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teritorijas plānošana pašvaldībās 

pēc neatkarības atjaunošanas
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•1991 – laws “Likums par pils ētas pašvald ību” un likums “Par pagasta 
pašvald ību (noteica ka teritorijas plānošana ir pašvaldības kompetence)
•1992 – LBN 100 un LBN 101 (pagaidu būvnormatīvi)
•1994  – pirmie MK noteikumi par teritorijas pl ānojumu izstr ādi
•1998 – Teritorijas att īst ībs pl ānošanas likums
•2002 – Teritorijas pl ānošanas likums un Re ģion āās att īst ības likums

•Kopš 1994.gada - 6 Teritorijas pl ānošanas  MK noteikumi
Termiņš teritorijas plānojumu izstrādes pabeigšanai ir ticis mainīts4 reizes no 
1997. gada 31. decembra līdz 2007. gada 31. decembrim)



iemesli
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� ATR – kopš 2009. gada 1. jūlija ir 109 pašvaldības un 9 republikas 
pilsētas 524 pašvaldību vietā

� tika likvidēti rajoni

� Pārāk sarežģīti apbūves noteikumi

� valsts interešu teritoriju izveide – katrai nozarei savādāka 
kārtība

� neefektīva uzraudzība

� nav bacionāla līmeņa plānošanas dokumentu

� plānojumi tiek uzturēti pamatā papīra izdruku formā



koncepcija

• birokrātisks process un iegūtais rezultāts –

izmaksu ziņā – neefektīvs

• TP netiek lietots kā attīstības plānošanas 

instruments

• jāattīsta valsts institūciju reģistri  kvalitatīvu 

datu sagatavošanai
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valsts

LIAS 2030

Nacionālo interešu 
objekti

reģions stratēģija

pašvaldība
Stratēģija + 
plānojums+ 
programma

jūras plānojums



Latvija 2030 nacionālais līmenis
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mērķdotācijas

• kopš 1996. gada 

• no 1996 – 2008 gadam ir piešķirtas visām 

Latvijas pašvaldībām, šajā laikā periodā 

kopumā pašvaldībām izmaksājot

LVL 8 009 844

• ES sociālais fonds piešķīra  LVL  2 500 000



valsts nozīmes objekti
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valsts nozīmes objekti
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• valsts nozīmes transporta infrastruktūra, tai skaitā, lidostas, ostas, 
dzelzceļi, ceļi, telekomunikācijas, inženiertehniskās infrastruktūras 
teritorijas: tai skaitā Daugavas HES kaskādes infrastruktūru, 
augstsprieguma elektroapgādes tīkli, maģistrālie gāzesvadi; vēja 
ģeneratoru parki, naftas un naftas produktu vadi, dabas gāzes 
uzglabāšanas un ražošanas teritorijas un objekti

• bīstamo atkritumu apglabāšanas poligoni, reģionālie sadzīves atkritumu 
apglabāšanas poligoni

• valsts aizsardzības teritorijas un objekti

• īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un valsts nozīmes kultūras pieminekļu 
teritorijas un objekti

• nacionālās nozīmes dabas resursu ieguves teritorijas

• lauksaimniecības valsts rezerves zemes teritorijas u.c.



jūras plānojums
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Koncepcija par kompetenču sadalījumu 
starp institūcijām jūras telpiskajā 
plānošanā



reģionu plānojumi= ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija
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pašvaldības
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vietējās pašvaldības 

attīstības programma

vietējās pašvaldības

attīstības stratēģija

tematiskie plānojumi

(izvēles dokuments)

DetālplānojumiDetālplānojumi
detālplānojumi

Lokāplānojumi
Lokāplānojumilokālplānojumi

(izvēles dokuments)

Vietējās pašvaldības

teritorijas plānojums

pilsētai, (ciemam)

vietējās pašvaldības

teritorijas plānojums
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Plānošanas publiskā 
datu bāze 

1. Paredzēta no
2002. gada (likumā)

2. TAP koncepcija 
(MK 2009.gads), 
jauns likums 2011.gads

TAPIS projekts 
2011.-2013. 1.kārta
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Vispārīgie apbūves noteikumi

1. kopēji zonējuma principi

2. kopēji plānojuma noformēšanas principi

3. apbūves rādītāju noteikšanas formulas

4. apzīmējumi
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TAPIS –teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas 

sistēma
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zonējums
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ZONE B DI IMPIANTO RECENTE

A. Definizione
Insieme di aree edificate con precedenti piani regolatori e pianiattuativi pubblici e privati nelle quali si
individua l’esigenza di migliorare la qualità urbana, la dotazione dei servizi e completare l’edificazione
esistente. In esse sono presenti alcuni edifici del Patrimonio.
Il Piano riconosce, nella condizione attuale, tre distinte situazioni:
B.8 - Residenziale a ville o a schiera
B.9 - Residenziale a blocco o in linea
B.10 - Residenziale dei borghi

