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TERITORIJAS PLĀĀĀĀNOŠANAS DOKUMENTU KOPUMS UN
PLĀĀĀĀNOŠANAS PROCESS ATTĪĪĪĪSTĪĪĪĪBAS PROJEKTA

ĪĪĪĪSTENOŠANAI

Vai reglamentētais plānošanas process un prakse Latvijā atbalsta
attīstības projektu īstenošanu?



Teritorijas attīīīīstīīīības plāāāānošanas līīīīmeņņņņi un dokumenti vietēēēējāāāās
pašvaldīīīībāāāās noteikti Teritorijas attīīīīstīīīības plāāāānošanas likumāāāā:

ilgtermiņa attīstības stratēģija
attīstības programma

teritorijas plānojums
lokāāāālplāāāānojums

detāāāālplāāāānojums
tematiskais plānojums



•   Lokāāāālplāāāānojumāāāā var grozīt vietējās pašvaldības teritorijas

plānojumu,

    ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības
ilgtspējīgas
    attīstības stratēģiju.
•  Detāāāālplāāāānojumāāāā atbilstoši mēroga noteiktībai detalizē un konkretizē
teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktajā funkcionālajā
zonējumā paredzētos teritorijas izmantošanas veidus un aprobežojumus,

nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un
apbūvei.
• Vietējās pašvaldības lauku teritorijas daļai, kurai nav izstrādāts
funkcionālais zonējums, detāāāālplāāāānojumu izstrāāāādāāāā atbilstoši vietējās
pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai.



Teritorijas plāāāānošanas dokumentu kopums  un plāāāānošanas process
attīīīīstīīīības projekta īīīīstenošanai:

ilgtermiņa attīstības stratēģija
teritorijas plāāāānojums

ja nepieciešams - lokāāāālplāāāānojums
ja nepieciešams - detāāāālplāāāānojums
ja nepieciešams - zemes ierīīīīcīīīības

projekts

Attīīīīstīīīības projekta īīīīstenošana – būūūūvniecīīīības process:
būvprojekta izstrāde

būvniecība
objekta nodošana

ekspluatācijā



TERITORIJAS ATTĪĪĪĪSTĪĪĪĪBAS PLĀĀĀĀNOŠANAS PRINCIPI, kas jāievēro
teritorijas attīstības plānošanā un kas ietekmē plānošanas procesu:

 • Nepāāāārtrauktīīīības princips – teritorijas attīstību plāno nepārtraukti,
elastīgi un cikliski, uzraugot šo procesu un izvērtējot jaunāko
informāciju, zināšanas, vajadzības un iespējamos risinājumus

• Atklāāāātīīīības princips – teritorijas attīstības plānošanā un dokumentu

izstrādē iesaista sabiedrību un nodrošina informācijas un lēmumu

pieņemšanas atklātumu

• Vienlīīīīdzīīīīgu iespēēēēju princips – nozaru un teritoriālās, kā arī
privātpersonu un sabiedrības intereses tiek vērtētas kopsakarībā ar
mērķi veicināt attiecīgās teritorijas ilgtspējīgu attīstību



Plāāāānojums nav rokasgrāmata, kas piedāvā visas atbildes,
bet gan instruments, kas palīdz sasniegt mērķi

Plāāāānošana ir process
Plānošanas process = LAIKS

Bet, lai šis LAIKS būtu lietderīgi izmantots, nepieciešams
pāāāārdomāāāāts un labi organizēēēēts
plāāāānošanas process



REGLAMENTĒĒĒĒTAIS TERITORIJAS PLĀĀĀĀNOŠANAS PROCESS

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam un

Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumiem Nr.711 «Noteikumi par pašvaldību

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem»



NE-REGLAMENTĒĒĒĒTAIS TERITORIJAS PLĀĀĀĀNOŠANAS PROCESS

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam un

Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumiem Nr.711 «Noteikumi par pašvaldību

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem»



PLĀĀĀĀNOŠANAS PROCESS – PROJEKTA UZSĀĀĀĀKŠANA
Procesa ilgums ir reglamentēēēēts

Praksēēēē – 2 līīīīdz 4 mēēēēneši



PLĀĀĀĀNOŠANAS PROCESS – PROJEKTA IZSTRĀĀĀĀDE
Procesa ilgums nav reglamentēēēēts

Praksēēēē – 1 līīīīdz 6 mēēēēneši



PLĀĀĀĀNOŠANAS PROCESS – PROJEKTA PUBLISKĀĀĀĀ
APSPRIEŠANA

Procesa ilgums ir reglamentēēēēts
Praksēēēē – 3 līīīīdz 5 mēēēēneši



PLĀĀĀĀNOŠANAS PROCESS – PROJEKTA PRECIZĒĒĒĒŠANA
Detāāāālplāāāānojumam – arīīīī administratīīīīvāāāā līīīīguma

