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IEVADS 

Metodiskie norādījumi teritoriju attīstības plānošanai izstrādāti Zemgales plānošanas reăionam un tajā 
ietilpstošajām pašvaldībām. Pētījuma projekta izstrādi Zemgales plānošanas reăions īstenoja projekta 
„Zemgales reăiona pašvaldību institucionālo spēju stiprināšana ekonomisko aktivitāšu veicināšanai 
sadarbībā ar Norvēăijas institūcijām”, kas finansēts no Norvēăijas valdības divpusējā finanšu 
instrumenta (sadarbības līgums Nr.LV0056), ietvaros sadarbībā ar SIA „Metrum” speciālistiem. 

Projekta izstrādes laikā sagatavots StarpziĦojums, ar kuru iespējams iepazīties atsevišėā sējumā. Tajā 
sniegta informācija par projekta izstrādi, projekta ietvaros organizētajām aktivitātēm un izstrādātajiem 
darba materiāliem no 2008.gada septembra līdz 2008.gada decembrim. 

Latvijas administratīvi teritoriālā reforma ir radījusi jaunus uzdevumus attīstības plānošanas un teritorijas 
plānošanas dokumentu un to izstrādes procesu pilnveidošanai kā plānošanas reăioniem, tā pilsētu un 
novadu pašvaldībām. Arī plānotās attīstības plānošanas sistēmas izmaiĦas paredz īpaši vietējā 
plānošanas līmeĦa nodrošināšanu ar jauniem attīstības instrumentiem un dažādu plānošanas līmeĦu 
attīstības plānošanas instrumentu savstarpējās saistības pilnveidošanu. Līdz ar reformu mainīsies arī 
attīstības un telpiskā plānošana pašvaldībās, kas ietvers pašreizējos reăionālā un vietējā līmeĦa 
plānošanas tradīcijas un prakses piemērus. Tajā pašā laikā, īpaši vietējā plānošanas līmenī, būs 
nepieciešamas jaunas pieejas un risinājumi atšėirīgi no pierastā zemes izmantošanas plānošanā. 

Šī ir iespēja pašvaldībās ieviest stratēăisko plānošanu, īpaši telpiskās attīstības jomā. Šī ir arī iespēja 
valsts institūcijām, kas atbild par plānošanas procesiem kopumā, pārskatīt un vienkāršot normatīvo 
regulējumu, lai atvieglotu prasības un procesus un patiesi decentralizētu plānošanas sistēmu. 

Projekta ietvaros veiktais pētījums ir pirmais sistemātiskais skatījums uz reăiona un vietējā līmeĦa 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu kopumu, to savstarpējo saistību, izstrādes un īstenošanas 
procesiem. Tā kā šobrīd ir pastāvošās attīstības plānošanas sistēmas pārmaiĦu laiks, kad spēkā stājies 
Attīstības plānošanas sistēmas likums, kas paredz atšėirīgu valsts attīstības plānošanas sistēmu no 
spēkā esošās un kā rezultātā 3 – 4 gadu periodā tiks mainīta pašreizējā attīstības plānošanu regulējošā 
tiesību normu bāze, un apskatāmo jautājumu loks ir pietiekami plašs, metodiskie norādījumi tiek 
izstrādāti kā vadlīnijas, balstoties uz spēkā esošā normatīvā regulējuma, Zemgales plānošanas reăiona 
un tajā esošo vietējo pašvaldību līdzšinējo teritorijas attīstības plānošanas instrumentu izvērtējumu, kā 
arī pastāvošo teritorijas plānošanas praksi un pieredzi, īpaši vietējo pašvaldību līmenī. 

Šis darbs nozīmēja darba grupu sanāksmju un aptaujas organizēšanu, diskusijas ar plānošanas 
speciālistiem un valsts institūciju pārstāvjiem. 

ĥemot vērā to, ka minētais projekts ir pirmais šāda veida sistemātiskais darbs, Ĝoti nozīmīgi bija arī 
sniegt priekšlikumus metodoloăisku rīku kopumam (dokumentu saturam, to izstrādei un īstenošanai) un 
ieteikumus to pilnveidošanai, ar kuru palīdzību pēc novadu izveides varētu pilnveidot teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentus reăiona un vietējā plānošanas līmenī. Metodiskajās vadlīnijās piedāvāti, uz 
praktiskas pieredzes balstīti instrumenti un paĦēmieni, lai integrētu plānošanas dokumentos dažādās 
intereses, pilnveidotu procesu un dokumentu kvalitāti. Tajā pašā laikā tiek atstāta iespēja jaunradei 
katrā konkrētā situācijā un teritorijā. 

Metodisko norādījumu izstrādes projekta grupā ietilpst: 

SIA ”Metrum” konsultanti: 

Inguna Jekale, Telpiskās plānošanas nozares projektu metodiskā vadītāja, Arch. 
Ilze Circene, Plānošanas projektu vadītāja, MSc. geogr. 
Vita Jevdokimova, Projektu vadītāju asistente, BSc. vid.zin. 
Andis Kublačovs, Attīstības plānošanas konsultants, MSc. geogr. 
Artis Markots, ĂIS ražošanas vadītājs, MSc. geogr. 
Armīns Skudra, Kartogrāfs 
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I TERMINU SKAIDROJUMI 

Attīstības plānošana – process, kas ietver pašreizējās situācijas apzināšanu, mērėtiecīgus pētījumus, 
prognozes, vērtēšanu, lēmumu pieĦemšanu, iesaistot sabiedrību, valsts un pašvaldības institūcijas, un 
vērsts uz attīstības stratēăijas un teritorijas plānojuma izstrādāšanu, pieĦemšanu vai pārskatīšanu. 

Attīstības plānošanas sistēma – sistēma, kas attīstības plānošanas procesu un dokumentu kopumu, 
nodrošinot valsts un pašvaldību institūciju pieĦemto lēmumu sasaisti un savstarpējo saskaĦotību. 

Attīstības programma – vidēja termiĦa plānošanas dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums 
ilgtermiĦa prioritāšu īstenošanai. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēăija – ilgtermiĦa plānošanas dokuments, kurā, saskaĦā ar ilgtspējīgas 
attīstības principiem, noteiktas attiecīgās teritorijas attīstības prioritātes un telpiskās attīstības 
perspektīva. 

Prioritāte – reăiona/ vietējās pašvaldības attīstības plānošanas vispārējā aktualitāte, kuras risināšana 
tiek izvirzīta priekšplānā salīdzinājumā ar citām attīstības plānošanas aktualitātēm. Praksē prioritāte var 
izpausties kā papildus resursu piešėīrums (finanšu resursi, cilvēkresursi, laika patēriĦš) proporcionālā 
salīdzinājumā ar iepriekš piešėirtajiem resursiem un resursiem, kas atvēlēti citu jautājumu risināšanai. 

Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti – visu plānošanas līmeĦu dokumenti, kuros tiek izvirzīti 
mērėi un sasniedzamie rezultāti, kā arī nepieciešamās rīcības mērėu sasniegšanai attiecīgajā teritorijā. 

Teritorijas plānojums – noteiktai teritorijai uz noteiktu laika periodu izstrādāts dokuments par teritoriju 
atĜauto izmantošanu, kas attēlota arī grafiski, un izmantošanas aprobežojumiem, kas ir saistoši 
nekustamo īpašumu pārvaldībā. 

Vīzija – lakonisks ilgtermiĦa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda plānošanas 
reăiona/pašvaldības specifiku. Vīzija ir izvirzīto ilgtermiĦa prioritāšu kopums, ko tiek plānots sasniegt 
ilgtermiĦa attīstības stratēăijas plānošanas periodā. 
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II METODISKO NORĀDĪJUMU IZSTRĀDES MĒRĖIS UN UZDEVUMI, IZSTRĀDES 
PROCESS 

Lai īstenotu Attīstības plānošanas sistēmas likumā plānošanas reăioniem noteikto funkciju - nodrošināt 
vietējā un reăionālā līmeĦa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaĦotību un atbilstību 
hierarhiski augstākiem attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī attīstības plānošanas dokumentu 
sistēmu regulējošiem normatīvajiem aktiem, projekta „Metodiskie norādījumi teritorijas attīstības 
plānošanai Zemgales plānošanas reăionā” (turpmāk – Projekta) darba uzdevums paredz izstrādāt 
vienotus reăiona teritorijas attīstības plānošanas instrumentus, tai skaitā vienotas indikatoru sistēmas 
izstrādi un metodoloăisko vadlīniju izstrādi, kas būs saistoši visām Zemgales plānošanas reăionā 
ietilpstošajām pašvaldībām. 

Projekta uzdevumi ir: 

1. Izstrādāt vienotus reăiona teritorijas attīstības plānošanas instrumentus, kas nodrošinātu 
reăiona pašvaldību teritorijas plānošanas dokumentu saskaĦotu un kvalitatīvu izstrādi, 
nodrošinātu efektīvu plānošanas dokumentu izstrādes uzraudzības un koordinācijas sistēmu 
Zemgales plānošanas reăionā, kā arī veicinātu Zemgales plānošanas reăiona pašvaldību 
līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību; 

2. Izstrādāt reăionālās attīstības uzraudzības indikatoru sistēmu, kas nodrošinātu vienotu 
metodoloăiju reăionālās attīstības uzraudzībā vietējām pašvaldībām un plānošanas reăionam; 

3. Izstrādāt metodoloăiskos norādījumus Zemgales plānošanas reăiona vietējo pašvaldību 
attīstības un teritorijas plānošanas dokumentu izstrādei, kas ietver jaunizveidotos vienotos 
teritorijas plānošanas instrumentus un vienoto indikatoru sistēmu; 

4. Zemgales plānošanas reăiona vietējo un reăionālo plānošanas dokumentu pilnveidošana 
atbilstoši izstrādātajai metodoloăijai. 

Projekta izstrādē tika veikti šādi galvenie, savstarpēji saistītie darbi: 

� Izvērtēta pašreizējā situācija - spēkā esošo attīstības plānošanas dokumentu izstrādi 
reglamentējošo normatīvo aktu apskats, pašreizējo Zemgales plānošanas reăiona plānošanas 
instrumentu un indikatoru analīze, plānošanas prakses un pieredzes izvērtējums; 

� Izstrādāti nosacījumi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu saturam (arī kartogrāfiskajam un 
apzīmējumiem); 

� Izveidoti ieteikumi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un apstiprināšanas 
procedūrām, kā arī sabiedrības iesaistīšanai plānošanas procesā, ietverot dokumentu paraugus (arī 
pārskatus par plānošanas procesu); 

� Norādītas vadlīnijas teritorijas attīstības plānošanas dokumentu uzraudzības sistēmai un indikatoru 
sistēmai plānošanas dokumentu ieviešanas rezultātu analīzei; 

� Sagatavoti priekšlikumi teritorijas plānojumu datu bāzes izveidei. 

Galvenās darba izpildes metodes bija: 

� spēkā esošo normatīvo aktu teritorijas attīstības un teritorijas plānošanas jomā analīze, 
� Zemgales plānošanas reăiona teritorijas plānojumu un attīstības programmu izpēte, 
� regulāra darba grupu sanāksmju organizēšana, 
� darba rezultātu prezentācijas vadības darba grupai, 
� Zemgales plānošanas reăiona plānošanas speciālistu, rajonu un vietējo pašvaldību speciālistu 

aptauja, 
� diskusijas ar Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas darbiniekiem un citiem plānošanas 

speciālistiem, 
� dažādu, agrāk izstrādāto metodisko materiālu analīze, 
� teritorijas attīstības sistēmas pilnveidošanai sagatavoto aktuālo normatīvo aktu projektu, materiālu 

un informācijas izpēte, 
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� citu Latvijas attīstības plānošanas dokumentu un plānošanas pieredzes izvērtējums. 

Uzsākot projekta izstrādi, 2008.gada 26.septembrī tika prezentēti metodisko norādījumu izstrādes 
mērėi, uzdevumi un to izstrādes kārtība. 

Lai veiktu visu Zemgales reăiona pašvaldību esošo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
izvērtēšanu un izzinātu pašvaldības speciālistu viedokli par šiem dokumentiem, 2008.gada oktobrī tika 
organizēta Zemgales plānošanas reăiona vietējo un rajona pašvaldību anketēšana. SIA „Metrum” 
saĦēma visu Zemgales plānošanas reăiona rajonu pašvaldību anketas (kopā piecas) un no 95 
Zemgales plānošanas reăiona vietējām pašvaldībām tālākai materiālu apstrādei tika saĦemtas 86 
anketas. Detalizētāku informācijas par apkopotajām anketām skatīt StarpziĦojuma 2.sadaĜā. 

Projekta izstrādes laikā tika organizētas 6 darba grupas1 un tikšanās ar Zemgales reăiona pašvaldību 
speciālistiem. Līdz 2008.gada 15.decembrim noorganizētas trīs darba grupas: 

1. 2008.gada 21.oktobrī Bauskas rajona padomē, kurā tika prezentēts materiāls un diskutēts par 
teritorijas attīstības plānošanas līmeĦiem, plānošanas praksi, tai skaitā par grafiskās daĜas 
izstrādes praksi, kā arī kopā ar Zemgales plānošanas reăiona speciālistiem tika pārrunāts 
izstrādātais aptaujas „Attīstības plānošanas dokumentu izvērtēšana Zemgales plānošanas 
reăiona pašvaldībās” anketas projekts”2; 

2. 2008.gada 11.novembrī Jelgavā, kurā tika prezentēts materiāls un diskutēts par attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādes procedūru un sabiedriskās apspriešanas procesu normatīvo 
aktu un prakses kontekstā, attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas izvērtēšanu 
Zemgales plānošanas reăiona kontekstā, kā arī tika piedāvāts un diskutēts par Zemgales 
plānošanas reăiona vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu grafiskās daĜas datu bāzes 
pamatstruktūras risinājumu; 

3. 2008.gada 9.decembrī Jelgavā, kurā tika prezentēts attīstības plānošanas dokumentu izstrādi 
reglamentējošo normatīvo aktu izvērtējums, pašreizējo attīstības plānošanas instrumentu un 
attīstības uzraudzības indikatoru apskats un izvērtējums (balstīts uz anketu "Zemgales 
plānošanas dokumentu esošās situācijas izvērtējums" apkopojumu), kā arī iepazīstināti 
klātesošie ar Attīstības plānošanas sistēmas likumu (spēkā ar 01.01.2009.) un Reăionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijā izstrādāto Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības 
koncepciju. 

