
Aktualitātes teritorijas attīstības plānošanas jautājumos

ATR un ārkārtas situācijas kontekstā



NORMATĪVAIS REGULĒJUMS

MK rīkojums Nr.103

12.03.2020. – aizliegti klātienes pasākumi

no 24.03.2020. – ”iesaldēts termiņš”

priekšlikums normu attiecināt tikai uz teritorijas plānojumiem

MK noteikumi Nr.628

- minimālais norises termiņš

- publiskot dokumentu TAPIS, mājas lapā,  citos 
sabiedrībai pieejamos veidos

- nodrošināt iespēju iepazīties  ar dokumentieme klātienē

t.sk., publiskās apspriešanas sanāksme
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NORMATĪVAIS REGULĒJUMS

Likumprojekts ”Grozījumi likumā "Par valsts institūciju darbību 
ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 
(MK izskatīts30.04.2020.)

noteic atšķirīgu publiskās apspriešanas kārtību dažādiem plānošanas
dokumentiem:
- ilgtspējīgas attīstības stratēģija, attīstības programma
- lokālplānojums, detālplānojums
- attiecībā uz teritorijas plānojumiem – regulējums MK rīkojumā

Nr.103
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Likumprojekts ”Grozījumi likumā "Par valsts institūciju darbību ārkārtējās 
situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 

(MK izskatīts30.04.2020.)

īpašas prasības ārkārtējās situācijas laikā:

- paziņojuma par publisko apspriešanu publicēšana oficiālajā izdevumā "Latvijas 
Vēstnesis”

- mājaslapā ievieto videoprezentāciju par plānošanas dokumenta risinājumu un 
nodrošina tiešsaistē iespēju uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Jautājumus 
un atbildes tiek fiksētas un saglabātas.  

- nodrošināt iespēju atsevišķā pašvaldības telpā iepazīties ar plānošanas    
dokumentiem klātienē un iesniegt rakstveidā savus priekšlikumus. Ievērot visus 
epidemioloģiskās drošības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā!

- ziņojums par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem 
publiskojams  ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms pašvaldības lēmuma 
pieņemšanas  
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ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

ārkārtējās situācijas laikā publisko apspriešanu organizē 

neklātienes formā (attālināti) 
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LOKĀLPLĀNOJUMI
DETĀLPLĀNOJUMI

ārkārtējās situācijas laikā publisko apspriešanu daļēji organizē 

neklātienes formā (attālināti) 

- kopējais publiskās apspriešanas laiks = MK noteikumos 
Nr.628 noteikto (1.redakcija, pilnveidotā redakcija)

- ne mazāk kā 2 nedēļas klātienē, t.sk., publiskās apspriešanas 
sanāksme

- dokumenta redakciju publisko MK noteikumos Nr.628 
norādītajās vietās un termiņos
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DETĀLPLĀNOJUMI

+ paziņojumu par detālplānojuma publisko apspriešanu 
nosūta:

detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu 
īpašniekiem, kas nav detālplānojuma ierosinātāji;

nekustamo īpašumu, kas robežojas ar 
detālplānojuma teritoriju, īpašniekiem  
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TAPIS

- publiskās apspriešanas termiņš :

lēmumā norādītais

sistēmā norādītais

publiskā apspriešana var sākties, ja sistēmā 
pabeigti visi ”soļi” 

- noteiktā termiņa pagarināšana – nenokavēt jau norādīto 
beigu datumu!

tehniskā palīdzība: tapis.palidziba@varam.go.lv

67026413 (Armīns Skudra)

66016708 (Roberts Lipsbergs)
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ATR UN PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

regulējums savstarpēji integrētu teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādei visai teritorijai*):

Daugavpils pilsēta + jaunizveidojamais Daugavpils 
novads
Liepājas pilsēta + jaunizveidojamais Lejaskurzemes 
Dienvidkurzemes novads
Rēzeknes pilsēta +  jaunizveidojamais Rēzeknes 
novads 
Ventspils pilsēta + Ventspils novads 
Jelgavas pilsēta +  jaunizveidojamais Jelgavas novads 

*) 05.05.2020. komisijā atbalstītā likumprojekta 26.panta redakcija:
“26. Lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu, pēc 2021.gada 1.jūlija 
Daugavpils pilsētas pašvaldība ar Daugavpils novada pašvaldību, Jelgavas pilsētas pašvaldība ar 
Jelgavas novada pašvaldību, Liepājas pilsētas pašvaldība ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību, 
Rēzeknes pilsētas pašvaldība ar Rēzeknes novada pašvaldību un Ventspils pilsētas pašvaldība ar 
Ventspils novada pašvaldību sadarbojas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības 
programmas izstrādē un izveido kopīgas sadarbības institūcijas šādās jomās – civilā aizsardzība, 
izglītība un atkritumu apsaimniekošana.”
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ATR UN PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

Likumprojekts „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likums” (2.lasījumā pieņemts 13.03.2020.)

Dots deleģējums MK noteikumiem par līdzfinansējumu jaunveidojamo 
novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei.

Finansējums valsts budžetā 2020.un 2021.gadam, ~33 tk eiro vienam 
saņēmējam

Finansējuma saņēmējs un projekta vadītājs līdz 2021.gada 30.jūnijam  
- pašvaldība ar lielāko iedzīvotāju skaitu*); atskaitās – jaunizveidotā 
pašvaldība

*) 
atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem
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ATR UN PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

Likumprojekts “Grozījumi Teritorijas attīstības plānošanas 
likumā” (10.03.2020. uzsākta izskatīšana komisijā uz 2.lasījumu)

- noteic ierobežojumu jaunu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības 
programmu un teritorijas plānojumu izstrādei

- no jauna uzsāktos plānošanas dokumentus apstiprina jaunās 
pašvaldības dome 

- noteikts likumprojekta spēkā stāšanās datums
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Paldies par uzmanību!


