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 Informācija par SIA «Linstow Center Management»

 Tiesiskās paļāvības principa definējums

 Tiesiskās paļāvības principa aktualitāte un pielietojums teritorijas attīstības 

plānošanā

 Piemēri ar tiesiskās paļāvības principa piemērošanas problemātiku:

 Riga Retail Park projekts Babītes novada Piņķos

 T/c Origo paplašināšanas projekts Rīgā

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projekts Rīgā
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Par uzņēmumu

 SIA «Linstow Center Management» ir Norvēģijas

uzņēmums «Linstow» meitasuzņēmums

 Latvijā kopš 1998. gada 

 Lielākais tirdzniecības centru attīstītājs Baltijas 

valstīs – t/c “Alfa”, “Mols”, “Galerija Centrs”, 

“Origo” un “Dole” Rīgā un t/c/ «Ülemiste» Tallinā

 Iznomājamo telpu (NLA) kopplatība - 160,000 m2

 Vairāki jauni tirdzniecības platību projekti dažādās 

attīstības stadijās

Tirdzniecības centri Rīgā un Tallinā 

GC Origo Alfa Mols Dole Ulemiste

m2, (NLA) 20 000 19 000 48 000 25 000 10 000 38 000

Apmeklēt

āji (milj.)

10,0 33,0 9,0 3,7 3,0 6,0

Apgro. 

(EURm)

56,0 74,0 130,0 49,0 14,2 95,0
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Tiesiskās paļāvības principa definējums

 Administratīvā procesa likums –

administratīvā procesa 6. princips 

(tiesiskās paļāvības princips): 

 Privātpersona var paļauties, ka 

iestādes rīcība ir tiesiska un 

konsekventa. Iestādes kļūda, kuras 

pieļaušanā privātpersona nav vainojama, 

nedrīkst radīt privātpersonai nelabvēlīgas 

sekas. 

Linstow Center Management 411.06.2014.



Tiesiskās paļāvības principa definējums

 AT Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34 

14.02.2008.

 Tiesiskās paļāvības princips ir viens no tiesiskas valsts pamatiem. Atbilstoši šim 

principam valsts pārvaldei jārīkojas paredzami un konsekventi, savukārt privātpersona, ja 

tā saņēmusi skaidru iestādes viedokli kādā jautājumā, uz to var paļauties, attiecīgi 

plānojot savu rīcību. Vērtējot tiesiskās paļāvības principa piemērošanu, katrā konkrētā 

situācijā ir jāpārbauda, vai bija kaut kas, uz ko privātpersona varēja paļauties (skaidrs 

iestādes izteikums), vai attiecīgā persona tiešām uz to paļāvās, vai attiecīgā personas 

paļāvība konkrētajā gadījumā ir aizsardzības vērta.

 Gadījumos, kad iestāde ar kļūdainiem izteikumiem radījusi privātpersonai tiesisko 

paļāvību uz kādu konkrētu rezultātu, tai administratīvā akta izdošanas procesā jāsaskaras 

ar divu tiesību principu – tiesiskuma principa un tiesiskās paļāvības principa – sadursmi. 
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Tiesiskās paļāvības principa aktualitāte

 Tiesiskās paļāvības principa ievērošana, paļaujoties uz publiskās 

pārvaldes institūciju izsniegto nosacījumu, noteikumu un 

saskaņojumu noteiktību un nemainīgumu projekta attīstības ciklā. 

 Spēles noteikumu nemainīguma iespējamība

 Biznesa plānu integrēšana normatīvajā ietvarā versus normatīvās 

bāzes pielāgošana biznesa plāniem – iespējama abu pieeju sintēze, 

piemērojot elastīgāku pieeju normatīvās bāzes interpretācijā

 Strukturēts un raits dialogs starp publisko un privāto partneri kā 

ceļš uz risinājumu, abām pusēm vienojoties par skaidriem 

veicamajiem soļiem projekta attīstībai
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Tiesiskās paļāvības princips LR normatīvajos aktos, 

kas saistīti ar teritorijas attīstības plānošanu

 Attīstības plānošanas sistēmas likums:

 Pastarpināti pieminēts 12.punktā pie Attīstības plānošanā ievērojamajiem principiem: 

«dokumentu saskaņotības princips — pieņemot attīstības plānošanas dokumentu vai izdarot 

grozījumus šādā dokumentā, nodrošina izmaiņu veikšanu arī citos saistītajos 

dokumentos un normatīvajos aktos, ievērojot tiesiskās paļāvības principu

 Teritorijas attīstības plānošanas likums:

 Tiesiskā paļāvība nekur netiek pieminēta

 Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem Nr.711

 58.pants - Institūciju atzinumos nevar izvirzīt jaunus nosacījumus vai prasības, izņemot

gadījumu, ja ir mainījusies tiesiskā vai faktiskā situācija.

