
Par  aktualitātēm teritorijas attīstības 
plānošanas jautājumos: ATR un ārkārtas 

situācijas kontekstā un teritorijas 
plānojumu vērtēšanā

G.Lukstiņa, 
padomniece attīstības un 
plānošanas jautājumos 
06.05.2020. 



Teritorijas attīstības plānošana ATR kontekstā

Plānošanas jautājumi 2 likumos Saeimā

- Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā (ATR 
likums) 

- Groz. Teritorijas attīstības plānošanas likumā (TAP likums) 

- ATR likuma projektā 

- iezīmēts līdzfinansējums jauno novadu un sadarbības teritoriju 
plānošanai 

– tam jāizstrādā MKN noteikumi par nosacījumiem un kārtību 
plānošanai pārejas periodā no 2020. gada 1. jūnija līdz 2021. 
gada 1.decembrim (ATR noteikumi) 

– MKN jāpieņem 2 mēnešu laikā no ATR likuma pieņemšanas 



Teritorijas attīstības plānošana ATR kontekstā

ATR komisijas likuma pārejas noteikumu 26.punkta redakcijā 
pirms likuma izskatīšanas Saeimas sēdē III lasījumā: 

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.



Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas 
likumā

Izdarīt Teritorijas attīstības plānošanas likumā grozījumu un 
papildināt pārejas noteikumus ar 17. un 18. punktu šādā 
redakcijā: 

,,17. Administratīvi teritoriālas reformas procesa nodrošināšanai 2019., 2020. 

un 2021.gadā, jaunus šā likuma 20. panta 1., 2. un 3.punktā noteiktos 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentus:

1) izstrādā pēc  tā likuma  spēkā stāšanās, kurš nosaka jauno 
administratīvi teritoriālo iedalījumu, pakārtojot pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentu izstrādi atbilstoši jaunajam 
administratīvi teritoriālajam iedalījumam; 

2) apstiprina pašvaldības dome, kas ievēlēta 2021. gada pašvaldību 
vēlēšanās. 



Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas 
likumā

18. Līdz šo pārejas noteikumu 17. punktā noteikto pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu apstiprināšanai, 
pašvaldību domei ir tiesības pagarināt spēkā esošo teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentu termiņus, kā arī veikt citus 
nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā .”

Likums stājas spēkā 2020. gada 1.jūnijā.



Teritorijas attīstības plānošana ATR kontekstā

Grozījumi Teritorijas attīstības plānošanas (TAP) likumā 
«stāv» rindā ATR komisijā uz II lasījumu

– Likumprojekta tabulā izskatīti pirmie 3 punkti

– Diskutējam vairāki jautājumi, to skaitā par likuma stāšanos 
spēkā - 2020.gada 1.jūnijs



Teritorijas attīstības plānošana ATR kontekstā

JAUTĀJUMI: 

Kādas ir VARAM prognozes par ATR pārejas posma MKN 
virzību, pieņemšanu?  

Kādi varētu būt VARAM priekšlikumi TAP likumam par 1.jūnija 
datuma pārcelšanu uz zināmu laiku pēc ĀS atcelšanas, lai 
pašvaldības, kuras šobrīd ir TP izstrādes beigu posmā, varētu 
tos pieņemt? 

Vai un kad VARAM plāno, ka  groz. TAP likumā varētu tikt 
skatīti ATR komisijā ? 



Teritorijas attīstības plānošana ārkārtas               
situācijas laikā 

ATTĪSTĪBA pret UZMANĪGU JURIDISKO SKATĪJUMU

– Sākotnēji VARAM priekšlikumi attālinātai publiskajai 
apspriešanai ārkārtas situācijas (ĀS) laikā, sekojošs MK 
rīkojums par publiskās apspriešanas laika neieskaitīšanu, 
diskusijas, kompromisi   

– Šobrīd VARAM/TM priekšlikumi iekļauti Groz. likumā "Par 
valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā 
ar Covid-19 izplatību" (COVID likumā), MK 30.04.

– MK jautājums par ĀS un atvieglojumiem tiks skatīts šo 
ceturtdien

– Grozījumu COVID likumā virzība Saeimā, turpmākā 
plānošanas 39.panta aktualitāte pēc MK lēmumiem par ĀS? 



Teritorijas attīstības plānošana ārkārtas               
situācijas laikā 

Grozījumu Covid likumā projekts, pieņemts MK
39. pants, projekts 

(1) Ārkārtējās situācijas laikā vietējā pašvaldība ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas un attīstības programmas publisko apspriešanu organizē 
neklātienes formā (attālināti).