2009.gadā tika organizētas 3 darba grupu sanāksmes: 

1. 2009.gada 20.janvārī Bauskā, kurā tika sniegts ieskats un diskutēts par Attīstības plānošanas 
dokumentu veidiem un to saturiem Attīstības plānošanas sistēmas likuma (spēkā ar 
01.01.2009.), Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepcijas (01.12.2008.) un 
„Metodiskā materiāla plānošanas sistēmas ieviešanai un darbības nodrošināšanai reăionālā un 
vietējā līmenī” (2007) skatījumā. Atsevišėa prezentācija un diskusija tika organizēta Attīstības 
plānošanas dokumentu satura veidošanai, Ħemot vērā pašreizējos attīstības plānošanas 
dokumentus (Zemgales plānošanas dokumentu esošās situācijas izvērtējuma anketas 
apkopojumu), kā arī Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2008.gada pētījuma 
„Priekšlikumi teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
ietveramajām Vispārējo apbūves noteikumu prasībām un vienotai teritorijas esošās un plānotās 
(atĜautās) izmantošanas veidu klasifikācijai” 1.posma priekšlikumus. Darba grupas noslēgumā 
tika piedāvāts diskusijai risinājums par Zemgales plānošanas reăiona vietējo pašvaldību 
teritorijas plānojumu atsevišėu teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju. 

2. 2009.gada 24.februārī Bauskā, kurā tika prezentēti diskusijai priekšlikumi reăionālā un vietējā 
līmeĦa ilgtermiĦa un vidēja termiĦa attīstības plānošanas dokumentu veidiem un to saturu 

                                                 
1 Darba grupu prezentācijas materiālus skatīt elektroniskā informācijas nesēja (CD) mapē „Prezentācijas”, ar pirmo trīs darba 
grupu prezentācijas materiāliem iespējams iepazīties arī StarpziĦojuma pielikumā 
2 Apkopojumu par anketām skatīt StarpziĦojuma 2.sadaĜā 
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izveidei, Ħemot vērā pašreizējos Zemgales plānošanas reăiona attīstības plānošanas 
dokumentus, Attīstības plānošanas sistēmas likumu (spēkā ar 01.01.2009.), Telpiskās 
plānošanas sistēmas attīstības koncepciju (01.12.2008.), Metodisko materiālu plānošanas 
sistēmas ieviešanai un darbības nodrošināšanai reăionālā un vietējā līmenī (2008) un Vadlīnijas 
pašvaldību integrēto attīstības programmu izstrādei (2007) nostādnes. Darba grupa tika 
iepazīstināta un aicināta uz diskusiju arī par priekšlikumiem vietējā plānošanas līmeĦa tiesību 
akta – teritorijas plānojuma sastāvdaĜām, tā saturam, kā arī izstrādes un apstiprināšanas 
procesam, atsevišėu jautājumu bloku veltot piedāvājumam par vienotas teritorijas izmantošanas 
veidu klasifikācijas izveidošanu. Darba grupas noslēgumā tika prezentēts materiāls un diskutēts 
par Zemgales plānošanas reăiona vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu grafiskās daĜas datu 
bāzi, piedāvājot risinājumus valsts interešu teritoriju un tematisko datu slāĦu struktūrai. 

3. 2009.gada 17.martā Bauskā, kurā tika izvērtēti prezentētie priekšlikumi reăionālā un vietējā 
līmeĦa ilgtermiĦa un vidēja termiĦa attīstības plānošanas dokumentu izstrādes (arī sabiedrības 
iesaistīšanas) un apstiprināšanas procesiem, reăionālā un vietējā līmeĦa ilgtermiĦa un vidēja 
termiĦa attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas pārraudzībai (t.sk. pārskati, informācijas 
atjaunošana, indikatori), vietējā plānošanas līmeĦa tiesību akta – teritorijas plānojuma izstrādes 
(arī sabiedrības iesaistīšanas) un apstiprināšanas procesam un tā pilnveidošanai, teritorijas 
plānojuma īstenošanas pārraudzība (t.sk. pārskati, informācijas atjaunošana), kā arī 
priekšlikumi par nosacījumiem vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu grafiskās daĜas izstrādei 
un grafisko daĜu vienotajiem apzīmējumiem. 

2009.gada 31.martā, pabeidzot darbu pie „Metodiskajiem norādījumiem teritorijas attīstības plānošanai” 
Zemgales plānošanas reăionā, izstrādātais projekts tika prezentēts Zemgales plānošanas reăiona 
teritorijas un attīstības plānošanas speciālistiem Aizkrauklē3.  

Lai sekmīgāk nodrošinātu vienotu pieeju attīstības plānošanas un teritorijas plānošanas dokumentu 
izstrādei reăionā, 2009.gada 21.aprīlī izstrādātie „Metodiskie norādījumi teritorijas attīstības plānošanai” 
Zemgales plānošanas reăionā tika apstiprināti ar Zemgales plānošanas reăiona Attīstības padomes 
lēmumu Nr.27, norādot, ka, izvērtējot Zemgales plānošanas reăionā iesniegtos vietējo pašvaldību 
attīstības plānošanas dokumentus, ir jāĦem vērā akceptētie „Metodiskie norādījumi teritorijas attīstības 
plānošanai” Zemgales plānošanas reăionā, ciktāl tie nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 
dokumentiem. 

Pēc projekta noslēgšanās ar izstrādātā projekta rezultātiem ir iepazīstināti gan Zemgales plānošanas 
reăiona vietējo pašvaldību speciālisti, gan Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvji, 
īpašu uzmanību pievēršot  teritorijas izmantošanas veidu klasifikācijas jautājumiem, gan arī citi Latvijas 
pašvaldību vadītāji un plānošanas speciālisti, prezentējot izstrādāto projektu seminārā „TAPIS – iespēja 
teritorijas plānošanas attīstībai” 2010.gada 26.maijā viesnīcā „Maritim Park Hotel Riga”. 

Lai nodrošinātu projekta aktualizāciju, saskaĦā ar noslēgto pakalpojuma līgumu Nr.10/1-14.2/48 
(Pasūtītāja), Nr.90-10-00008 (Izpildītāja) starp SIA „Metrum” un Zemgales plānošanas reăionu 
2010.gada 22.jūnijā izstrādātajā projektā veikti papildinājumi un 2010.gada 21.un 22.jūnijā SIA „Metrum” 
Rīgas centrālā biroja telpās Elizabetes ielā 20 Zemgales plānošanas reăiona un tajā ietilpstošo vietējo 
pašvaldību teritorijas un attīstības plānošanas speciālistiem par izstrādātā projekta praktisko 
pielietojamību ikdienas darbā tika organizētas apmācības.  

 

                                                 
3 Prezentācijas materiālu skatīt elektroniskā informācijas nesējā (CD) mapē „Prezentācijas” 
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III METODISKO NORĀDĪJUMU IZSTRĀDES NOSACĪJUMI 

3.1. Tiesiskais aspekts 

Jau iepriekš dažādos pētījumos atzīmēts lielais normatīvo aktu skaits un dažādu nozaru reglamentējošo 
tiesību normu savstarpējā nesaiste, kas īpaši ietekmē teritoriju plānošanas procesu. Arī šobrīd 
Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādātajā „Telpiskās plānošanas attīstības 
sistēmas koncepcija” (turpmāk tekstā – Koncepcija), kas paredz būtiskas izmaiĦas attīstības 
plānošanas sistēmā pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas, atzīmēts, ka „Latvijas teritorijas 
plānošanas sistēma ir attīstījusies nepārtrauktu normatīvo aktu izmaiĦu iespaidā.” 

Tajā pašā laikā līdz šim nav apzināts teritoriju attīstības plānošanu reglamentējošo normatīvo aktu 
skaists un analizēts to saturs no savstarpējās atbilstības un ietekmes viedokĜa, lai patiesi saprastu, kā 
normatīvais regulējums šobrīd reāli ietekmē katras konkrētās teritorijas attīstības plānošanas procesus, 
tās dokumentu saturu, to īstenošanas iespējas un iespējamās sekas. 

Metodisko norādījumu izstrāde tika uzsākta, veicot attīstības plānošanas (arī teritorijas plānošanas 
dokumentu izstrādi reglamentējošo, spēkā esošo normatīvo aktu izvērtējumu, kas bija viens no 
metodikas izstrādes laikā sākotnēji veicamajiem uzdevumiem. 

Apskatā tika ietverti 154 normatīvie akti (sk. StarpziĦojuma 1.tabulu), kas tieši vai netieši attiecināmi uz 
teritorijas attīstības plānošanu un teritorijas turpmāko izmantošanu, Ħemot vērā šādus to saturu 
aspektus: 

� Normatīvie akti, kas nosaka attīstības plānošanas sistēmu, plānošanas principus un līmeĦus, 
institūciju kompetences un atbildību, plānošanas dokumentu hierarhiju, saturu un plānošanas 
procesu kārtību, tajā skaitā sabiedrības līdzdalības kārtību lēmumu pieĦemšanas procesos; 

� Normatīvie akti, kas atsaucas uz plānošanas nepieciešamību, kā arī nosaka konkrētas prasības 
konkrētu teritoriju un objektu norādīšanai teritoriju plānojumos; 

� Normatīvie akti, kas izvirza prasības teritorijas izmantošanai un izmantošanas aprobežojumiem; 

� Normatīvie akti, kas kalpo kā informācijas avots objektu un teritoriju attēlošanai teritoriju 
plānojumos (īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti, aizsargjoslas u.tml.); 

� Normatīvie akti, kas nosaka prasības dažādu plānu (dažādu apsaimniekošanas plānu, dabas 
aizsardzības plānu u.tml.) un citu dokumentu izstrādei, kuri ir jāĦem vērā teritorijas plānojumos vai 
arī, kuri ietekmē teritorijas attīstības procesus un tās izmantošanu neatkarīgi no teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem; 

� Normatīvie akti, kas definē terminus, kurus izmanto attīstības plānošanas dokumentos, īpaši 
izvirzot noteikumus to īstenošanas procesam (piemēram, apbūvei); 

� Normatīvie akti, kas nosaka citus procesus un kārtību (īpaši, būvniecības jomā), kuriem ir būtiska 
ietekme attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas gaitā. 

Apskatā kā pirmā tiek aplūkota normatīvo aktu grupa, kas izvirza prasības institūciju kompetences, 
plānošanas dokumentu veidiem, to saturam un plānošanas procesam (sk. StarpziĦojuma 1.tabulu). Šeit 
kā viens no nozīmīgākajiem jāmin 1994.gadā pieĦemtais likums „Par pašvaldībām”, kas nosaka, ka 
pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu 
un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas īstenošanu un teritorijas plānojuma 
administratīvo pārraudzību. 

Savukārt 2002.gadā pieĦemtais Reăionālās attīstības likums reglamentē pašreizējo attīstības 
plānošanas sistēmu, nosakot attīstības programmu un teritorijas plānojumu izstrādes nepieciešamību. 
Tajā pašā laikā Teritorijas plānošanas likums (23.04.2002.) regulē tikai teritorijas plānojumu izstrādi, 
nosakot, ka teritorijas plānošana notiek vairākos līmeĦos, kuros zemāk esošajiem plānojumiem ir 
jāatbilst augstāk esošajiem. Atbilstoši šī likuma nostādnēm teritorijas plānojums ir teritorijas plānošanas 
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dokumentu kopums, kas izstrādāts 12 gadiem un stājies spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
Šajā dokumentu kopumā, Ħemot vērā plānošanas līmeni un teritorijas plānojuma veidu, rakstveidā un 
grafiski parādīta teritorijas pašreizējā un plānotā (atĜautā) izmantošana un šīs teritorijas izmantošanas 
aprobežojumi. Teritorijas plānojums sniedz priekšstatu par pašvaldībā esošajiem resursiem, fiksē šos 
resursus telpiskajā aspektā, nosaka teritorijas izmantošanas nosacījumus un iezīmē perspektīvu. Tas 
ietver sevī visu veidu apbūves, transporta un citu inženierkomunikāciju izvietojumu un attīstību, ainavu 
veidošanu, nosaka teritorijas izmantošanas veidus un vides aizsardzības pasākumus. Šī likuma 3.pantā 
ietvertais ilgtspējības princips nosaka, ka teritorijas plānojuma izstrāde nodrošina esošajām un 
nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un 
materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību un saglabāšanu. Ilgtspējības 
principam piemīt izteikta, uz nākotni vērsta darbība – tam jāaizstāv nākamo paaudžu tiesības uz resursu 
pieejamību. 

Kā norādīts minētajā Koncepcijā: „Tādējādi pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādi regulē divi likumi, pie kam, kā hierarhiski nozīmīgāks dokuments ir noteikts teritorijas plānojums 
(12 gadu periodam vietējā līmenī, bet reăiona līmenī – 20 gadiem), saskaĦā ar kuru tiek izstrādātas 
attīstības programmas.” Tas arī atspoguĜojas visā pieĦemto normatīvo aktu apjomā, - pārliecinoši vairāk 
normatīvie akti regulē pašreizējo teritorijas plānošanas dokumentu saturu, tā piepildījumu un procesu. 
Bet neviens normatīvais akts nenosaka attīstības programmu izstrādes un spēkā stāšanās procesu, kā 
arī prasības to saturam. 