 103.pants (DP) - Darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi. Ja nav mainījušies 

faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, pašvaldība var 

pieņemt lēmumu par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.
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Teritorijas attīstības plānošanas principi 
(no Teritorijas attīstības plānošanas likuma)

 Teritorijas attīstības plānošanā ievēro Attīstības plānošanas sistēmas likumā

nostiprinātos principus, kā arī šādus principus:

1. ilgtspējības princips

2. pēctecības princips

3. vienlīdzīgu iespēju princips

4. nepārtrauktības princips

5. atklātības princips

6. integrētas pieejas princips 

7. daudzveidības princips 

8. savstarpējās saskaņotības princips
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Riga Retail Park projekts

 Tēma – meliorācijas sistēmas 

rekonstrukcijas projekts poldera 

teritorijā

 Situācija:

 Spēkā esošs teritorijas plānojums

 Neaktuāls un nepietiekošas 

detalizācijas meliorācijas sistēmu 

rekonstrukcijas projekts

 Lokālplānojums projekts 

iesniegts pašvaldībā 

apstiprināšanai (pašvaldības 

lēmuma vēl nav un attiecīgi nav 

vēl arī veikta publiskā 

apspriešana)
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Riga Retail Park projekts

 Attīstītāja vēlme saņemt 

Plānošanas un arhitektūras 

uzdevumu lokālplānojuma

projektā piedāvātajam 

risinājumam

 Būvvaldes viedoklis, ka 

PAU jaunajam risinājumam 

nav vēl izsniedzams, jo 

aktuālajā teritorijas 

plānojumā ielu tīkla 

izkārtojums ir nedaudz 

atšķirīgs
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Riga Retail Park projekts

 Iespējamie situācijas risinājumi:

 PAU netiek izsniegts līdz kamēr nav stājies spēkā lokālplānojums

 PAU tiek izsniegts pēc pašvaldības domes lēmuma par lokālplānojuma

projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

 PAU tiek izsniegts jaunajam risinājumam ar kādu atsevišķu piebildi, 

piemēram:

 ka tehniskā projekta galīgā saskaņošana būs iespējama tikai pēc 

lokālplānojuma apstiprināšanas pašvaldībā (vai stāšanās spēkā)

 ka tehniskā projekta īstenošana (būvniecība) varēs tikt uzsākta tikai pēc 

lokālplānojuma stāšanās spēkā
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Tirdzniecības centra «Origo» paplašināšanas 

projekts

 Tēma – ēkas tehniskā projekta 

saskaņošana Rīgas pilsētas 

Būvvaldē

 Situācija:

 Ir derīgs PAU

 Ir saskaņots skiču projekts

 Tehniskais projekts izstrādāts 

atbilstoši skiču projektam

 Jaunais apjoms atrodas uz vairākiem 

ilgtermiņa nomā esošiem 

zemesgabaliem

 Tehniskais projekts ir saskaņots ar 

visu atsevišķo zemesgabalu 

īpašniekiem un institūcijām
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Tirdzniecības centra «Origo» paplašināšanas 

projekts

 Situācija:

 Rīgas pilsētas Būvvaldes atturēšanās 

saskaņot ēkas projektu, kas atrodas uz 

vairākiem zemesgabaliem

 Ārkārtīgi sarežģīti veikt zemesgabalu 

apvienošanu, jo tie pieder dažādām 

valsts institūcijām

 Iespējamie situācijas risinājumi:

 Koriģēt izstrādāto tehnisko projektu, 

panākot, ka projekta rezultātā tiek 

juridiski noteiktas 3 jaunas ēkas (ar 

atbilstošiem kadastra numuriem), kas 

katra neiesniedzas kaimiņu 

zemesgabalā
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Tirdzniecības centra «Origo» paplašināšanas 

projekts

 Attīstītāja risinājums:

