
Par grozījumu Teritorijas attīstības plānošanas likumā 
plānotās reformas kontekstā

17. «Jaunus šā likuma 20. panta 1.-3.punktā noteiktos 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentus* 
izstrādā un apstiprina pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām. 
Līdz tam piemēro spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus.” 

* attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojumus

G.Lukstiņa, 
LPS padomniece attīstības un 

plānošanas jautājumos 
04.09.2019. 



Par grozījumu Teritorijas attīstības plānošanas likumā 
plānotās reformas kontekstā

VARAM grozījumu likumā pamato ar nepieciešamību “šo 
dokumentu izstrādē ņemt vērā nacionālā līmeņa lēmumus un 
ATR laika grafiku un norisi un attiecīgos pašvaldības 
plānošanas dokumentus izstrādāt koordinētus ar nacionāliem 
lēmumiem” – Saeimas 2019.gada 21.marta sēdes lēmumu 
“Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu” un 
Ministru kabineta Deklarāciju



Par grozījumu Teritorijas attīstības plānošanas likumā 
plānotās reformas kontekstā

LPS, ievērtējot no pašvaldībām saņemtos viedokļus, ir izteikusi 
apkopotos iebildumus likumprojektam, jo nav pamata šādam 
grozījumam un 
– tas nav samērīgs, degradē plānošanas procesa nepārtrauktību - plāno tad 

kad ir nepieciešamība 

– tas ir pretrunā Attīstības plānošanas sistēmas un Teritorijas attīstības 
plānošanas likumos noteiktajai plānošanas kārtībai un principiem  

– tas ir nekorekts no subsidiaritātes viedokļa, tas paredz atcelt, ka 
pašvaldības pilda likumā “Par pašvaldībām” noteiktās funkcijas - izstrādāt 
teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu 



Par grozījumu Teritorijas attīstības plānošanas likumā 
plānotās reformas kontekstā

– tas būtiski kavēs sagatavošanos 2021.-2027.gada plānošanas perioda 
ES fondu apguvei, aizkavēs fondu apguves uzsākšanu, kā arī NAP 
īstenošanu

• tas liegs savlaicīgi īstenot ES fondu nosacījumus, kas paredz 
projektu ideju pamatošanu un iekļaušanu integrētās teritoriju 
attīstības stratēģijās. Tas ir pretrunā ar MK pieņemtā informatīvā 
ziņojuma "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā 
fonda plus un Kohēzijas fonda ieviešanu 2021.-2027. gadā Latvijā" 
nostādnēm, ka, maksimāli paātrināti ir jāsagatavojas 2021. –
2027. gada plānošanas perioda investīciju uzsākšanai un 
gatavošās ES fondu nākamajam periodam laika grafikam 
(2.pielikums), kurā noteikta fondu apguves uzsākšana no 2021. 
gada sākuma. 
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– Tā rezultātā  

• tiks radīti būtiski zaudējumi tām 60 pašvaldībām, kuras šobrīd 
izstrādā savus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un būs 
spiestas apturēt to izstrādi 

• tiks radīti būtiski zaudējumi tām pašvaldībām, kuras nevarēs uzsākt 
jaunu plānošanas dokumentu izstrādes procesu, ja tas ir 
nepieciešams un to savlaicīgi veikt, un uzsākt īstenošanu 

– zaudējumi būs gan tērētie līdzekļi dokumentu izstrādei, gan 
zaudējumi, savlaicīgi neuzsākot jaunus plānošanas procesus, 
un sekojoši nākamā ES fonda perioda projektu īstenošanu, 
gan arī neatrisinot jau plānošanas procesā saskaņotus 
teritorijas attīstības jautājumus starp attīstības dalībniekiem



VARAM likumprojektu iekšējās pretrunas

Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā ir pretrunā ar 
likumprojektu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums

- Pārejas noteikumu 9.punkts Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros 

par valsts budžetā piešķirtajiem finanšu līdzekļiem Ministru kabineta 
noteiktajā kārtībā līdz 2021.gada 1.jūnijam attiecīgās pašvaldības kopīgi 
izstrādā savstarpēji integrētu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu. 

- Anotācija. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību 
budžetiem, 15.lpp., 2) Valsts budžeta finansējums pašvaldībām 
administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai...

2) attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrāde jaunajiem 
novadiem 525 000 EUR

Pašvaldības attīstības programmas izstrāde veicot iepirkumu vai 
algojot speciālistus izstrādei pašvaldības ietvaros 

Viena projekta vid. izmaksas 36 206,9 EUR, kas paredzētas 29 
jaunveidojamajiem novadiem, izmaksājot 2020. gadā 50% no 
finansējuma un 2021. gadā 50%



VARAM nostādņu iekšējās pretrunas

Konceptuālais ziņojums «Par administratīvi teritoriālo 
iedalījumu»

2.Pielikums Attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrāde jaunajiem 
novadiem (29 apvienotajām pašvaldībām) 

Finansējums 2020.gadā – 525 000 EUR

Finansējums 2021.gadā – 525 000 EUR

Attīstības sistēmas plānošanas likums
3.pants. Attīstības plānošana un tās sistēma

2) Attīstības plānošanas sistēma aptver politikas un teritorijas 
attīstības plānošanu, ...

9.pants. Attīstības plānošanas dokumentu hierarhija

(3) Vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumenti ir hierarhiski 
pakārtoti ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentiem



Secinājumi un jautājumi

VARAM paredzētais aizliegums izstrādāt un pieņemt jaunus pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus līdz 2021. gada pašvaldību 
vēlēšanām ir pretrunā ar VARAM plānoto finansējumu Attīstības 
plānošanas dokumentu projektu izstrādei 2020. un 2021.gadā un 
nosacījumu to izstrādāt līdz 2021.gada 1.jūnijam 

Kas VARAMprāt ir savstarpēji integrēts teritorijas attīstības plānošanas 
dokuments, tas ir (vai arī nav?) attīstības programma? 

Vai VARAM var neievērot Attīstības plānošanas sistēmas likumu, ka vidēja 
termiņa attīstības plānošanas dokumenti ir hierarhiski pakārtoti ilgtermiņa 
attīstības plānošanas dokumentiem, tas ir programma ir stratēģijas 
īstenošanas instruments

Vai VARAM var neņemt vērā MK pieņemtā informatīvā ziņojuma "Par 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda plus un 
Kohēzijas fonda ieviešanu 2021.-2027. gadā Latvijā" nostādnes un laika 
grafiku?

.........................  



Pašvaldībās ir dažādas situācijas, un tikai katras pašvaldības 

ziņā ir izvērtēt tās un jauna teritorijas attīstības plānošanas 
dokumenta izstrādes nepieciešamību, tam nepieciešamos 
resursus un lemt vai konkrētajā gadījumā un situācijā, ir vai 
nav, racionāli turpināt un pieņemt vai uzsākt jauna attiecīgā 
plānošanas dokumenta izstrādi 

VARAM paredzētā ATR nav pamats pašvaldībām ierobežot 
pašvaldību plānošanas nepārtrauktību un pēctecību



Komitejas lēmums  par
“Latvijas teritoriju attīstības pārvaldes reforma”

aicina VARAM iekļaut konceptuālajā 
ziņojumā «Par administratīvi teritoriālo 
iedalījumu» zinātnieku izstrādāto piedāvājumu 
“Latvijas teritoriju attīstības pārvaldes reforma”, 
izveidojot 2.līmeņa pašvaldības, pārdalot 
funkcijas un veicot arī valsts pārvaldes reformu.