SaskaĦā ar Teritorijas plānošanas likumu pieĦemti trīs Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē 
reăiona, rajona un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādāšanas, saskaĦošanas, spēkā 
stāšanās, grozīšanas, detalizēšanas un sabiedrības līdzdalības organizēšanas kārtību, kā arī prasības 
teritorijas plānojumu saturam. Tieši prasības saturam, īpaši vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu, arī 
veido milzīgo normatīvo aktu apjomu, kas attiecināmi uz teritorijas plānošanas jomu. 

Līdzīgi šajā normatīvo aktu apskatā tiek iekĜauti normatīvie akti, kas regulē ainavu, dabas un kultūras 
mantojuma saglabāšanas un aizsardzības jomu (sk. StarpziĦojuma 1.tabulu). Likumā „Par Eiropas 
Ainavu konvenciju” (29.03.2007.) uzsvērts, ka Eiropas Padomes mērėis ir panākt lielāku vienotību starp 
tās dalībvalstīm, lai aizsargātu un īstenotu ideālus un principus, kas ir to kopīgais mantojums, lai 
panāktu ilgtspējīgu attīstību, sociālo vajadzību, saimniecisko darbību un vides savstarpēju līdzsvaru un 
harmoniju. Tajā pašā laikā apzinoties, ka ainavām ir nozīmīga sabiedriskā loma kultūras, ekoloăijas, 
vides un sociālajā jomā, ka tās ir saimnieciskajai darbībai labvēlīgs resurss un ka to aizsardzība, 
apsaimniekošana un plānošana var radīt jaunas darba vietas. Konvencijā norādīts, ka ainavas ir svarīga 
cilvēku dzīves kvalitātes daĜa jebkurā vietā: pilsētās un laukos, gan noplicinātos, gan labas kvalitātes 
apgabalos, gan arī apgabalos, kas atzīti par izcili skaistiem, un tādos apgabalos, kas tiek izmantoti 
ikdienā. Savukārt pārmaiĦas arī reăionālajā un pilsētu plānošanā, transportā, infrastruktūrā, tūrismā un 
atpūtā, kā arī pārmaiĦas pasaules ekonomikā vispārīgākā līmenī daudzos gadījumos paātrina ainavu 
pārveidošanos. Tiek apstiprināts, ka Eiropas ainavu kvalitāte un daudzveidība ir kopīgs resurss un ka ir 
jāsadarbojas, lai tās aizsargātu un apsaimniekotu, kā arī veiktu plānošanu, uzskatot, ka ainavas ir 
galvenais indivīdu un sabiedrības labklājības elements un ka to aizsardzība, apsaimniekošana un 
plānošana ikvienam piešėir tiesības un atbildību. 

Savukārt prasības dažādu aizsargjoslu izveidošanai un aprobežojumus tajās kopumā nosaka 27 
normatīvie akti, kas parādīti StarpziĦojuma apskata tabulā (sk. StarpziĦojuma 1.tabulu). Aizsargjoslu 
likums (05.02.1997.) reglamentē aizsargjoslu veidus, to izveidošanas principus un īpašuma lietošanas 
tiesību aprobežojumus tajās ap dabas un tehniskās infrastruktūras objektiem. Visu veidu aizsargjoslu 
konkrētās robežas nosaka teritorijas plānojumos, ievērojot teritorijas plānošanas noteikumus un 
aizsargjoslu noteikšanas metodiku (33. un 59.pants). Ir pieĦemta virkne Ministru kabineta noteikumu, 
kas reglamentē prasības konkrētu aizsargjoslu noteikšanai. Aizsargjoslu likuma 35.pantā norādīts, ka 
vispārīgās saimnieciskās darbības aprobežojumus aizsargjoslās nosaka likumi un Ministru kabineta 
noteikumi, kā arī pašvaldību saistošie noteikumi. Tajā pašā laikā lielākajai daĜai aizsargjoslu ir noteikti 
konkrēti platumu parametri, īpaši, inženierkomunikācijām. Tātad tās nenosaka plānojot, bet gan ar 
aprēėina metodēm. 
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Bez normatīvajiem aktiem, kas tieši reglamentē teritorijas attīstības plānošanas principus, mērėus un 
uzdevumus, ir arī starptautiskie un Latvijas stratēăiskie dokumenti, kuru ieteiktie telpas veidošanas 
principi Eiropas un Baltijas jūras telpā ir būtiski katras teritorijas telpiskajā plānošanā. Šajos dokumentos 
par prioritātēm tiek izvirzīts atbalsts ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai. Telpiskajā plānošanā tie tiek 
izmantoti kā vadlīnijas, izstrādājot dokumentus, kas skar dzīves telpas attīstību. Šajā normatīvo aktu 
apskatā šie starptautiskie dokumenti netiek analizēti. 

 

Secinājumi: 

• Kopumā apmēram vairāk kā 150 normatīvie akti ne tikai tieši reglamentē attīstības un teritorijas 
plānošanas dokumentu izstrādi, to saturu un institūciju kompetences, nosaka papildus prasības 
konkrētu teritoriju izmantošanai un darbības ierobežojumiem (ūdeĦiem, mežiem, aizsargjoslās u.c.), 
definē plānošanas dokumentos lietotos terminus, kalpo kā informācijas avots, kā arī norāda 
atsauces uz teritorijas plānošanas (arī teritoriālplānošanas – vēl joprojām lietots termins spēkā 
esošajos tiesību aktos) nepieciešamību un plānojumos ietveramo informāciju. Tajā pašā laikā 
jāatzīst, ka likumi un tiem pakārtotie tiesību akti nereti ir pretrunīgi, pastāv arī zināma dublēšanās un 
prasību nesaistes iespēja starp atsevišėu jomu tiesiskajiem regulējumiem, kas apgrūtina normatīvo 
aktu piemērošanu. 

• Šāds tiesiskais regulējums ir veicinājis, ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumi tiek izstrādāti kā 
pārāk detalizēti un fragmentēti zemes izmantošanas plāni,- faktiski vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojums kĜuvis par dokumentu zemes izmantošanas ierobežojumu noteikšanai, tajā pašā laikā 
neatrisinot teritorijas attīstību (arī tās telpiskās struktūras dažādo elementu) kopumā. 

• Paralēli pastāv vairāki normatīvie akti, kas reglamentē dažādu plānu izstrādi konkrētā teritorijā 
(vietā) – dabas aizsardzības plāni, dažādi apsaimniekošanas plāni, individuālie izmantošanas 
noteikumi u.tml., nenosakot šo dokumentu savstarpējo hierarhiju un saistību, kā arī plānojot un 
pieĜaujot vietas attīstību fragmentāri. 

• Tajā pašā laikā nav normatīvie akti, kas noteiktu prasības attīstības programmu izstrādei un tās 
saturam (jāatzīmē, ka 2009.gada 15.septembrī Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 
izstrādājusi Metodiskos ieteikumus attīstības programmu izstrādei reăionālā un vietējā līmenī). 

• Nepārskatot un neharmonizējot esošo normatīvā regulējuma bāzi, tiek pieĦemtas arvien jaunas 
tiesību normas (piemēram, Attīstības plānošanas sistēmas likums, kas spēkā ar 01.01.2009.) un to 
projekti, kas ietver atšėirīgu tiesisko regulējumu no spēkā esošā, tādējādi neveicinot vienotu izpratni 
par prasībām un procedūrām teritorijas attīstības plānošanai. 

 

Ieteikumi: 

• Nepieciešama tiesību aktu pārskatīšana, analizējot to saturu no savstarpējās atbilstības un 
ietekmes viedokĜa, lai patiesi saprastu, kā normatīvais regulējums šobrīd reāli ietekmē teritorijas 
attīstības plānošanas procesus, dokumentu saturu, to īstenošanas iespējas un iespējamās sekas, 
un harmonizēšana. 

• Dažādu normatīvo aktu prasībām, kas reglamentē teritorijas attīstības plānošanu, vajadzētu būt 
saskanīgām savstarpēji, kā arī nepieciešama vienota terminoloăija attīstības plānošanu 
reglamentējošajās normās, lai neapgrūtinātu šo tiesību normu konsekventu un viennozīmīgu 
izpratni un piemērošanu, - iespējams arī “rokasgrāmatas” izdošana ar teritorijas attīstības 
plānošanu reglamentējošo normatīvo aktu apskatu. 
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3.2. Metodisko norādījumu izstrādi ietekmējošie faktori un problēmas 

Vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma 

Faktiski pabeigta vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma, - tā tiek realizēta līdz 2009.gada 
vietējo pašvaldību vēlēšanām. Tās rezultātā tiek izveidotas administratīvās teritorijas: novadi un 
republikas pilsētas. 2008.gada 18.decembrī Saeimā pieĦemts Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likums, kas nosaka, ka uz 2009.gada 1.jūliju valstī būs 109 vietējās pašvaldības – novadi, kuros 
šobrīd esošie pagasti ietilps kā teritoriālā iedalījuma vienības. Novadu apdzīvojuma struktūras karkasu 
veidos tajos esošās pilsētas, kā arī ciemi. 

Līdz 2009.gada 1.janvārim, kad spēkā stājās Attīstības plānošanas sistēmas likums, saskaĦā ar spēkā 
esošo normatīvo regulējumu: likumu „Par pašvaldībām” (1994), Reăionālās attīstības likumu (2002), 
Teritorijas plānošanas likumu (2002), galvenie attīstības plānošanas dokumenti, kas nosaka attīstību 
vietējās pašvaldībās, ir tās teritorijas plānojums un attīstības programma, kas skata ar konkrētās 
teritorijas attīstības plānošanu saistītus jautājumus ilgtermiĦa (12 gadu) perspektīvā. Tādejādi šobrīd no 
jauna izveidoto novadu teritorijās vienlaicīgi spēkā ir dažādi attīstības plānošanas dokumenti ar 
iespējams atšėirīgiem attīstības mērėiem un prioritātēm, teritorijas izmantošanas veidiem, tās 
izmantošanas aprobežojumiem u.tml. 

Izveidojot novadus, saskaĦā ar Administratīvi teritoriālās reformas likumu (1998), reformas ietvaros 
vietējās pašvaldības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sagatavoja apvienošanās projektus, kuru 
saturā ietvertas prasības arī novada attīstības stratēăijām (termins, kas netiek lietots spēkā esošajā 
normatīvajā regulējumā teritorijas attīstības plānošanas jomā). Atbilstoši Apvienošanās projekta 
sagatavošanas metodikas (2006) noteiktajai apvienošanās projekta ziĦojuma struktūrai un saturam 
novada attīstības stratēăijā jāietver: 

� novadu raksturojošie galvenie parametri (novada teritoriālais dalījums, administratīvais centrs, 
pakalpojumu centri, vienreizējās dotācijas novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai apjoms, 
novada teritorijas karte saistībā ar apkārtējo teritoriju – kartē redzamas novada un tā teritoriālo 
vienību robežas, apdzīvotas vietas, ceĜi u.c); 

� potenciālā novada priekšrocības un problēmas, balstoties uz esošās situācijas analīzi, īss, konkrēts 
galveno priekšrocību (stipro pušu) un problēmu uzskaitījums; 

� novada izveidošanas un darbības principi – principu, mērėu uzskaitījums, par ko pašvaldības 
vienojas attiecībā uz novada izveidošanu un darbību; 

� pašvaldību funkciju īstenošanas stratēăija novadā – Ħemot vērā likumā „Par pašvaldībām” 15.pantā 
doto pašvaldību autonomo funkciju uzskaitījumu, noteikt katras funkcijas īstenošanas stratēăiju, lai 
sasniegtu administratīvi teritoriālās reformas likuma mērėi - izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas 
administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu 
sniegšanu iedzīvotājiem; 

� efektīvas pārvaldes un labas pārvaldības izveides stratēăija novadā – veicamie pasākumi un vērā 
Ħemtie principi, lai novada pārvaldē nodrošinātu efektīvu pārvaldi un labu pārvaldību; 

� investīciju prioritātes, reformas dotāciju no valsts budžeta izlietošanas plāns, nosakot kādām jomām 
un objektiem novadā pirmkārt nepieciešamas investīcijas; 

� infrastruktūras objekti, kuriem tiks izlietota vienreizējā dotācija novadu pašvaldību infrastruktūras 
attīstībai;  

� u.tml. 

Tātad bez minētajām attīstības programmām un teritorijas plānojumiem vietējās pašvaldībās ir izstrādāti 
virkne paralēli attīstību plānojoši dokumenti (stratēăijas, koncepcijas u.tml.). 

Zemgales plānošanas reăionā un tajā esošo rajonu teritorijām ir izstrādātas attīstības programmas un 
teritorijas plānojumi, Ħemot vērā spēkā esošo, pašreizējo normatīvo regulējumu. Grozījumi Teritorijas 
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plānošanas likumā (2008.gada 13.novembris) paredz, ka 2009.gadā, pēc rajonu padomju darbības 
izbeigšanas, rajona teritorijas plānojumi kā saistošie noteikumi zaudēs spēku un rajona teritorijas 
plānojuma materiāli tiks nodoti plānošanas reăioniem izmantošanai turpmākā darba procesā. 

Attīstības plānošanas sistēmas likums 

Ar 2009.gada 1.janvāri spēkā stājās 2008.gada 8.maijā pieĦemtais Attīstības plānošanas sistēmas 
likums (turpmāk tekstā arī – APSL), kurā ir iestrādātas izmaiĦas turpmākajiem attīstības plānošanas 
dokumentiem, kas skar arī plānošanas dokumentu veidus (tātad arī to saturu) un hierarhiju valstī. 

Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteikts, ka valstī ir trīs attīstības plānošanas dokumentu veidi: 
teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, politikas plānošanas dokumenti un institūciju vadības 
dokumenti, kā arī, ka attīstības plānošana notiek trīs līmeĦos: nacionālajā, reăionālajā un vietējā. 
Savukārt katrā no šiem līmeĦiem attīstība tiek plānota ilgtermiĦā (līdz 25 gadiem), vidējā termiĦā (līdz 7 
gadiem) un īstermiĦā (līdz trim gadiem). 

