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Teritorijas attīstības 
plānošanas likums

.

2012.06.05. 1 2

plānošanā vienlaicīgi ir 
jāpielieto 2 pieejas: 

1.Sadarbība abos 
virzienos-no augšas uz
leju un no lejas uz augšu

2. tai jābūt elastīgai un 
piemēroties spējīgai

3.jāaptver gan attīstības
 kontrole, gan veicināšana

2012.06.05. 2

3

jauni plānošanas dokumenti:

1. startēģija, lokālplānojums, tematiskie 
plānojumi

2. jūras plānojums

3. valsts nozīmes objekti un teritorijas

2012.06.05. 3 4

Jūras plānojums

Koncepcija par kompetenču sadalījumu 
starp institūcijām jūras telpiskajā 
plānošanā

http://www.unesco-ioc-marinesp.be/marine_spatial_planning_msp2012.06.05. 4

5

valsts nozīmes objekti

2012.06.05. 5 6

Latvija 2030 nacionālais līmenis

2012.06.05. 6
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reģionu plānojumi= ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija

2012.06.05. 7 8

Vietējās pašvaldības = stratēģijas+plānojumi+ programmas

2012.06.05. 8
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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

2012.06.05. 9 102012.06.05. 10

vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības 
stratēģija

visai pašvaldības teritorijai
nosaka:
� ilgtermiņa attīstības 

mērķus, prioritātes 
� telpiskās attīstības 

perspektīvu
� vadlīnijas teritorijas 

izmantošanai

Piemērs lielam novadam

112012.06.05. 11

telpiskās attīstības perspektīva
piemērs mazai pilsētai

122012.06.05. 12

telpiskās attīstības perspektīva
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132012.06.05. 13

telpiskās attīstības perspektīva

piemērs – Jūrmalas pilsēta

14
2012.06.05. 14

vietējās pašvaldības attīstības programma

izstrādā saskaņā ar  pašvaldības 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un 
sasaista ar budžetu

ietver:
� situācijas analīzi,  tendences, 

prognozes
� pasākumu programmu, rīcības plānu 
� īstenošanas uzraudzības kārtību

152012.06.05. 15

teritorijas plānojums
(saistošie noteikumi)

Nosaka:

• galveno funkcionālo zonējumu
• transporta un inženierapgādes

infrastruktūru
• teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumus 
• citus teritorijas izmantošanas 

nosacījumus
ir ietvars lēmumu pieņemšanai par 

lokālplānojumu, detālplānojumu 
izstrādi un būvniecības un citām 
attīstības iecerēm

16

lokālplānojums
(saistošie noteikumi)

izstrādā pēc nepieciešamības
konkrētai pašvaldības teritorijas 
daļai - pilsētās, ciemos vai lauku 
teritorijas daļās

nosaka:
• precizētu funkcionālo zonējumu
• transporta un inženiertehnisko 

infrastruktūru
• teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumus
• citu teritorijas izmantošanas 

nosacījumus un aprobežojumus 
saskaņā ar Attīstības stratēģiju un 
Teritorijas plānojumu

ir ietvars lēmumu pieņemšanai par 
detālplānojumu izstrādi un 
būvniecības iecerēm Piemērs pilsētas daļai2012.06.05. 16

17

izstrādā: 
• telpiski un funkcionāli vienotai 

teritorijas daļai, ņemot vērā zemes 
īpašumu piederību un to robežas

• detalizējot teritorijas  plānojuma 
vai lokālplānojuma prasības 
atbilstoši mēroga noteiktībai, 
nosakot teritorijas izmantošanas un 
apbūves nosacījumus katrai 
konkrētai zemes vienībai

• pilsētās un ciemos- obligāti pirms 
jaunas būvniecības uzsākšanas vai 
zemes vienību robežu maiņas, 
izņemot normatīvajos aktos 
noteiktos gadījumus

• lauku teritorijās – pēc 
nepieciešamības, izņemot 
normatīvajos aktos noteiktos 
gadījumus

detālplānojuma izstrādi var 
apvienot ar būvprojekta 
izstrādi, iekļaujot tā sastāvā 
pirmsprojektu jeb skiču 
projektu

detālplānojums
(administratīvais akts)

