
Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departaments
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COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS PĀRVALDĪBAS LIKUMA 

JAUNĀ 21. PANTA REDAKCIJA UN PĀREJAS NOTEIKUMU 17. PUNKTS: 

KO TAS PAREDZ PAŠVALDĪBĀM 
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PUBLISKO APSPRIEŠANU (PA) ORGANIZĒŠANA

Lēmums par PA uzsākšanu 

Paziņojums TAPIS 

Paziņojums tīmekļa vietnē 

PA > 3 nedēļas

PA sanāksme – rezultātu 
apkopošana 

Lēmums

MKN. 970
MKN. 628

MKN. 157

nosacījumi

Vispārējā kārtībā
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PUBLISKO APSPRIEŠANU (PA) ORGANIZĒŠANA

KLĀTIENĒ
ATTĀLINĀTI

• Teritorijas plānojums 

(iesk. grozījumi, SIVN)
• Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai

• Attīstības programmai

• Lokālplānojumiem

• Detālplānojumiem

• Tematiskajiem plānojumiem

* papildus jāņem vērā MKN 402 un MKN 628 nosacījumi par PA organizēšanu 

COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS PĀRVALDĪBAS LIKUMA 21.PANTS
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PA ORGANIZĒŠANA 
JA PA UZSĀKŠANA PĒC 2021. GADA 25. MARTA

Īsa informācija par izstrādes pamatojumu, risinājuma apraksts, informāciju
par būtiskākajām izmaiņām

Paziņojums TAPIS par apspriešanas uzsākšanu 

Paziņojums tīmekļa vietnē par apspriešanas uzsākšanu 

Par PA uzsākšanu vismaz divos plašsaziņas kanālos

Izvietošana publiskajā ārtelpā

Publiskās apspriešanas sanāksme 

Ziņojums par izziņošanas pasākumiem un veidiem 

tiešsaistes sarunu rīks, gaita dokumentēta 

+
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PA ORGANIZĒŠANA 
JA PA UZSĀKŠANA PĒC 2021. GADA 25. MARTA

Paziņojums TAPIS par 
apspriešanas uzsākšanu 

Paziņojums tīmekļa vietnē par 
apspriešanas uzsākšanu 

• Līdzdalības saite 

• Informācija par dokumenta risinājumiem

• Kontakti – e-pasts, tālrunis

• Kur iespējams iepazīties ar dokumentiem

• Kur saņemt konsultācijas attālināti un klātienē

• PA termiņš > 4 nedēļas

• Sanāksme ne ātrāk kā 10 dienas pēc PA uzsākšanas
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PA ORGANIZĒŠANA 
JA PA UZSĀKŠANA PĒC 2021. GADA 25. MARTA

Piemēram:

• reģionālie vai vietējie laikraksti,

• pašvaldības vai vietējo kopienu/apkaimju sociālo tīklu konti

• reģionālie TV kanāli

• u.c.

Par PA uzsākšanu vismaz divos 
plašsaziņas kanālos

Izvietošana publiskajā ārtelpā
Piemēram:

• informatīvie stendi,

• informācija pie pašvaldības administrācijas ēkas,

• publiski redzamie skatlogi, 

• u.c.
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PA ORGANIZĒŠANA 
JA PA UZSĀKTA PIRMS 2021.GADA 25.MARTA

Īsa informācija par izstrādes pamatojumu, risinājuma apraksts, informāciju
par būtiskākajām izmaiņām

Papildināts ar paziņojumu TAPIS par PA sanāksmi

Papildināts paziņojums tīmekļa vietnē par PA

Par PA uzsākšanu vismaz divos plašsaziņas kanālos

Izvietošana publiskajā ārtelpā

Publiskās apspriešanas sanāksme 

Ziņojums par izziņošanas pasākumiem un veidiem 

tiešsaistes sarunu rīks, gaita dokumentēta 
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PA ORGANIZĒŠANA 
JA PA UZSĀKŠANA PIRMS 2021. GADA 25. MARTA

Papildināts paziņojums TAPIS par PA Papildināts paziņojums tīmekļa vietnē par PA

• Neklātienes sanāksmes norises datums

• Līdzdalības saite 

• Informācija par dokumenta risinājumiem

• Kontakti – e-pasts, tālrunis

• Kur iespējams iepazīties ar dokumentiem

• Kur saņemt konsultācijas attālināti un klātienē

• Precizēts PA termiņš > 4 nedēļas

• Sanāksme ne ātrāk kā 10 dienas pēc izziņošanas
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PA ORGANIZĒŠANA 
JA PA UZSĀKŠANA PIRMS 2021. GADA 25. MARTA

Piemēram:

• reģionālie vai vietējie laikraksti,

• pašvaldības vai vietējo kopienu/apkaimju sociālo tīklu konti

• reģionālie TV kanāli

• u.c.

Par PA uzsākšanu vismaz divos 
plašsaziņas kanālos

Izvietošana publiskajā ārtelpā
Piemēram:

• informatīvie stendi,

• informācija pie pašvaldības administrācijas ēkas,

• publiski redzamie skatlogi, 

• u.c.

ne vēlāk kā 10 dienas pirms sanāksmes datuma



PAR PUBLISKO APSPRIEŠANU
KAS UZSĀKTA LĪDZ 2021.GADA 25.MARTAM

Uzskatāma par notikušu, ja Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta
trešās daļas 1., 3., 4. un 5. punkta nosacījumi (Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
Pārejas noteikumu 17.punkts).

• PA termiņš > 4 nedēļas

• Iespējams iepazīties/saņemt konsultācijas attālināti un klātienē

• PA sanāksme izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku

• Informācija par sanāksmi ne vēlāk kā 10 dienas pirms sanāksmes datuma

• izziņota vismaz divos plašsaziņas kanālos

• izvietošana publiskajā ārtelpā (norādot izstrādes pamatojumu, risinājum aprakstu, būtiskākās izmaiņas
un plān. attīstības projektus)

• sagatavots ziņojums par izziņošanas pasākumiem, veidiem, priekšlikumu un viedokļu sniegšanas
iespējām, kā arī sanāksmes protokolu



Vēlam sekmes publiskās apspriešanas attālinātā organizēšanā!