 Jaunā ēka tiek sadalīta 3 

atsevišķās ēkās. To kontūras 

sadures vietās sakrīt ar 

zemesgabalu robežām

 Atsevišķās ēkas veido 

vienotu ēku kompleksu, 

kuram attiecīgi var būt 

viens apsaimniekošanas 

līgums

 Ugunsdrošie nodalījumi 

nesakrīt ar atsevišķo ēku 

robežām, bet atbilst MK 

noteikumos noteiktajām 

drošības prasībām
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Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projekts, 

Rīgā
 Tēma – uzdevums piemērot 

detālplānojuma izstrādes procedūru 

jau izstrādātam būvprojektam

 Situācija:

 Pamatojoties uz Rīgas  pilsētas 

Būvvaldes izsniegtu PAU ir akceptēts 

būvprojekts

 Izsniedzot PAU un arī turpmākajā 

projektēšanas procesā nekāda prasība 

pēc detālplānojuma izstrādāšanas nav 

pausta

 Būvprojekts sagatavots piemērojot 

minimālās Rīgas TIAN prasības pēc 

autonovietnēm

 Publiskā apspriešana nav pieprasīta, 

un attiecīgi nav veikta
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Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projekts, 

Rīgā
 Situācija:

 Projektēšanas gaitā izteiktas iedzīvotāju sūdzības Rīgas domes priekšsēdētājam par šī jaunā 

projekta potenciālo negatīvo ietekmi uz  iedzīvotāju sadzīves apstākļiem un NĪ vērtības 

samazināšanos

 Sekojošs attīstītāja veikts Būvprojekta īstenošanas iespējamās ietekmes uz vidi, iedzīvotāju 

sadzīves apstākļiem un nekustamā īpašuma vērtību vērtējums, kas negatīvās ietekmes noraida

 Sekojoša šī jautājuma izskatīšana Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijā ar slēdzienu, ka  

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve neiederas esošajā apbūvē

 Būvatļauja ir izdota

 Pēc tam ierosināta administratīvā lieta, pamatojoties uz apkārtnes iedzīvotāju pieteikumu

 Tiesa norāda, ka Būvatļauja atzīstama par pirmsšķietami prettiesisku, jo pirms 

būvniecības veikšanas bija nepieciešams izstrādāt detālplānojumu, pamatojoties uz 

kompleksu risinājumu nepieciešamību

 Tiesa uzskata, ka detālplānojumā jāparedz kompleksi risinājumi autostāvvietu problēmas 

mikrorajonā risināšanai

Linstow Center Management 1611.06.2014.



Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projekts, 

Rīgā

 Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas rakstiski paustais viedoklis

 Arhitektu kolēģijas izteiktie priekšlikumi būtu vērtējami kā saprotami un lielā mērā 

atbalstāmi, ja tie tiktu pausti daudz agrākā projekta sagatavošanas un saskaņošanas fāzē

 Pirms daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projektēšanas nebija nepieciešams izstrādāt 

detālplānojumu, pamatojoties uz „kompleksu risinājumu nepieciešamību”, jo to 

nodrošināšana iespējama bez detālplānojuma izstrādāšanas, neizslēdzot lokālplānojuma

nepieciešamību plašākas teritorijas problēmu kompleksai risināšanai. Ievērojot tiesiskās 

paļāvības principu, detālplānojuma izstrāde nav lietderīga arī šobrīd

 Pašreiz detālplānojuma izstrādi noteiktā apjomā var apvienot ar būvprojektēšanu, nodrošinot 

publisko apspriešanu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Iespējams, ka šīs normas piemērošana 

būtu novedusi pie labākas prakses gadījuma, taču tas nerisina autostāvvietu problēmu

 Izveidojusies situācija nav vērtējama kā labā prakse teritorijas attīstības plānošanā

 Iespējamie situācijas risinājumi:

 Tiesvedības turpināšana, mēģinot kompleksi izvērtēt tiesiskās paļāvības, tiesiskuma un 

nekur skaidri nedefinētos «labās plānošanas/projektēšanas prakses» principus
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Paldies par uzmanību!

Andis Kublačovs

Projektu direktors

SIA «Linstow Center Management»

E-pasts: andis.kublacovs@linstow.lv
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