojumā vai lokālplānojumā noteiktās prasības, kā arī 
veidojot jaunu nekustamo īpašumu, tos sadalot vai 
apvienojot»

2. jaunajai MKN redakcijai izteikt 39.punktu jaunā redakcijā 
nosakot gadījumus, kādos izstrādājami detālplānojumi

Priekšlikums 38. un 39.punktu apvienot 



Būtiskākās izmaiņas un iebildumi –
detālplānojumu izstrādes gadījumi

39. Detālplānojumu izstrādā:

39.1. teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktajos 
gadījumos

39.2. iebildums apakšpunkta jaunajai redakcijai, kurš paredz 
detālplānojumu izstrādi pirms jaunas būvniecības uzsākšanas, 
ja nepieciešami teritorijas attīstības “kompleksi risinājumi” jo, 
lai izvairītos dažādām izpratnēm, vēlams “komplekso 
risinājumu” skaidrojums

39.3. iebildums apakšpunkta jaunajai redakcijai “ja plānota 
zemes vienību sadale un jaunu ielu (ceļu) izveide piekļuves 
nodrošināšanai un sarkano līniju noteikšanai”, jo redakcija 
attiecas arī uz sadali divās zemes vienībās, kā arī nav 
saprotams vai visi nosacījumi ir kumulatīvi



Būtiskākās izmaiņas un iebildumi – par 
tematiskā plānojuma sabiedrisko apspriešanu

1. svītrot 130.punktu par iespēju sabiedrībai 3 nedēļas 

iepazīties ar tematisko plānojumu, jo

- daudzos gadījumos izstrādātie tematiskie plānojumi ir 
būtisks pamats nākamo plānošanas dokumentu izstrādei 
un sabiedrības līdzdarbība ir labas plānošanas pamatā, 
un tādejādi, neskatoties, ka  darba uzdevumā iekļauj 
sabiedrības līdzdalības pasākumus, nosacījums par 3 
nedēļu sabiedrisko apspriešanu būtu atstājams spēkā



Būtiskākās izmaiņas – attīstības programmu 
izstrādes kārtība

1. Izteikt 22.2. punktu jaunā redakcijā: «rīcības un investīciju 
plāns, kuru izstrādā ne mazāk kā triju gadu periodam»

2. Izteikt 23.punktu jaunā redakcijā: «Rīcības un investīciju plānā 
ietver:

23.1. plānotās darbības un investīciju projektus

23.2. atbildīgos par darbību un investīciju projekta 
īstenošanu 

23.23. plānoto darbību un investīciju projektu īstenošanai 
nepieciešamā finansējuma apjomu un avotus 

23.4. plānoto darbību un investīciju projektu īstenošanas 
termiņus

23.5. sasniedzamos rezultātus



Turpmākais process

Sarunu un diskusiju process

Atbalsta grupa - var uzreiz pieteikties vai pieteikties 
elektroniski gunta.lukstina@lps.lv

Jūsu komentāri un priekšlikumi līdz 7.novembrim

Starpinstitūciju sanāksme 

Paldies!