Likuma izpratnē attīstības plānošanas dokumentā izvirza mērėus un sasniedzamos rezultātus attiecīgā 
politikas jomā vai teritorijā, apraksta noskaidrotās problēmas un paredz to risinājumus, izvērtē šo 
risinājumu iespējamo ietekmi, kā arī plāno turpmāko politikas īstenošanai un rezultātu novērtēšanai 
nepieciešamo rīcību (APSL, 4.pants.). 

Likumā norādīts, ka reăionālā un vietējā līmeĦa ilgtermiĦa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos 
nosaka attiecīgās teritorijas attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu, bet vidēja termiĦa 
attīstības plānošanas dokumentos — prioritāšu īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu (APSL, 
6.pants 4.daĜa). 

Likuma 9.pantā noteikta šāda attīstības plānošanas dokumentu hierarhija: 

� Izstrādājot attīstības plānošanas dokumentus, tos savstarpēji saskaĦo un ievēro ilgtermiĦa 
konceptuālo dokumentu “Latvijas izaugsmes modelis: cilvēks pirmajā vietā”. 

� Hierarhiski augstākais ilgtermiĦa attīstības plānošanas dokuments ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēăija. Hierarhiski augstākais vidēja termiĦa attīstības plānošanas dokuments ir Nacionālais 
attīstības plāns. 

� Vidēja termiĦa attīstības plānošanas dokumenti ir hierarhiski pakārtoti ilgtermiĦa attīstības 
plānošanas dokumentiem. ĪstermiĦa attīstības plānošanas dokumenti ir hierarhiski pakārtoti 
ilgtermiĦa un vidēja termiĦa attīstības plānošanas dokumentiem. 

� Vietējā līmeĦa attīstības plānošanas dokumenti ir hierarhiski pakārtoti reăionālā un nacionālā 
līmeĦa attīstības plānošanas dokumentiem. Reăionālā līmeĦa attīstības plānošanas dokumenti ir 
hierarhiski pakārtoti nacionālā līmeĦa attīstības plānošanas dokumentiem. 

Visu līmeĦu konkrētu attīstības plānošanas dokumentu veidu, termiĦu, ietveramā satura, izstrādāšanas 
(arī sabiedrības līdzdalības kārtību) un apstiprināšanas kārtības, kā arī rezultātu un rezultatīvo rādītāju 
sistēmu un tās darbības kārtības noteikšana deleăēta Ministru kabinetam, nosakot, ka minētos 
noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2009.gada 1.martam. Jāatzīmē, ka līdz 2010.gada 22.jūnijam, 
kad šajā Projektā tiek veikti labojumi un papildinājumi, minētie noteikumi joprojām nav izstrādāti.  

ĥemot vērā to, ka Attīstības plānošanas sistēmas likums nosaka atšėirīgu valsts attīstības plānošanas 
sistēmu no spēkā esošās, likuma pārejas noteikumos norādīts, ka pēc šā likuma spēkā stāšanās 
attīstības plānošanas dokumentus izstrādā atbilstoši šim likumam un līdz 2010.gada 1.janvārim 
nodrošina savā kompetencē esošo iepriekš pieĦemto attīstības plānošanas dokumentu atbilstību šim 
likumam. Likuma pārejas noteikumu 4.punktā atzīmēts, ka vietējās pašvaldības un plānošanas reăioni 
attīstības plānošanas dokumentu atbilstību šim likumam nodrošina citos likumos noteiktajā kārtībā un 
termiĦā. 
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Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2008.gada decembrī izstrādātā Telpiskās 
plānošanas sistēmas attīstības koncepcija 

2008.gada decembrī izvērtēšanai tika nodota Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 
(RAPLM) izstrādātā Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepcija (apskatīta tās pēdējā 
26.01.2009. versija, avots: www.raplm.gov.lv). Koncepcijā norādīts, ka tās mērėis ir noteikt valdības 
politiku telpiskās plānošanas sistēmas pilnveidošanai valstī pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās 
reformas pabeigšanas 2009.gadā, atzīmējot, ka īstenojot koncepcijā plānotos pasākumus, teritorijas 
attīstības plānošana valstī tiks sakārtota atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteiktajam. 
Šajā koncepcijā minēts, ka normatīvo aktu bāzes pilnveidošana ilgs 3 – 4 gadus. 

Koncepcijā kā vieni no galvenajiem uzdevumiem telpiskās plānošanas sistēmas pilnveidošanas norādīti: 

� jauna telpiskās plānošanas likuma izstrāde un ieviešana pēc administratīvi teritoriālās reformas; 

� teritorijas plānošanas informācijas sistēmas (TIS) izveide un ieviešana. 

Izvērtējot pašreizējo situāciju, Koncepcijas secinājumos atzīmēts: 

� Jāizstrādā valsts ilgtermiĦa attīstības stratēăija, kas ietver telpisko perspektīvu un nosaka telpiskās 
plānošanas uzdevumus un prioritātes valsts, reăionālajā un vietējā līmenī. 

� Jāizveido elastīga plānošanas sistēma, kas nodrošina nepastarpinātu valsts un vietējo pašvaldību 
interešu saskaĦotību, izmantojot reăionālo plānošanas līmeni kā koordinējošu un vietējo pašvaldību 
uzraugošu plānošanas līmeni. Ir jānodala katra plānošanas līmeĦa funkcijas un atbildība, lai tās 
nevajadzīgi nedublētos. 

� Visos plānošanas līmeĦos stratēăiskā un telpiskā plānošana jāsasaista vienotā dokumentā, 
nosakot, ka visos līmeĦos jāizstrādā ilgtermiĦa telpiskās attīstība stratēăijas, norādot, ka ir 
nepieciešama konceptuāla teritorijas plānošana vietējās pašvaldības līmenī – katrai pašvaldībai ir 
nepieciešama ilgtermiĦa attīstības stratēăija, uz kuras pamata tiek izstrādāts teritorijas plānojums 
un, kas, sabiedriskās apspriešanas procesa gaitā ir pamats iedzīvotāju priekšlikumu akceptēšanai 
vai noraidīšanai. 

� Jāizveido efektīva valsts pārraudzība un atsevišėo nozaru koordinācija plānošanas jomā un 
jānoregulē teritorijas plānojumu īstenošanas mehānisms, norādot, ka valsts interešu teritorijas un 
objektus ir nepieciešams definēt Telpiskās plānošanas likumā, un vienlaicīgi arī formulēt interešu 
saskaĦošanas procedūru starp valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām, kā arī plānošanas 
reăiona teritorijas plānojumu uzraudzībai nepieciešama vienotu reăionālās attīstības indikatoru 
izstrāde, citādi nav iespējama piecu atšėirīgu plānošanas reăionu izaugsmes salīdzināšana. 

� Jādefinē pilsētplānošanas (apdzīvojuma plānošanas) politika, kopējie principi un konkrētas prasības 
(līdzīgi kā LBN 100 un LBN 101 līmenī). 

� JāsaskaĦo teritorijas plānošanu reglamentējošie normatīvie akti nozaru griezumā tā, lai nedublētos 
to funkcijas, jāveic normatīvo aktu izvērtēšana, lai precizētu un vienkāršotu tos. 

� Jāizstrādā vadlīnijas un metodika vietējās pašvaldības plānošanas dokumentu izstrādei, - ir 
jāizstrādā vienoti standarti un metodiskais materiāls teritorijas plānojumu izstrādei, it īpaši būtiski 
standarti ir grafiskās daĜas izstrādei, lai plānojumus un to grozījumus varētu tehniski savietot 
elektroniskās kartēs. 

Koncepcijā piedāvāti vispārīgi risinājumi reăiona un vietējā plānošanas līmeĦa attīstības plānošanas 
dokumentiem, norādot, ka tā kā APSL (Attīstības plānošanas sistēmas likums), izĦemot nacionāla 
līmeĦa ilgtermiĦa un vidēja termiĦa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, konkrētus dokumentu 
veidus nenosauc, RAPLM piedāvā sekojošu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu sistēmu valstī 
(Koncepcijas 3.tabula). 

Koncepcijā izstrādāti šādi galvenie priekšlikumi reăionālā līmeĦa attīstības plānošanas dokumentiem, to 
saturam: 



Metodiskie norādījumi teritorijas attīstības plānošanai 

Zemgales plānošanas reăions 16  

� 2005.gada 5.aprīlī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.236 „Plānošanas reăiona teritorijas 
plānošanas noteikumi”, kas noteica plānošanas reăiona teritorijas plānojumu saturu un spēkā 
stāšanās procedūru, tādejādi koncepcijā atzīmēts, ka „ir lietderīgi plānošanas reăiona telpiskās 
attīstības perspektīvu un vadlīnijas vietējo līmeĦu plānojumiem apvienot vienotā reăiona attīstības 
stratēăijas dokumentā, paredzot tajā arī ieviešanas programmu un uzraudzības kārtību, un, 
nosaucot šo dokumentu par reăiona ilgtermiĦa attīstības stratēăiju, kas samazinās teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentu skaitu un veicinās racionālāku un ātrāku lēmumu pieĦemšanu.” 
Savukārt pēc administratīvi teritoriālās reformas rajona pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes 
materiāli jānodod plānošanas reăioniem, kur tie var kalpot par pamatu turpmākai reăiona 
plānošanai un interešu definēšanai. 

� Reăiona attīstības stratēăija ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, ko izstrādā laika 
periodam līdz 25 gadiem un kas sastāv no:  

� ilgtermiĦa attīstības prioritātēm, kas ietver arī telpiskās attīstības perspektīvu un 
vadlīnijām vietējā līmeĦa teritorijas plānošanai; 

� ieviešanas un uzraudzības plāna; 

� tematiskajiem plānojumiem. 

� Reăiona attīstības stratēăija definē reăiona nozīmes teritorijas un objektus, piemēram sabiedriskā 
transporta shēmu; izglītības, sporta un kultūras iestāžu tīklus; valsts otrās šėiras ceĜu attīstību; 
pilsētu un ciemu attīstību; pakalpojumu centru attīstību; pakalpojumu nodrošinājumu; citas teritorijas 
un objektus, kuru plānošanu deleăē likums. 

Savukārt vietējā līmeĦa attīstības plānošanas dokumentiem, to saturam Koncepcijā izstrādāti šādi 
galvenie priekšlikumi: 

� Svarīgs ir arī pēctecības principa nodrošināšana - pēc 2009.gada pašvaldību vēlēšanām, vietējās 
pašvaldībās būs spēkā līdz reformai izstrādātie teritorijas plānojumi, kas nozīmē, ka vēl vismaz 3 – 
4 gadus pašvaldībās tiks strādāts ar metodiski un tehniski atšėirīgi sagatavotiem teritorijas attīstības 
dokumentiem. Spēkā esošie teritorijas plānojumi nezaudēs spēku līdz brīdim, kad tiks izstrādāti 
jauni novada vai tā daĜu teritorijas plānojumi, kas aizstās esošos. Tikai pēc jauno administratīvo 
struktūru nostiprināšanās un jaunas (vienota) novada attīstības stratēăijas un teritorijas plānojuma 
sagatavošanas, var sagaidīt vienādi definētas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. 

� Koncepcija piedāvā četrus variantus teritorijas attīstības plānošanas dokumentu sistēmai vietējā 
pašvaldībā. Koncepcijas izpratnē, saskaĦā ar APSL (Attīstības plānošanas sistēmas likumu), 
vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ir: 

� pašvaldības attīstības stratēăija; 

� attīstības programma. 

� Papildus vietējai pašvaldībai jāpieĦem normatīvie akti: teritorijas plānojums un detālplānojumi, kurus 
izstrādā saskaĦā ar teritorijas plānojumu vai kā teritorijas plānojuma grozījumus ievērojot teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes procedūru. 

� Novada teritorijai ir nepieciešama kopēja attīstības stratēăija, kas nosaka novada domes prioritātes 
ilgtermiĦā. Koncepcijas izpratnē to sauc par novada attīstības stratēăiju, ko apstiprinātu novada 
dome. Tai jādefinē ekonomiskās, sociālās, kā arī vides ilgtermiĦa prioritātes, tai jāanalizē teritorijas 
attīstību ietekmējošie faktori, jāietver izvirzīto mērėu sasniegšanai nepieciešamās teritorijas un 
objekti, jāattēlo apbūves un no apbūves brīvo teritoriju principiālo izvietojumu, pilsētas (novada) 
teritorijas struktūru (novada daĜas, pilsētas mikrorajonus, lauku apdzīvotās vietas, ăeogrāfiskos 
pamatnosacījumus, galvenos savienojošos transporta un maăistrālos inženierapgādes koridorus, 
kas nodrošina teritorijas daĜu sasaisti un inženierapgādi un citus teritorijas organizācijas elementus). 
Stratēăijas izstrādei nav nepieciešama konkrēta mēroga grafiskā pamatne, mēroga noteiktību 



Metodiskie norādījumi teritorijas attīstības plānošanai 

Zemgales plānošanas reăions 17  

jāizvēlas atbilstoši teritorijas lielumam, apbūves un infrastruktūras blīvumam un konkrētiem 
plānošanas uzdevumiem. 

� Šobrīd tiesību aktos nav nodalīta blīvi apdzīvotu vietu (pilsētu un ciemu) plānošana no lauku 
teritorijas plānošanas, ir jānosaka atšėirīga detalizācija un prasības, tāpēc gan pilsētu, gan lauku 
teritorijas tiek plānotas vienādā detalizācijas pakāpē. Veidojoties lieliem novadiem, kas aptver 
pilsētu un lauku teritorijas, tajā skaitā, novados, kur rajona pašvaldība veido vienu novadu, 
normatīvajā regulējumā nepieciešams noteikt iespēju izstrādāt atsevišėus teritorijas plānojumus 
pilsētai un ciemam, kā arī vispārīgus teritorijas attīstības nosacījumus lauku teritorijām, paredzot 
iespēju novada teritorijas plānojumu detalizētāk izstrādāt atsevišėām novada teritorijas daĜām – 
piemēram, pilsētām, ciemiem, vai lauku teritorijai izstrādāt atsevišėus plānojumus, kas pakāpeniski 
nomaina spēkā esošos teritorijas plānojumus novada daĜās. 