B. Obiettivi
Gli obiettivi del Piano sono:
- migliorare la qualità dello spazio pubblico e privato
- consentire completamenti dell’edilizia esistente
- consentire l’adeguamento degli edifici alle esigenze dell’uso
- tutelare gli edifici di valore storico ambientale

C. Modificazioni dell'assetto urbano
Parametri urbanistico-edilizi
I parametri urbanistici ed edilizi vengono forniti per le diverse Zone B riconosciute dal Piano:

B.8 - Residenziale a ville o a schiera
- Piani: 2; h. max: m. 7,00;
- Distanza dai confini privati: ml. 5 o aderenza
- Distanza dal filo stradale: ml 5
- Distanza tra fabbricati: ml. 10 o aderenza
- Rapporto di copertura: 35%;
- parcheggi stanziali: 1 mq ogni 10 mc per i casi disciplinati al precedente art. 6 comma 6.
-parcheggi di relazione : nei casi e nelle quantità stabilite al precedente art.6 comma 6 bis e comma ter.

B 8 a : Indice di edificabilità fondiaria: 0,6 mq/mq.; negli ambiti posti all’interno dei limiti di
configurazione del borgo di S.Andrea, così come individuato nella tavola P.1.2“Rappresentazione
schematica delle Strategie del Piano”: 0,5 mq/mq

B 8 b – zone ricomprese negli ambiti insediativi con esclusione di quelleinterne alle zone di
trasformazione strategica n.1 : Indice di edificabilità fondiaria: 0,25 mq/mq.

B 8 c – zone esterne agli ambiti insediativi o interne alla zona strategica n.1: viene confermata la
consistenza edilizia esistente.

ESEMPI



Tavola Azzonamento – Centro Storico



TAPIS –teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēma
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� iespēja pievienot atjaunotu 
informāciju/datus no citām IS: 
aizsargājamās teritorijas, aizsargjoslas, 
inženierkomunikācijas, kadastrs, 
adreses, būves u.c.

� plānošanas un būvniecības procesa 
sasaiste

� sakārtot, uzturēt un atjaunot 
dokumentus elektroniski – teritorijas 
plānojumi, detālplānojumi, zemes ierīcības 
projekti

� uzlabota informācijas un datu kvalitāte

� ģeoinformācija tiek izmantota ikdienas 
darbā, arī lēmumu pieņemšanā

� plānojumu izstrāde - elektroniska 
dokumentu aprite

� informācija pieejama internetā vienuviet 
elektroniska dokumentu aprite un 
publicēšana

iespējas pašvaldībai
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iespējas sabiedrībai
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� saņemt ticamu un pārbaudītu 

informāciju par nekustamo īpašumu

� operatīvi piedalīties sabiedriskās 

apspriešanas procesos

� saņemt kvalitatīvākus  

un savlaicīgākus pašvaldības 

pakalpojumus

http://deplannen.vliegwieltwente.nl



sabiedrības līdzdalība

06.06.2013. 23http://www.varam.gov.lv/lat/publ/met/



Būvniecības informācijas sistēma

Pirmsprojekts 

(ietver metu)

Detālplānojums

IVN

(ietekmes uz vidi 

novērtējums)

Arhitektūras daļa

Pasūtītājs
var  

konsultēties 
būvvaldē 

pirms un pēc 
pirmsprojekta 
iesniegšanas 
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Būvdarbi

Sarežģītākiem 
objektiem 
jāizstrādā 

būvprojekts

I  

PIRMSPROJEKTA 

STADIJA

II

PROJEKTA

STADIJA
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III

BŪVDARBU

STADIJA
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izaicinājumi

• kā pielietot noteikumus un TAPIS sistēmu?

• vai pašvaldības pašas tiek galā?

• TAPIS pārzinis- VARAM

• termiņi plānojumu ievietošanai- nebūs

• jauna plānojuma izstrādei vai esošā grozīšanai-

• vajadzēs lietot TAPIS



dzīvošanai piemērotākā pilsēta 

Vankūvera, Kanāda 600 000,

114 km2

zaļākā pilsēta  -
Reikjavīka, Islande

120 000, 
ilgtspējīgākā pilsēta

- Kopenhāgena, Dānija, 530 900, 
88,25km2
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Rīga ?
https://www.riga.lv/LV/Channels/Riga_t

oday/default.htm

Viss notiek! Rīga šodien ir dinamiska un 

pulsējoša pilsēta. Rīdzinieki gandrīz 

nepārtraukti rada notikumus, piedalās 

tajos un apspriež tos

Rīga, 706 413, 304, 05 km2