(2) Vietējās pašvaldības lokālplānojumu un detālplānojumu publisko 
apspriešanu: (GL piez. - teritorijas plānojumi?)

1) turpina tikai neklātienes formā (attālināti), ja šo dokumentu publiskā 
apspriešana uzsākta pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas un klātienē 
notikusi ne mazāk kā divas nedēļas, tai skaitā ir organizēta publiskās 
apspriešanas sanāksme;

2) organizē neklātienes formā (attālināti), un ne mazāk kā divas nedēļas pēc 
ārkārtējas situācijas atcelšanas klātienē, tai skaitā organizējot publiskās 
apspriešanas sanāksmi;



Teritorijas attīstības plānošana ārkārtas             
situācijas laikā 

39. pants, projekts 

(3) Nodrošinot pašvaldības lokālplānojumu un detālplānojumu publisko 
apspriešanu neklātienes formā (attālināti), pašvaldība nodrošina piekļuvi 
attiecīgajiem dokumentiem normatīvajā aktā, kas noteic plānošanas 
dokumentu izstrādes kārtību, norādītajās vietnēs.

(4) Publisko apspriešanu šā panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos organizē tā, lai kopējais 
publiskās apspriešanas laiks atbilstu normatīvajos aktos par teritorijas plānošanas 
dokumentu izstrādi noteiktajam un šie nosacījumi attiecināmi arī uz lokālplānojuma vai 
detālplānojuma pilnveidotās redakcijas apspriešanu.

(5) Pašvaldībai ir pienākums atsevišķā pašvaldības telpā, ievērojot visus 
epidemioloģiskās drošības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā, nodrošināt 
iespēju interesentiem iepazīties ar plānošanas dokumentiem klātienē un 
iesniegt rakstveidā savus priekšlikumus.



Teritorijas attīstības plānošana ārkārtas             
situācijas laikā 

39. pants, projekts 

(6) Paziņojums par publisko apspriešanu, ja tā tiek uzsākta ārkārtējās situācijas 
laikā, ir publicējams oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības tīmekļa vietnē. 

(7) Papildus šā panta sestajā daļā noteiktajam paziņojumu par detālplānojuma 
publisko apspriešanu nosūta detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo 
īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kas nav detālplānojuma 
ierosinātāji, un to nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), 
kuru īpašumā (valdījumā) esošie nekustamie īpašumi robežojas ar 
detālplānojuma teritoriju.



Teritorijas attīstības plānošana ārkārtas            
situācijas laikā 

39. pants, projekts 

(8) Pašvaldība tīmekļa vietnē ievieto video prezentāciju par plānošanas 
dokumenta risinājumu un nodrošina interesentiem iespēju uzdot jautājumus 
un saņemt atbildes par plānošanas dokumentu tiešsaistes videokonferences 
formāta sarunu rīkā vai citā tiešsaistes sarunu rīkā. Jautājumus un atbildes 
fiksē un saglabā pašvaldībai pieejamā veidā.

(9) Ziņojums par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem, 
izvērtējums un informācija par to vērā ņemšanu vai noraidīšanu publicējams 
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības tīmekļa 
vietnē ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms pašvaldības lēmuma par plānošanas 
dokumenta apstiprināšanu pieņemšanas.



Teritorijas attīstības plānošana ārkārtas            
situācijas laikā 

Jautājumi VARAM: 

- Kas tika svērts veidojot VARAM priekšlikumu? Vai 
«attīstība» tika likta svaru kausos? 

- Vai varētu būt VARAM priekšlikumi Saeimai COVID 
likumprojektam par  detālplānojumu publisko apspriešanu 
attālināti vai ierobežotā klātienē ĀS laikā, ja MK lems par 
atbilstošiem ĀS atvieglojumiem?  



Teritorijas plānojumu vērtēšana

VARAM lūgums šodien ministrijas skatījumu par teritorijas 

plānojumu vērtēšanu NEAPSPRIEST! 
LPS piekrīt, ka šodien trūktu laika, lai niansēti diskutētu un 

argumentētu, piedaloties visiem ieinteresētajiem

LPS rosina, ka šim jautājumam būtu jāvelta pilna tikšanās 
klātienē vai tiešaiste, ja ĀS turpinās ilgāk

Jautājums - vai VARAM ir atvērts diskusijām ? 