sagatavošana un saskaņņņņošana
Procesa ilgums nav reglamentēēēēts

Praksēēēē – 1 līīīīdz 3 mēēēēneši



PLĀĀĀĀNOŠANAS PROCESS – PROJEKTA APSTIPRINĀĀĀĀŠANA UN
SPĒĒĒĒKĀĀĀĀ STĀĀĀĀŠANĀĀĀĀS

Procesa ilgums ir reglamentēēēēts
Praksēēēē – 2 līīīīdz 4 mēēēēneši



• 1 LĪDZ 6

MĒNEŠI

• 3 LĪDZ 5

MĒNEŠI

KOPĒĒĒĒJAIS DETĀĀĀĀLPLĀĀĀĀNOJUMA

PROJEKTA IZSTRĀĀĀĀDES LAIKS

9 - 22 MĒĒĒĒNEŠI

DETĀĀĀĀLPLĀĀĀĀNOJUMA IZSTRĀĀĀĀDES
PROCESA TEORĒĒĒĒTISKAIS UN
PRAKTISKAIS LAIKA GRAFIKS



APSTĀĀĀĀKĻĻĻĻI, KAS IETEKMĒĒĒĒ PLĀĀĀĀNOŠANAS PROCESA ILGUMU



PLĀĀĀĀNOŠANAS PROCESS 9 VAI PAT 22 MĒĒĒĒNEŠU GARUMĀĀĀĀ JŪŪŪŪS
APMIERINA ?  DROŠI VIEN - NĒĒĒĒ...

VAI PAŠVALDĪĪĪĪBĀĀĀĀM INTERESĒĒĒĒ CIK GARŠ IR PLĀĀĀĀNOŠANAS
PROCESS ?  ....

VAI PLĀĀĀĀNOŠANAS
PROCESS IR
NEPIECIEŠAMS
PROJEKTA
ATTĪĪĪĪSTĪĪĪĪTĀĀĀĀJAM ?



PLĀĀĀĀNOŠANAS PROCESA POZITĪĪĪĪVĀĀĀĀS IEZĪĪĪĪMES –

-VISPUSĪĪĪĪGI TIEK IZVĒĒĒĒRTĒĒĒĒTA  ATTĪĪĪĪSTĪĪĪĪBAS TERITORIJA,
NOSAKOT IESPĒĒĒĒJAMOS TERITORIJAS ATTĪĪĪĪSTĪĪĪĪBAS RISKUS

-TIEK REALIZĒĒĒĒTS DIALOGS AR VISĀĀĀĀM IESAISTĪĪĪĪTAJĀĀĀĀM PUSĒĒĒĒM
(…cilvēēēēki baidāāāās tikai no nezināāāāmāāāā…)

-VIENOJOTIES PAR KOMPROMISA RISINĀĀĀĀJUMU PLĀĀĀĀNOŠANAS
PROCESA  LAIKĀĀĀĀ, LĪĪĪĪDZ MINIMUMAM TIEK SAMAZINĀĀĀĀTS RISKS
NEPAREDZĒĒĒĒTIEM PROJEKTA PĀĀĀĀRTRAUKUMIEM PROJEKTA
REALIZĀĀĀĀCIJAS LAIKĀĀĀĀ



VAI IR IESPĒĒĒĒJAMS OPTIMIZĒĒĒĒT PLĀĀĀĀNOŠANAS PROCESU,
SAGLABĀĀĀĀJOT PROJEKTA KVALITĀĀĀĀTI ?

REGLAMENTĒĒĒĒTO PLĀĀĀĀNOŠANAS PROCESA DAĻĻĻĻU
VAR OPTIMIZĒĒĒĒT PAŠVALDĪĪĪĪBAS

Piemēri:
- Rīgas pilsētā detālplānojumu izstrādes vadība no 1.maija ir uzticēta Būvvaldei, līdz
ar to tiek optimizēta pašvaldības lēmumu pieņemšana.
- Babītes novada pašvaldībā detālplānojumu izstrādes jautājumus izskata tikai dome,
tos vairs nevirzot uz kādu no deputātu komitejām.

NE-REGLAMENTĒĒĒĒTO PLĀĀĀĀNOŠANAS PROCESA DAĻĻĻĻU
VAR OPTIMIZĒĒĒĒT IZSTRĀĀĀĀDĀĀĀĀTĀĀĀĀJS SADARBĪĪĪĪBĀĀĀĀ AR PASŪŪŪŪTĪĪĪĪTĀĀĀĀJU

Piemēri:
-Sagatavot kvalitatīvu projekta priekšlikumu
- Pēc iespējas agrākā projekta stadijā uzsākt dialogu ar sabiedrību un, ja
nepieciešams, arī ar valsts vai pašvaldības institūcijām



VAI TERITORIJU ATTĪĪĪĪSTĪĪĪĪTĀĀĀĀJUS INTERESĒĒĒĒ PROJEKTA KVALITĀĀĀĀTE ?
NOTEIKTI - JĀĀĀĀ !

VAI PAŠVALDĪĪĪĪBAS INTERESĒĒĒĒ PROJEKTA KVALITĀĀĀĀTE ?
NOTEIKTI - JĀĀĀĀ !

VAI PROJEKTA KVALITĀĀĀĀTE IETEKMĒĒĒĒ PLĀĀĀĀNOŠANAS PROCESA
ILGUMU ?

NOTEIKTI - JĀĀĀĀ !



Noslēguma jautājums –

Vai reglamentēēēētais plāāāānošanas process un prakse
Latvijāāāā atbalsta attīīīīstīīīības projektu īīīīstenošanu?

JĀĀĀĀ !

PALDIES PAR UZMANĪĪĪĪBU !

MĀĀĀĀRA KALVĀĀĀĀNE
mara.kalvane@metrum.lv