� Lai novads varētu nodrošināt pastāvīgu informācijas pieejamību par teritorijas plānojuma un 
detālplānojumu statusu un to realizācijas gaitu, ir nepieciešama teritorijas plānojuma funkcionālo 
zonējumu standartizācija un visā valstī vienotas programmatūras izstrāde teritorijas plānošanas 
informācijas uzturēšanai elektroniskā veidā, kā arī jānodrošina tās savietojamība ar citu valsts 
reăistru rīcībā esošo informāciju. 

Lai ieviestu Koncepcijas paredzētās pārmaiĦas attīstības plānošanas sistēmā, tajā tiek piedāvāti šādi 
risinājumi normatīvā regulējuma pilnveidošanai: 

� Administratīvi teritoriālā reforma un līdzšinējā plānošanas prakses gaitā identificētās problēmas 
nosaka nepieciešamību grozīt spēkā esošos teritorijas plānošanu reglamentējošos tiesību aktus. 
Nepieciešamās izmaiĦas teritorijas plānošanas sistēmā ir tik būtiskas, ka no juridiskās tehnikas 
viedokĜa nav iespējams grozīt esošo Teritorijas plānošanas likumu. ĥemot vērā piedāvātos 
risinājumus, lietderīgi ir izstrādāt jaunu Telpiskās plānošanas likumu, kas noteiktu telpiskās 
plānošanas vietu (lomu) attīstības plānošanas sistēmā, teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
veidus, teritorijas plānošanas kārtību nacionālā, reăiona un vietējā līmenī saskaĦā ar APSL, valsts 
un pašvaldību tiesības publisko interešu teritoriju plānošanā (rezervēšanā), plānošanas procesā 
iesaistītos dalībniekus un to atbildības. 

� Lai pilnveidotu telpiskās plānošanas sistēmu, Koncepcijā norādīts, ka ir jāizstrādā arī jauns 
normatīvais akts: Ministru kabineta noteikumi – „Vispārīgie teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”, kas noteiktu vienotus nosacījumus pilsētu, ciemu un lauku teritoriju izbūves plānošanai, 
kā arī lai samazinātu plānojuma dokumentācijas apjomu, uzlabotu teritorijas plānojumu kvalitāti un 
atvieglotu būvvalžu darbu. Vispārējos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos jāietver 
informācija un prasības, kas nepieciešamas teritoriju ar dažādu teritorijas plānoto (atĜauto) 
izmantošanu klasifikācijai, objektu izvietošanai un apbūves parametru aprēėināšanai. Vispārējos 
apbūves noteikumos jāapkopo normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas piemērojamas teritorijas 
attīstībai un apbūvei vietējo pašvaldību līmenī, vienlaikus izvērtējot pašreiz spēku zaudējušā LBN 
100 (Latvijas būvnormatīvs LBN 100 „Teritoriālplānošana. Pilsētu un pagastu izbūve”/1992) 
prasības, kuras ir jāiekĜauj Vispārējos pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. 

Atbilstoši šim priekšlikumam Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 2008.gadā 
pasūtījusi Priekšlikumu teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
ietveramajām Vispārējo apbūves noteikumu prasībām un vienotai teritorijas esošās un plānotās 
(atĜautās) izmantošanas veidu klasifikācijai (līgums Nr.5-13/92) izstrādi. Šī darba 1.posms 
noslēdzies 2008.gada nogalē ar pētījumu par Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos 
Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” noteikto vispārējo prasību, kuras 
iekĜaujamas teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos attiecībā uz 
teritorijas izmantošanas un apbūves aprobežojumiem, lietderību (2009.gada 6.oktobrī Ministru 
kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumus Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” nomaina 06.10.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi”, kas faktiski pēc satura ir tādi paši, tikai ar nelielām izmaiĦām). 
Šajā pētījumā atzīmēts, ka Noteikumu (Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.883 
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„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”) 25.punktā ir noteikts vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojuma un detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu saturs. Tas 
izstrādāts, pamatā balstoties uz 1997.gadā sagatavoto metodisko materiālu „N pilsētas apbūves 
noteikumi”, ko sastādīja arhitekti Edgars BērziĦš un Silvis Grīnbergs. Šo modeli par pamatu 
apbūves noteikumiem ir izmantojušas daudzas Latvijas pašvaldības. Veicot pašvaldību teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu analīzi, konstatēts, ka virkne tajos ietverto prasību ir kopīgas 
visām Latvijas pašvaldībām. Visbiežāk atkārtojas vispārīgās prasības – noteikumi visiem zemes 
izmantošanas veidiem. Arī lietotie termini un to skaidrojums ir līdzīgs. Pašvaldības teritorijas 
izmantošanas specifiskās prasības lielākoties tiek noteiktas atsevišėām teritorijas daĜām ar konkrētu 
plānoto (atĜauto) izmantošanu, jeb zonām un teritorijām ar īpašu vērtību vai statusu. 

1.posma darba materiālā kā galvenie secinājumi norādīti: 

� Ir lietderīgi izstrādāt kopīgas prasības teritorijas izmantošanai un izdot Ministru kabineta 
Vispārīgos teritorijas izmantošanas apbūves noteikumus, lai veidotu vienotu nostādni par 
teritorijas attīstības vispārīgiem, visai valstij kopīgiem principiem un padarītu efektīvāku 
plānošanas darbu pašvaldībās. 

� Līdz ar Vispārīgo teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izdošanu, būs 
nepieciešams grozīt arī Ministru kabineta 2004.g. 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (līdz ar 2009.gada 6.oktobri noteikumi 
Nr.1148) prasības attiecībā uz vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu saturu. Šajā 1.posma ziĦojumā sniegts pārskats par prasībām (saturu), kas 
būtu iekĜaujamas Vispārīgajos apbūves noteikumos, attiecīgi koriăējot vietējās 
pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu saturu. 

� Koncepcija paredz arī citu spēkā esošo saistīto normatīvo aktu pārskatīšanu, nepieciešamo 
grozījumu izstrādāšanu, kuros minētas atsauces uz teritorijas plānošanu un plānojumos ietveramo 
informāciju, kā arī nepieciešamību veikt izmaiĦas normās, kas regulē lauksaimniecības un meža 
zemju transformāciju (būs nepieciešams definēt izĦēmumus teritorijām un objektiem, noteikt 
procedūru teritoriju rezervēšanai publiskām vajadzībām, valsts nozīmes satiksmes koridoriem u.c.). 

Līdz 2009.gada martam, kad notiek darbs pie šī Projekta izstrādes, notiek diskusijas arī par Koncepcijas 
piedāvātājiem risinājumiem, kam nav skaidra saskaĦa ar Attīstības plānošanas sistēmas likumu ne 
kopējā skatījuma ziĦā uz attīstības plānošanas sistēmu kopumā, ne arī terminu ziĦā. Attīstības 
plānošanas sistēmas likumā nav noteikti ilgtermiĦa un vidēja termiĦa dokumentu veidi reăionālā un 
vietējā plānošanas līmenī. Pēc pašreizējā normatīvā regulējuma reăiona plānošanas līmenī spēkā ir 
ilgtermiĦa attīstības plānošanas dokuments – teritorijas plānojums 20 gadiem, bet vidēja termiĦa 
dokuments ir reăiona attīstības programma 7 gadiem. Tajā pašā laikā vietējā plānošanas līmenī 
attīstības procesus regulē divi ilgtermiĦa (līdz 12 gadiem) plānošanas dokumenti: attīstības programma 
un teritorijas plānojums, kas faktiski tikai formāli ir saistīti. 

Koncepcijā tiek ieteikts izstrādāt ilgtermiĦa attīstības stratēăijas gan reăiona, gan arī vietējā līmeĦa 
pašvaldībās, kuru izstrādē jāĦem vērā hierarhiski augstākais attīstības plānošanas dokuments – 
Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēăija pašlaik tiek izstrādāta. Tajā pašā laikā Koncepcijā nav piedāvāti 
vienādi šo hierarhiski saistīto dokumentu nosaukumi/ saturs atbilstoši plānošanas līmenim un to 
darbības termiĦi. Koncepcijas autori piedāvā reăiona plānošanas līmenī šo stratēăiju izveidot uz 
pašreizējo teritorijas plānojumu 20 gadiem saturiskās bāzes, kā arī norāda vadlīnijas iespējamiem 
stratēăiju saturiem vietējā līmeĦa stratēăijām. 

Attiecībā uz vidēja termiĦa attīstības plānošanas dokumentiem Koncepcijā piedāvāts vienots skatījums 
gan reăiona, gan arī vietējā līmeĦa attīstības plānošanas dokumentiem. Tā paredz, ka šajos plānošanas 
līmeĦos tiek izstrādātas attīstības programmas 7 gadu periodam, kas saskaĦā ar Attīstības plānošanas 
sistēmas likumu ir hierarhiski saistītas ar Nacionālo attīstības plānu. Bet Koncepcijā nav sniegti 
priekšlikumi šo dokumentu saturiem. Nepieciešams izvērtēt arī vietējo pašvaldību attīstības 
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programmas no saturiskā aspekta, kas šobrīd kā ilgtermiĦa plānošanas dokumenti ietver ilgtermiĦa 
stratēăiju jautājumus (vīzijas, stratēăiskos mērėus, ilgtermiĦa prioritātes u.tml.). 

Savukārt vietējo pašvaldību teritorijas plānojumus 12 gadiem Koncepcijā iesaka arī turpmāk pieĦemt kā 
normatīvo aktu. Tādējādi būtisks ir teritorijas plānojumu pašreizējo satura izvērtējums, Ħemot vērā, ka 
pēc būtības tie ir zemes izmantošanas plāni un apzinoties, kādi ilgtermiĦa telpiskie jautājumi 
(pašvaldības telpiskās attīstības principi- ainavu plānošana, apdzīvojuma attīstība, problēmvietas, 
nacionālas un reăionālas nozīmes interešu teritorijas, prioritātes ilgtermiĦā, novērtēta piedāvātās 
telpiskās attīstības iespējamā ekonomiskā, sociālā un kultūras ietekme, kā arī un iespējamā ietekme uz 
vidi u.tml.), kurus daĜēji risina pašreizējie teritorijas plānojumi, būtu risināmi attīstības stratēăijās, 
tādejādi veidojot to telpisko dimensiju. 

Papildus Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepcijai, kurā ir sagatavoti priekšlikumi 
pastāvošās teritorijas attīstības plānošanas sistēmas un tās tiesiskā regulējuma pilnveidošanai, īsā laika 
periodā ir izstrādāti vairāki jauni, savstarpēji un ar Koncepciju nesaistīti normatīvie akti vai to projekti, 
kas būtiski ietekmē turpmāko teritorijas attīstības plānošanas dokumentu veidus, saturu un to izstrādes 
procesus, kā arī iespējams veidos vēl lielāku sajukumu. Šeit jāatzīmē šādi normatīvie akti: 

• Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumi Nr.108 „Normatīvo aktu projekta sagatavošanas 
noteikumi”, kuros noteiktās prasības jāĦem vērā veidojot arī pašvaldību saistošos noteikumus. Tas 
attiecas arī uz teritorijas plānojuma sastāvā izstrādātajiem teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem, kas vairumā gadījumu šobrīd neatbilst šajā normatīvajā regulējumā noteiktajām 
prasībām. 

• Ministru kabineta 11.02.2009. Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais noteikumu „Attīstības 
plānošanas un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” projekts, kurā norādīti atšėirīgi teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu veidi, to termini no Koncepcijā minētā. 

• Ministru kabineta 05.03.2009. Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais noteikumu „Sabiedrības 
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” projekts, kurā noteiktas precīzas un atšėirīgas no 
pašreizējās prakses prasības ar dokumentu paraugiem plānošanas procesa organizācijai attiecībā 
uz sabiedrības iesaistīšanu. 

 
Izstrādājot papildinājumus „Metodiskajos norādījumos teritorijas attīstības plānošanai”, būtiski atzīmēt, 
ka Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādātā „Telpiskās plānošanas sistēmas 
attīstības koncepcija” ar nelielām izmaiĦām ir apstiprināta Ministru kabinetā 2009.gada 14.jūlijā, un  
Ministru kabineta 05.03.2009. Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais noteikumu projekts „Sabiedrības 
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” stājies spēkā kā 25.08.2009. Ministru kabineta 
noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”. 

 

Vadlīnijas pašvaldību integrēto attīstības programmu izstrādei (2007. - 2008.) 

Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija sadarbībā ar partneriem izstrādājusi vadlīnijas, kas ir 
metodiski ieteikumi pašvaldību integrētu attīstības programmu izstrādei (turpmāk – Vadlīnijas), lai 
nodrošinātu Eiropas Reăionālās attīstības fonda 2007. – 2013.gadam prioritātes „Policentriska attīstība” 
potenciālo atbalsta saĦēmēju pašvaldību attīstības programmu izstrādi vai aktualizāciju atbilstoši 
integrētas pieejas prasībām. 

Kā potenciālās atbalsta saĦemšanas teritorijas tika noteiktas 17pilsētas: Aizkraukle, Cēsis, Daugavpils, 
Gulbene, Jelgava, Jēkabpils, Kuldīga, Liepāja, Līvāni, Madona, Rīga, Rēzekne, Saldus, Smiltene, Talsi, 
Valmiera un Ventspils. Lai šīs minētās teritorijas varētu pretendēt uz pilsētvides prioritātes atbalstu, tām 
ir jāizstrādā vai jāaktualizē spēkā esošās attīstības programmas, lai tās atbilstu šajā dokumentā 
aprakstītai integrētai pieejai. Šīs programmas apstiprina Koordinācijas padome, kuru veido pilsētu 
pašvaldību, kas noteiktas kā potenciālās atbalsta saĦēmējas pilsētvides prioritātes „Policentriska 
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attīstība” ietvaros, plānošanas reăionu, Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un citu 
nozaru ministriju pārstāvji. 