2012.06.05. 17 182012.06.05. 18

tematiskais plānojums
piemērs – transporta shēma Talsu vecpilsētā

izstrādā pēc 
nepieciešamības

risina specifiskus 
jautājumus un tēmas

nav nepieciešama 
sabiedriskā 
apspriešana

apstiprina ar domes 
lēmumu
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tematiskais plānojums

piemērs – transporta organizācijas shēma2012.06.05. 19 20

tematiskais plānojums

2012.06.05. 20

21

TAPIS –teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēma

2012.06.05. 21 22

� 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

2012.06.05. 22
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Vispārīgie apbūves noteikumi

1. kopēji zonējuma principi
2. kopēji plānojuma noformēšanas principi

3. apbūves rādītāju noteikšanas formulas

4. apzīmējumi

TAPIS –teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas 

sistēma

2012.06.05. 23 242012.06.05. 24
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FUNKCIONĀLĀ ZONĒJUMA PRIEKŠLIKUMS
NR.P.

K.
ZONĒ-
JUMA 
TIPS

FUNKCIONĀLĀ ZONA APZĪMĒJUMS

1. APBŪVES 
ZEME

SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA /DzS/

2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES  TERITORIJA
/DzM/

3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES  TERITORIJA
/DzD/

4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA
/P/

5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES  TERITORIJA  
/C/

6. RŪPNIECĪBAS APBŪVES TERITORIJA
/R/

7. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA
/TA/

8. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA /TR/

9. ZEME, UZ 
KURAS 
APBŪVE 
NAV 
PRIMĀRĀ 
ZEMES 
IZMANTO
ŠANA

ŪDEŅU  TERITORIJA/Ū/

10. MEŽU  TERITORIJA
/M/

11. ZAĻUMVIETAS /Z/
(DABAS APSTĀDĪJUMU TERITORIJAS /DA/?)

12. LAUKU ZEMES
/L/2012.06.05. 25 26

iespējas sabiedrībai
� saņemt ticamu un pārbaudītu 

informāciju par nekustamo īpašumu

� operatīvi piedalīties sabiedriskās 

apspriešanas procesos

� saņemt kvalitatīvākus  

un savlaicīgākus pašvaldības 

pakalpojumus

2012.06.05. 26

272012.06.05. 27

Pašvaldības plānojums ir ilgtermiņa dokuments, kura 

pamatsastāvdaļa ir Apbūves noteikumi un zonējums, ko 

izstrādā termiņam no 7-20 gadiem

TAPIS sistēma dos iespēju zonējuma slāni savienot ar 

citiem ģeotelpisko datu slāņiem, kā arī nākotnē, 

iespējams, savietot upju baseinu ģeotelpisko 

informāciju un citiem teritorijas izmantošanas datiem

Priekšlikums- iekļaut upju baseina pieeju pašvaldību 

attīstības plānošanā, savienojot baseina 

apsaimniekošanas GIS un TAPIS datus un izmantot šo 

pieeju lēmumu pieņemšanā SIVN un IVN procedūrās

Baseina apsaimniekošanas plānos paredzētie pasākumi var 

tikt attīstīti un ieviesti ar tematiskajiem plānojumiem

28

Tematiskā plānojuma izstrādes ieguvumi

• Apkopota un izanalizēta konkrēta 
situācija un tās izmantošanas iespējas 

• Apjomīgs materiāls turpmākai

plānošanai

• Iespēja detalizēti izvērtēt jautājumus 
un to risinājumus integrēt kopējā 
plānošanas procesā

29

Ventas upju baseina plāns

Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana – kanalizācijas sistēmu
ierīkošana un paplašināšana, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būve un
dzeramā ūdens apgādes uzlabošanu

• Iekļaut teritorijas plānojumos paaugstināta riska
objektus.
• Teritorijas plānojumos paredzēt riska samazināšanas
pasākumus un ierobežojumus vietas, kas var ietekmēt
ūdeņus, aizsargājamas teritorijas, aizsargjoslas u.c.

Integrētas informācijas sistēmas izveidošana starp LVĢMC un citu
institūciju IS

30

Pamats tematiskajam plānojumam
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dzīvošanai piemērotākā pilsēta 

Vankūvera, Kanāda

zaļākā pilsēta  - Reikjavīka, Islande

ilgtspējīgākā pilsēta  - Kopenhāgena, Dānija

Paldies!
2012.06.05. 31