Šajās Vadlīnijās norādīta vēlamā pašvaldības attīstības programmas struktūra, nosakot ka tā ir vidēja 
termiĦa plānošanas dokuments (līdz 7 gadiem), kurā noteiktas attiecīgās pašvaldības attīstības 
prioritātes un ietverts konkrētu pasākumu kopums. Noteiktas arī prasības, kas jāĦem vērā, izstrādājot 
pašvaldības attīstības programmu. 

Vadlīnijās atzīmēts, ka programmu veido vairāku daĜu kopums, kas ir saskaĦā ar pašvaldības ilgtermiĦa 
attīstības dokumentos definētajiem mērėiem un prioritātēm. Kā pašvaldības ilgtermiĦa attīstības 
plānošanas dokumenti ir norādīti ilgtermiĦa attīstības stratēăijas (ja pašvaldībā tāda ir izstrādāta) un 
teritorijas plānojumi. 

Šajā dokumentā norādīts, ka attīstības programmas izstrādā vai aktualizē, ievērojot integrētu pieeju 
attīstības plānošanā, kas nozīmē, ka šī pieeja paredz koordinētu telpisko, tematisko un laika dimensiju, 
nodrošinot interešu saskaĦotību starp visiem pārvaldes līmeĦiem (valsts, reăiona, vietējais) un 
ieinteresētajām pusēm (iedzīvotājiem, uzĦēmējiem, nevalstiskajām organizācijām u.c.), izmantojot 
konkrētus (finanšu) instrumentus, lai sasniegtu noteiktos mērėus. 

Telpiskā dimensija paredz pasākumu īstenošanu, koordinējot tos telpā, uz pašvaldības attīstības 
problēmām raugoties gan administratīvās teritorijas, gan plašākā mērogā, t.i., kontekstā ar apkārtējo 
teritoriju izaugsmi. Telpiskā dimensija tiek atspoguĜota trīs teritoriālos līmeĦos: 

� Vietējā līmenī – pasākumu koordinācija ar mērėi nodrošināt konkrētās pašvaldības atsevišėu daĜu 
līdzsvarotu attīstību; 

� Reăiona līmenī – pasākumu koordinācija ar mērėi nodrošināt pašvaldības kā reăiona attīstības 
virzītājspēka izaugsmi, parādot kādā veidā konkrētās pilsētas izaugsme ietekmē apkārtējo teritoriju 
attīstību un sniedz ieguldījumu reăiona policentriskas struktūras nostiprināšanā; 

� Valsts līmenī – pašvaldības ieguldījums valsts policentriskas un līdzsvarotas attīstības veicināšanā 
un valsts starptautiskās atpazīstamības sekmēšanā, veicinot esošās un plānotās 
ekonomiskās/sociālās (funkcionālās) saites un sadarbības projektus ar pašvaldībām ārpus reăiona 
robežām. 

Tematiskā dimensija paredz nozaru savstarpēju koordināciju, panākot, ka atbalsts vienas nozares 
problēmu risināšanā, labvēlīgi ietekmē un papildina citu nozaru attīstību, tādā veidā nodrošinot 
kompleksu atbalsta mehānismu. 

Laika dimensija paredz projektu īstenošanas pēctecību. 

Vadlīnijās noteikts, ka pašvaldības attīstības programmā jāietver: 

� Esošās situācijas un SVID analīze; 

� Stratēăiskā daĜa (ievērojot integrētu pieeju)( līdz 7 gadiem); 

� Investīciju plāns (vismaz 3 gadiem). 

Šajā dokumentā ir izstrādātas arī vadlīnijas pašvaldību attīstības programmu izstrādes un 
apstiprināšanas procesiem. 

Metodiskais materiāls plānošanas sistēmas ieviešanai un darbības nodrošināšanai reăionālā un 
vietējā līmenī (2008.) 

Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas Vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstības programmas (turpmāk - OECD LEED) 
projekta „Stratēăiskās plānošanas, uzraudzības un novērtēšanas ietvari reăionu un pašvaldību 
attīstībai” ietvaros izstrādāts arī Metodiskais materiāls plānošanas sistēmas ieviešanai un darbības 
nodrošināšanai reăionālā un vietējā līmenī (2008.) 
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Kā norādīts informācijā par šo dokumentu: „OECD LEED projekta mērėis ir izstrādāt metodiskos 
ieteikumus reăionālā un vietējā pārvaldes līmeĦa attīstības programmu izstrādei, uzraudzībai un 
novērtēšanai. Metodiskajos ieteikumos eksperti noteiks reăionālā un vietējā pārvaldes līmeĦa attīstības 
programmu izstrādes pamatprincipus, detalizēti aprakstot dokumenta saturisko uzbūvi un izstrādes 
metodiku. Šie noteikumi palīdzēs sakārtot attīstības plānošanas sistēmu reăionālajā un vietējā 
pārvaldes līmenī, nodrošinot sasaisti ar valsts līmeĦa attīstības plānošanas dokumentiem. Minētie 
ieteikumi kalpos par svarīgu instrumentu, ko katrs reăions un katra pašvaldība varēs izmantot, lai 
efektīvi plānotu savas teritorijas attīstību un veiksmīgi īstenotu noteiktās attīstības prioritātes, tādā veidā 
sekmējot ekonomisko izaugsmi un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.” 

Šajā materiālā norādīta virkne problēmu, kas ietekmē pašreizējo teritoriju attīstības plānošanu, kā 
piemēram: 

� Plānošanas dokumenti, kādi tie ir šobrīd, ir galvenokārt telpiskie plāni nevis reāli politikas 
dokumenti. 

� Ir vajadzīgas izteiktākas prioritātes un skaidra specializācija visos līmeĦos (valsts, reăionālā, 
vietējā), bet īpaši valsts līmenī. 

� Trūkst skaidras pilsētu/lauku dimensijas, kas izskaidrotu to lomas. 

� Ir aktuāls jautājums par nepieciešamību līdzsvarot juridiskās skaidrības un juridisko minimumu 
prasības, kas nodrošinātu to, ka plānošanas dokumenti tiek izstrādāti ar noteiktu plānošanas 
dokumentu kvalitātes standartu, kā arī sekmētu spēju izstrādāt Ĝoti augstas kvalitātes radošus 
plānošanas dokumentus. Ja juridiskā sistēma satur pārāk detalizētu regulējumu, tā var sekmēt 
„pakĜaušanās kultūru”, nevis attīstības kultūru. 

Metodiskajā materiālā norādītas vadlīnijas un principi, kas nozīmīgas jebkuram plānošanas līmenim. 
Piemēram: 

� Attīstīt sistēmu uz jau esošajām iestrādēm – tas ir ārkārtīgi būtiski visos aspektos. Nevajag „no 
jauna izgudrot riteni” vai atkārtot jau paveiktu darbu. 

� Ir jādefinē specifiskie resursi nevis tikai vispārīgi principi, ko var attiecināt uz jebkuru Eiropas valsti 
vai reăionu, - iedzīvotājiem tiem piedāvātajā plānošanas dokumentā ir jāatpazīst sava valsts. 

� Telpiskā dimensija ir jāĦem vērā katrā līmenī; pat ja tā ir daĜēji izdomāta,- ir tendence uzskatīt, ka 
fiziskā plānošana konkrētāk ietekmē cilvēku dzīvi un jebkurā gadījumā tādējādi sniedz konkrētākas 
tēmas diskusijām. 

� Plānošana, un it īpaši fiziskā plānošana, galvenokārt ir nevis instruments ar aizliegšanas funkciju, 
bet gan ar mērėi dot iniciatīvu lietu norisei,- tajā pašā laikā fiziskā plānošana ir regulējošas un 
kontroles funkcijas īstenošana - ne viss ir vēlams vai pat iespējams visās vietās. Starp dažādo 
vietējo dalībnieku cerībām ir jāatrod līdzsvars. 

� Efektīva vietējo plānošanas dokumentu savstarpēja noregulēšana/ saskaĦošana vairāk 
nepieciešama reăionālajā līmenī nekā valsts līmenī, - šajā līmenī būtu nepieciešama „reāla” telpiskā 
plānošana, kas acīmredzami vēl trūkst, neskatoties uz tās nozīmi valsts kopējā plānošanas ietvarā. 

� Neuzspiest vienotu modeli visos gadījumos, balstīties uz jau esošajiem procesiem, vienkāršot, kur 
iespējams, paredzēt vietu elastīgumam un radošai pieejai visos līmeĦos, kā arī veicināt labāku 
plānošanas dokumentu saskaĦotību. Plānošanas ietvarā, kas nosaka minimālus standartus, laika 
periodus u.c. ir jāatstāj vieta daudzveidībai un eksperimentēšanai. 

� Plānošanas dokuments būtībā ir reăiona/ vietas sistemātisks mēăinājums noskaidrot, kur tā šobrīd 
atrodas, kādā virzienā tā vēlas doties, un kādā veidā tā vēlas nokĜūt galamērėī, identificējot 
nepilnības un to novēršanai nepieciešamos pasākumus. 

� Jebkurā stratēăiskās domāšanas procesā ir integrētas šādas vispārīgās jomas: 
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� vīzija un vērtības, 

� pierādījumi un analīze, 

� ieinteresēto pušu iesaistīšana, 

� īstenošanas spēja un ieviešana. 

� Kā likums, labākie plānošanas dokumenti publiskajās iestādēs ir: 

� skaidri un precīzi formulēti attiecībā uz mērėiem un prioritātēm, 

� ar skaidru ekonomisko un teritoriālo tendenču, iespēju u.c. analīzi, izmantojot tādus 
paĦēmienus kā SVID, salīdzinošo vērtēšanu u.c., 

� praktiski un īstenojami, balstīti uz organizācijas vides – publiskas vai privātas, ieviešanas 
kapacitāti, 

� plānošanas dokumenti nedrīkst būt (bet diemžēl pārāk bieži ir) „vingrinājumi uz papīra”, 

� ir jānodrošina zināma radošuma un elastīguma pakāpe visos līmeĦos, - īpaši lielas 
iespējas radošumam pastāv īstenošanas procesā. 

Vadlīnijās tiek piedāvāts šāds vispārīgs dažādu līmeĦu plānošanas dokumentu saturs, domājot vairāk 
par attīstības programmu saturu un atzīmējot, ka teritorijas plānošanai šobrīd saturs ir pietiekami 
noteikts: 

� Reăionu attīstības plānošanas dokumentos ir jāapraksta: 

� jebkādas nozaru stiprās puses vietējā līmenī, resursi u.c., piemēram, zinātniskie parki, 
tehnoloăiju centri, tūrisma resursi u.c., 

� problēmas saistībā ar attiecīgā reăiona īpašo ieguldījumu valsts plānošanas dokumentā, 

� problēmas uzĦēmējdarbības vidē, piemēram, saistībā ar uzĦēmējdarbības infrastruktūru 
u.tml., 

� plānošanas dokumentos ir jāapraksta tas, kā reăiona resursi papildina valsts plānošanas 
dokumentus, 

� plānošanas dokumentos ir jāietver arī reăiona darba tirgus problēmas. 

� Vietējos/ pilsētu attīstības plānošanas dokumentos ir jāietver: 

� uzĦēmējdarbības vides novērtējums, 

� specifisku vietējo resursu (augstskolas, tūrisma resursi u.c.) novērtējums, 

� jāformulē tas, kā šie plānošanas dokumenti papildina reăionālos un valsts līmeĦa 
plānošanas dokumentus, 

� plānošanas dokumentos ir jāietver vietējās darba tirgus problēmas. 

Secinājumi: 

� Vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reformas rezultātā tiek izveidotas jaunas administratīvās 
teritorijas, kurās vienlaicīgi spēkā ir dažādi attīstības plānošanas dokumenti ar iespējams 
atšėirīgiem attīstības mērėiem un prioritātēm, teritorijas izmantošanas veidiem, tās izmantošanas 
aprobežojumiem u.tml. Bez teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: attīstības programmām 
un teritorijas plānojumiem, vietējās pašvaldībās ir izstrādāti virkne paralēli attīstību plānojoši 
dokumenti (novada attīstības stratēăijas, koncepcijas, dabas aizsardzības plāni u.tml.). 

� Pēc pašreizējā normatīvā regulējuma reăiona plānošanas līmenī spēkā ir ilgtermiĦa attīstības 
plānošanas dokuments – teritorijas plānojums 20 gadiem, bet vidēja termiĦa dokuments ir reăiona 
attīstības programma 7 gadiem. Tajā pašā laikā vietējā plānošanas līmenī attīstības procesus 
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regulē divi ilgtermiĦa (līdz 12 gadiem) plānošanas dokumenti: attīstības programma un teritorijas 
plānojums, kas faktiski tikai formāli ir saistīti. 

� Ar 2009.gada 1.janvāri spēkā stājies 2008.gada 8.maijā pieĦemtais Attīstības plānošanas sistēmas 
likums, kurā ir iestrādātas izmaiĦas turpmākajiem attīstības plānošanas dokumentiem, kas skar arī 
plānošanas dokumentu veidus (tātad arī to saturu) un hierarhiju valstī, deleăējot Ministru kabinetam 
noteikt visu līmeĦu konkrētu attīstības plānošanas dokumentu veidus, ietveramo saturu, 
izstrādāšanas (arī sabiedrības līdzdalības kārtību) un apstiprināšanas kārtību, kā arī rezultātu un 
rezultatīvo rādītāju sistēmu un tās darbības kārtību. Tajā pašā laikā Attīstības plānošanas sistēmas 
likumā nav noteikti ilgtermiĦa un vidēja termiĦa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu veidi 
reăionālā un vietējā plānošanas līmenī. Likuma pārejas noteikumos paredzēts, ka vietējās 
pašvaldības un plānošanas reăioni attīstības plānošanas dokumentu atbilstību šim likumam 
nodrošina citos likumos noteiktajā kārtībā un termiĦā. 

� Šobrīd nepieciešama arī Reăionālās attīstības likuma un Teritorijas plānošanas likuma normu 
prasību par attīstības plānošanu teritorijā saskaĦošana ar Attīstības plānošanas sistēmas likumā 
iestrādātajām normām. 

� 2008.gada decembrī izvērtēšanai nodota Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 
izstrādātā Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepcija ar mērėi noteikt valdības politiku 
telpiskās plānošanas sistēmas pilnveidošanai valstī pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās 
reformas pabeigšanas 2009.gadā, atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteiktajam. 
Tajā piedāvāti risinājumi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu veidiem un to termiĦiem visos 
plānošanas līmeĦos (nacionālajā, reăionālajā, vietējā), atzīstot, ka visos plānošanas līmeĦos 
stratēăiskā un telpiskā plānošana jāsasaista vienotā dokumentā, - visos līmeĦos jāizstrādā 
ilgtermiĦa telpiskās attīstība stratēăija, uz kuras pamata vietējā līmenī  tiek izstrādāts teritorijas 
plānojums. Koncepcijā tiek norādīts, ka ilgtermiĦa attīstības stratēăiju izstrādē gan reăiona, gan arī 
vietējā līmeĦa pašvaldībās jāĦem vērā hierarhiski augstākais attīstības plānošanas dokuments – 
Latvijas Ilgtstējīgas attīstības stratēăija (pašlaik tiek izstrādāta). Bet Koncepcijā nav piedāvāti 
vienādi šo hierarhiski saistīto, ilgtermiĦa plānošanas dokumentu nosaukumi, to saturs atbilstoši 
plānošanas līmenim un to darbības termiĦi. Koncepcijas autori piedāvā reăiona plānošanas līmenī 
šo stratēăiju izveidot uz pašreizējo teritorijas plānojumu 20 gadiem saturiskās bāzes, kā arī norāda 
vadlīnijas iespējamiem stratēăiju saturiem vietējā līmeĦa stratēăijām. Savukārt vietējo pašvaldību 
teritorijas plānojumiem Koncepcijā paredzēts saglabāt normatīvā akta statuss. Tādejādi būtisks ir 
teritorijas plānojumu pašreizējo satura izvērtējums, Ħemot vērā ka pēc būtības tie ir zemes 
izmantošanas plāni un apzinoties, kādi ilgtermiĦa telpiskie jautājumi, kurus daĜēji risina pašreizējie 
teritorijas plānojumi, būtu risināmi attīstības stratēăijās, tādejādi veidojot to telpisko dimensiju. 
Attiecībā uz vidēja termiĦa attīstības plānošanas dokumentiem, Koncepcijā piedāvāts vienots 
skatījums gan reăiona, gan arī vietējā līmeĦa attīstības plānošanas dokumentiem. Tā paredz, ka 
šajos plānošanas līmeĦos tiek izstrādātas attīstības programmas 7 gadu periodam, kas saskaĦā ar 
Attīstības plānošanas sistēmas likumu ir hierarhiski saistītas ar Nacionālo attīstības plānu. 

� Papildus Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepcijai, kurā ir sagatavoti priekšlikumus 
pastāvošās teritorijas attīstības plānošanas sistēmas un tās tiesiskā regulējuma pilnveidošanai, īsā 
laika periodā ir izstrādāti vairāki jauni, savstarpēji un ar Koncepciju nesaistīti normatīvie akti vai to 
projekti, kas būtiski ietekmē  turpmāko teritorijas attīstības plānošanas dokumentu veidus, saturu un 
to izstrādes procesus. Pašlaik Koncepcijas piedāvātājiem risinājumiem, kā arī jaunajiem 
normatīvajiem aktiem vai to projektiem nav skaidra saskaĦa ar Attīstības plānošanas sistēmas 
likumu un spēkā esošo normatīvo regulējumu, - nav kopējā skatījuma uz teritorijas attīstības 
plānošanas sistēmu kopumā. 

� Reăionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija arī ir pasūtījusi atsevišėu pētījumu, lai izveidotu 
Vispārīgo apbūves noteikumu saturu, kas būs vienoti visā valstī, ar mērėi vienkāršot pašreizējo 
teritorijas plānojumu saturu, un vienotu teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju, kuru būs jālieto 
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plānojumos un kas sekmētu vienotas informācijas sistēmas izveidošanu. Bet šajā brīdī šis minētais 
pētījums ir tikai priekšlikumu stadijā, par kuriem vēl jādiskutē. 

� Koncepcijā ieskicētās perspektīvas, ka jaunā attīstības plānošanas sistēma tiks veidota 3 – 4 gadu 
periodā, atbilstoši pārkārtojot normatīvo aktu bāzi. Tajā pašā laikā kādu brīdi tātad eksistēs spēkā 
esošā tiesību normu bāze, kuru, acīmredzot, ik pa brīdim nedaudz pārveidos, lai novērstu nesaistes 
normatīvo aktu starpā. 

� Ir izstrādāti dažādi atšėirīgi metodiskie materiāli teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, īpaši 
attīstības programmu izstrādei un to saturam. 

� ĥemot vērā šobrīd ieskicēto attīstības plānošanas perspektīvu gan ar Attīstības plānošanas 
sistēmas likumu, gan arī ar Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepciju un valstī 
notiekošajiem procesiem, šie metodiskie norādījumi tiek izstrādāti iepriekšējās teritorijas attīstības 
plānošanas sistēmas satura pārmaiĦu vēlmju laikā, kad stipras ir līdzšinējā normatīvā regulējuma 
un plānošanas, īpaši teritorijas (zemes) izmantošanas plānošanas, prakses tradīcijas un daudz 
neskaidrību par perspektīvu. 

 

3.3. Metodisko norādījumu izstrādes pamatprincipi 

Atbilstoši faktiskajai situācijai un Ħemot vērā, ka līdz ar vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo 
reformu paredzēta 3 – 4 gadu periodā pastāvošās attīstības plānošanas sistēmas maiĦa, īpaši tās 
regulējošā tiesību aktu bāze, metodiskie norādījumi izstrādāti kā vadlīnijas reăiona un vietējo pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu veidiem, sastāvdaĜām un saturiem (arī teritorijas 
plānojumiem kā normatīvajiem aktiem un to grafiskajiem apzīmējumiem, teritoriju izmantošanas veidu 
klasifikācijai), to izstrādes (arī sabiedriskās apspriešanas procesiem) un apstiprināšanas procesiem, 
dokumentu koordinācijas un uzraudzības sistēmai, attīstības uzraudzības rezultatīvo rādītāju sistēmai, 
kā arī tie ietvers priekšlikumus nepieciešamo datu saturam, lai izveidotu vienotu vietējo pašvaldību 
teritorijas plānojumu informācijas sistēmu (datu bāzi). 

ĥemot vērā īso metodisko norādījumu izstrādes termiĦu (2008.gada oktobris - 2009.gada 31.marts) un 
pašreizējās tendences līdzšinējās plānošanas sistēmas maiĦai ne tikai normatīvajā, bet arī attīstības 
plānošanas dokumentu saturiskajā aspektā, metodisko norādījumu/ vadlīniju izstrādē analizētas tiesību 
aktu prasību izmaiĦas teritorijas plānošanas jomā un pašreiz spēkā esošie normatīvie akti, īpaši, kas 
nosaka attīstības plānošanas dokumentu veidus un to saturu, kā arī regulē pašreizējo vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes un tā īstenošanas procesus. Metodiskie norādījumi izstrādāti 
atbilstoši to izstrādei izvirzītajiem uzdevumiem, kā arī analizējot darba grupas tā brīža rīcībā esošo 
informāciju par iespējamajām attīstības plānošanas sistēmas izmaiĦām, - Ministru kabineta noteikumu 
projekti un Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas priekšlikumi, kas ierosināti līdz 
2009.gada martam. Līdz ar papildinājumiem metodiskajos norādījumos, kas veikti 2010.gada 22.jūnijā,  
projektā veikta normatīvo aktu aktualizācija, īpašu uzmanību pievēršot izmaiĦām, kas skar grafiskās 
daĜas datu bāzes struktūru un saturu. 

(1) Komplekss skatījums uz dokumentu kopumu reăionālajā un vietējā līmenī 

Veidojot efektīvu un praksē ērti pielietojamu attīstības plānošanas sistēmu, ir nepieciešams pielietot 
kompleksu skatījumu, vienotā un hierarhiski savstarpēji pakārtotā sistēmā iekĜaujot gan reăionālo, gan 
vietējo plānošanas līmeni, un tajos izstrādājamos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. 

(2) Balstīts uz līdzšinējo plānošanas pieredzi un praksi 

Metodiskie norādījumi sagatavoti, izvērtējot iepriekšējo attīstības plānošanas dokumentu izstrādes 
pieredzi Zemgales plānošanas reăionā, šī reăiona 5 rajona pašvaldībās un 86 vietējās pašvaldībās. 
Ieteikumi plānošanas reăiona un vietējā līmeĦa attīstības plānošanas dokumentu saturu piepildījumam 
(arī vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu) izstrādāti, analizējot pašreiz spēkā esošos Zemgales 
plānošanas reăiona pašvaldību attīstības plānošanas dokumentus: teritorijas plānojumus un attīstības 
programmas (arī integrētās attīstības programmas) un par pamatu Ħemot šo dokumentu saturus, lai 
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saglabātu zināmu pēctecību attīstības plānošanā. PārmaiĦu ieviešanai nav jāveido jauna sistēma, bet 
gan jāpilnveido esošā, ieviešot tajā izmaiĦas un jauninājumus. 

Metodikas izveide balstās uz zināšanu un pieredzes iestrādi vadlīnijās, kas attiecas uz visiem Zemgales 
plānošanas reăiona un tajā esošo vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem, to izstrādes 
un apstiprināšanas procesiem, uzraudzības sistēmai, iesaistot Zemgales reăiona pašvaldību plānotājus. 
Darba gaitā apzināta līdzšinējā pieredze attīstības plānošanas jomā reăionos, rajonos un vietējās 
pašvaldībās. Metodiskie norādījumi veidoti uz tām atziĦām, kas gūtas īpaši vietējo pašvaldību attīstības 
plānošanas līmenī. Diskusiju rezultātā izveidoti ieteikumi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
veidiem, to saturam, izstrādes un uzraudzības kārtībai reăiona un vietējā plānošanas līmenī. 

(3) Inovatīva pieeja iepriekš neformulētām lietām - procesiem, klasifikācijām, datiem 

Pirmo reizi valstī izstrādāti metodiskie norādījumi/ vadlīnijas vienotam teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu formātam reăiona un vietējo pašvaldību plānošanas līmeĦiem, kas nosaka minimālās 
(obligātās) un ieteicamās prasības attīstības plānošanas dokumentiem,- to saturam, izstrādei, 
apstiprināšanai un īstenošanas uzraudzībai, kas padara šos dokumentus savstarpēji hierarhiski 
saistītus. Šīs prasības/ rekomendācijas un jo īpaši pielietojamos rezultatīvos rādītājus pašvaldības var 
papildināt pēc saviem ieskatiem, Ħemot vērā konkrētās vietas unikalitāti. 
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IV ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS SISTĒMA - REĂIONĀLĀ UN VIETĒJĀ 
PLĀNOŠANAS LĪMEĥA TERITORIJU ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI, 
TO HIERARHIJA UN SAVSTARPĒJĀ SAISTĪBA 

Kā iepriekš norādīts, ar 2009.gada 1.janvāri stājies spēkā Attīstības plānošanas sistēmas likums, kura 
mērėis ir noteikt plānošanas dokumentu veidus un hierarhiju valstī, kā arī nodrošināt valsts un 
pašvaldību institūciju pieĦemto lēmumu sasaisti un savstarpējo saskaĦotību. 

Likuma 6.panta ceturtajā daĜā norādīts: „Reăionālā un vietējā līmeĦa ilgtermiĦa teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentos nosaka attiecīgās teritorijas attīstības prioritātes un telpiskās attīstības 
perspektīvu, bet vidēja termiĦa attīstības plānošanas dokumentos - prioritāšu īstenošanai nepieciešamo 
pasākumu kopumu.” Šīs prasības ietver atslēgas vārdus attīstības plānošanas dokumentu saturam. 

Atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likumam gan reăionālajā, gan arī vietējā līmenī tiek izstrādāts 
ilgtermiĦa attīstības plānošanas (līdz 25 gadiem) dokuments, kurā nosaka attiecīgās teritorijas attīstības 
prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu, kā arī vidēja termiĦa attīstības plānošanas (līdz 7 gadiem) 
dokuments, kurā nosaka prioritāšu īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu. 

Savukārt Attīstības plānošanas sistēmas likuma 9.pantā tiek noteikta šāda reăionālā un vietējā līmeĦa 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu hierarhija: 

(1) Izstrādājot attīstības plānošanas dokumentus, tos savstarpēji saskaĦo un ievēro ilgtermiĦa 
konceptuālo dokumentu “Latvijas izaugsmes modelis: cilvēks pirmajā vietā”. 

(2) Hierarhiski augstākais ilgtermiĦa attīstības plānošanas dokuments ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēăija. Hierarhiski augstākais vidēja termiĦa attīstības plānošanas dokuments ir Nacionālais 
attīstības plāns. 

(3) Vidēja termiĦa attīstības plānošanas dokumenti ir hierarhiski pakārtoti ilgtermiĦa attīstības 
plānošanas dokumentiem. ĪstermiĦa attīstības plānošanas dokumenti ir hierarhiski pakārtoti ilgtermiĦa 
un vidēja termiĦa attīstības plānošanas dokumentiem. 

(4) Vietējā līmeĦa attīstības plānošanas dokumenti ir hierarhiski pakārtoti reăionālā un nacionālā līmeĦa 
attīstības plānošanas dokumentiem. Reăionālā līmeĦa attīstības plānošanas dokumenti ir hierarhiski 
pakārtoti nacionālā līmeĦa attīstības plānošanas dokumentiem. 

SaskaĦā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 12.panta piekto daĜu Reăionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrija nodrošina nacionālā un reăionālā līmeĦa attīstības plānošanas dokumentu 
savstarpējo saskaĦotību un atbilstību Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēăijai un Nacionālajam 
attīstības plānam. SaskaĦā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 12. panta sesto daĜu plānošanas 
reăioni nodrošina vietējā un reăionālā līmeĦa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaĦotību 
un atbilstību hierarhiski augstākiem attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī attīstības plānošanas 
dokumentu sistēmu regulējošiem normatīvajiem aktiem. 

Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepcijā atzīmēts, ka „pašreiz valsts līdzsvarotas un 
ilgtspējīgas attīstības sistēmu regulē Reăionālās attīstības likums (23.04.2002.). ĥemot vērā to, ka 
APSL (Attīstības plānošanas sistēmas likums) nosaka atšėirīgu valsts attīstības plānošanas sistēmu no 
spēkā esošās, APSL nosaka, ka līdz 01.01.2010. jānodrošina iepriekš pieĦemto attīstības plānošanas 
dokumentu atbilstību šim likumam. Līdz 01.03.2009. jāveic grozījumi Reăionālās attīstības likumā 
nosakot, ka netiek izstrādāts nacionālais plānojums, plānošanas reăionu teritorijas plānojumi turpmāk 
tiek kvalificēti kā telpiskās attīstības stratēăijas, ar 01.07.2009. tiek likvidēts rajonu pašvaldību 
plānošanas līmenis, vietējās pašvaldības attīstības programma ir vidēja termiĦa, nevis ilgtermiĦa 
plānošanas dokuments, kā arī jāveic grozījumi virknē citu normatīvo aktu.” 

Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepcijā norādīts arī: 

� SaskaĦā ar Teritorijas plānošanas likuma 2008.gada 13.novembra grozījumiem, jaunā novada 
dome pēc 2009.gada pašvaldību vēlēšanām varēs izvērtēt un pārapstiprināt spēkā esošos pagastu 



Metodiskie norādījumi teritorijas attīstības plānošanai 

Zemgales plānošanas reăions 27  

un pilsētu (novada teritoriālo vienību) teritorijas plānojumus, norādot arī, ka gadījumā, ja 
jaunizveidoto novadu veido viena pašvaldība, pašvaldībai ir jāparedz tiesības pieĦemt lēmumu par 
esošās attīstības programmas atstāšanu spēkā, ja pašvaldība pēc attīstības programmas 
izvērtēšanas uzskata, ka attīstības programma varētu tikt izmantota arī turpmāk. 

� Lai novada dome izstrādātu novada telpiskās attīstības stratēăiju, tai jāpārskata atsevišėos 
teritoriālo vienību teritorijas plānojumos ietvertie attiecīgās teritorijas attīstības mērėi un virzieni, 
plānotie prioritārie pasākumi, un jaunajai novada domei būs jāvienojas par novadam stratēăiski 
svarīgiem mērėiem un prioritātēm, attēlojot tos arī shematiski novada grafiskajā materiālā. Telpiskās 
attīstības stratēăija nepieciešama arī tāpēc, lai, izstrādājot teritorijas plānojumu atsevišėai novada 
administratīvās teritorijas daĜai, neatkāptos no novada kopīgiem mērėiem un prioritātēm.  

� Kā nākamais solis novada domei būtu jāpārskata atsevišėo teritoriālo vienību teritoriju plānojumu 
atbilstība izvēlētajām prioritātēm un uzstādītajiem mērėiem, un, ja nepieciešams, jālemj par jaunu 
dokumentu izstrādi. 

ĥemot vērā Attīstības plānošanas sistēmas likuma un Telpiskās plānošanas sistēmas koncepcijas 
nostādnes, kā arī administratīvi teritoriālā reformas procesu, kā rezultātā izveidosies Ĝoti dažādas pēc 
teritoriju lieluma un apdzīvojuma struktūras vietējo pašvaldību teritorijas, faktiski mainīsies arī teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentu veidi, īpaši to saturs, kā arī izstrādes process. 

Šo izmaiĦu vadlīniju (apskatītas arī StarpziĦojuma 3.sadaĜā), ko ieskicē Attīstības plānošanas sistēmas 
likums un minētā Koncepcija, kā arī metodisko norādījumu izstrādes laikā veiktās spēkā esošā 
normatīvā regulējuma analīzes, Zemgales plānošanas reăiona teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu izpētes, kā arī līdzšinējās plānošanas prakses un pieredzes izvērtējuma rezultātā 
metodiskajos norādījumos izveidota dažādu plānošanas līmeĦu teritorijas attīstības plānošanas 
ilgtermiĦa un vidēja termiĦa dokumentu veidu, to satura un savstarpējās saskaĦotības iespējamā 
perspektīva (sk. 1.attēlu). Īpaši reăiona un vietējā līmenī tiek ieteikts saglabāt arī esošo teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentu un procesu labāko pieredzi, pēctecīgi to integrējot  jaunajos teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentos. 
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1.attēls. Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, to saistība (situācija un perspektīva metodisko norādījumu skatījumā) 
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Secinājumi: 

� ĥemot vērā Attīstības plānošanas sistēmas likuma un Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības 
koncepcijas nostādnes vislielākās pārmaiĦas skars vietējo plānošanas līmeni. Atbilstoši Telpiskās 
plānošanas sistēmas attīstības koncepcijai kā galvenie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti 
gan reăiona, gan arī vietējā līmenī ir Telpiskās attīstības stratēăijas (ilgtermiĦa - līdz 25 gadiem) un 
attīstības programmas (vidējā termiĦa - 7 gadu periodam), bet teritorijas plānojums ir tikai vietējā 
līmenī, kas tiek pieĦemts kā tiesību norma. 

� Faktiski ir jāpārskata visu pašreizējo attīstības programmas un teritorijas plānojumus, veidojot no 
jauna attīstības stratēăiju, attīstības programmu un teritorijas plānojuma saturus, to izstrādes 
procesus un, izvērtējot šo dokumentu savstarpējo saistību, gan arī saistību ar reăiona plānošanas 
līmeni. Šobrīd attīstības programmu saturu un to izstrādes procesu priekšlikumu izveidi atvieglo 
līdzšinējā pieredze, integrētās vadlīnijas to izstrādei un dažādie metodiskie materiāli, kā arī ne tik 
reglamentēta normatīvo aktu bāze. Turpretī vislielākās neskaidrības ir teritorijas plānojuma izstrādē, 
īpaši tā kā normatīvā akta saturā, kā arī saistība ar citiem attīstības plānošanas dokumentiem. 

� ĥemot vērā pēc teritoriju lieluma un struktūras dažādās pašvaldības, kas izveidotas administratīvi 
teritoriālās reformas rezultātā, ir ieceres teritorijas plānojumus pieĜaut izstrādāt arī atsevišėām 
pašvaldības teritorijas daĜām pretēji pastāvošajai praksei, - visai pašvaldības teritorijai vienlaicīgi. 
Aktuāla joprojām ir diskusija par teritorijas plānojumu vispārinājuma vai arī precizēšanas pakāpi, - 
vai tie būs struktūrplāni, ja tiek izstrādāti visai teritorijai, vai arī zemes izmantošanas plāni, kas 
orientēti uz konkrētām zemes vienībām. 

 

Ieteikumi: 

� Atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likumam Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības 
koncepcija kā reăionālā un vietējā līmeĦa ilgtermiĦa dokumentu nosaka Telpiskās attīstības 
stratēăijas, kas ir hierarhiski pakārtotas Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēăijai. Lai šos 
dokumentus tiešām saistītu gan pa vertikāli, gan pa horizontāli ir ieteikums visus nosaukt vienos 
un tajos pašos terminos, piemēram arī reăionālajā un vietējā līmenī kā ilgtermiĦa dokumentus 
jāizstrādā Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas ar vienādu laika perspektīvu 25 gadiem (Koncepcijā 
vietējā līmenī ir ieteikti 12 gadu periods). 

� Lai gan šobrīd nav vienota viedokĜa par reăiona un vietējā līmeĦa ilgtermiĦa attīstības plānošanas 
dokumenta nosaukumu,- Ministru kabineta noteikumu „Attīstības plānošanas un ietekmes 
izvērtēšanas noteikumi” projektā (11.02.2009.), ar kuriem ir vēlme noteikt visu veidu un termiĦu 
attīstības plānošanas dokumentus, to saturus u.tml. ir atšėirīgi no Telpiskās plānošanas sistēmas 
attīstības koncepcijas minēti teritorijas attīstības plānošanas dokumentu veidi: teritorijas 
plānošanas dokuments - teritorijas plānojums un attīstības programma, uzskatām, ka plānošanas 
reăiona un vietējo pašvaldību teritorijām nepieciešams izstrādāt ilgtermiĦa plānošanas 
dokumentus jeb stratēăijas, kas plāno teritorijas kā vienotas un kompleksas telpiskas sistēmas 
attīstību kopumā, vienlaicīgi risinot vides, ekonomiskos un sociālos jautājumus, pretēji pastāvošai 
praksei, kad teritorijas plānojumi galvenokārt ir tikai dokumenti, uz kā ir balstīti pašvaldības lēmumi 
par nekustamā īpašumu izmantošanu, tajā skaitā, apbūvi, zemes transformāciju, sadali/ 
apvienošanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanu, nekustamā īpašuma nodokĜa 
aprēėināšanu, un attīstības programmas, kurās risina tikai sociāli ekonomiskos jautājumus, atrauti 
no telpiskās attīstības. 

� Tā kā līdz šim reăiona un vietējā līmenī nav izstrādātas Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas, tad šī 
dokumenta saturs ir jārada no jauna. Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepcija piedāvā 
par pamata dokumentu stratēăiju izveidē reăiona līmenī noteikt reăiona pašreizējos teritorijas 
plānojumus. Tātad to saturs ir jāpārskata un bez telpiskās perspektīvas arī jāietver citi sociāli 
ekonomiskie jautājumi. Šobrīd atsevišėi stratēăiju elementi ir ietverti dažādos, pašreizējos 
attīstības plānošanas dokumentos (plānošanas reăionā telpiskās attīstības perspektīva 20 gadiem, 
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vietējā līmenī - attīstības programmās kā dokumentā 12 gadiem vīzijas, ilgtermiĦa mērėi u.tml. un 
teritorijas plānojumā, kā arī ilgtermiĦa dokumentā 12 gadiem perspektīvas, kas saistītas ar telpisko 
attīstību). Šie jautājumi turpmāk risināmi vienā ilgtermiĦa plānošanas dokumentā - Ilgtspējīgas 
attīstības stratēăijā, kas turklāt strukturāli var būt vienāds gan vietējā, gan reăionālajā līmenī, bet 
ar katram līmenim atbilstošu informācijas detalizācijas pakāpi. 

� Neskatoties uz pārmaiĦām attīstības plānošanas sistēmā, reăiona un vietējā līmenī nepieciešams 
saglabāt arī esošo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un procesu labāko pieredzi, 
pēctecīgi to integrējot jaunajos teritorijas attīstības plānošanas dokumentos. 
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V REĂIONĀLĀ UN VIETĒJĀ PLĀNOŠANAS LĪMEĥA ILGTERMIĥA ATTĪSTĪBAS 
PLĀNOŠANAS DOKUMENTU – ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĂIJU UN 
VIDĒJA TERMIĥA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU – ATTĪSTĪBAS 
PROGRAMMU IZSTRĀDES UN APSTIPRINĀŠANAS PROCESS 

5.1. Izstrādes principi 

Teritorijas attīstības plānošanai nozīmīgi ir Reăionālās attīstības likumā (2002) noteiktie reăionālās 
attīstības plānošanas, vadības, finansēšanas, uzraudzības un novērtēšanas pamatprincipi: 

� koncentrācijas princips paredz, ka reăionālās attīstības atbalstam novirzīto finansējumu koncentrē 
noteiktu prioritāro mērėu sasniegšanai; 

� programmēšanas princips paredz reăionālās attīstības atbalsta pasākumus īstenot, pamatojoties uz 
nacionālajā līmenī, plānošanas reăionu, rajonu un vietējo pašvaldību līmenī izstrādātajiem 
reăionālās attīstības plānošanas dokumentiem, kas nosaka attīstības prioritātes un atbalsta 
pasākumu kopumu; 

� partnerības princips nodrošina sadarbība starp valsts pārvaldes iestādēm, starptautiskajām 
institūcijām, plānošanas reăionu attīstības padomēm, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām 
un uzĦēmējiem; 

� papildinātības princips, kas nosaka attīstību finansēt no dažādiem finansu avotiem, kas ir 
savstarpēji papildinoši un neaizstāj cits citu, labvēlīgāku līdzfinansējuma apjomu paredzot īpaši 
atbalstāmās teritorijās; 

� atklātības princips paredz, ka ar reăionālās attīstības plānošanas un ar atbalsta pasākumiem 
saistīto lēmumu pieĦemšanas process ir atklāts, un sabiedrība tiek informēta par pasākumiem un 
sasniegtajiem rezultātiem; 

� subsidiaritātes princips ir būtisks decentralizāciju veicinošs princips. Tas paredz, ka publiskās varas 
pienākumi jārealizē pēc iespējas tuvāk personai zemākajā pārvaldes līmenī; 

� ilgtspējības princips, kas paredz esošajām un nākamajām paaudzēm nodrošināt kvalitatīvu vidi, 
līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, kā arī 
dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu. 

Papildus šiem iepriekš minētajiem principiem teritorijas attīstības plānošanā ilgtermiĦā un vidējā termiĦā 
nozīmīgi ir arī teritorijas plānošanas principi, kas definēti Teritorijas plānošanas likumā (2002) un arī 
jāievēro visu veidu reăiona un vietējā līmeĦa attīstības plānošanas dokumentu izstrādē: 

� interešu saskaĦotības princips, kas nodrošina, ka teritorijas plānojumu izstrādā saskaĦā ar citiem 
teritorijas plānojumiem un šajā plānojumā saskaĦo valsts, plānošanas reăionu, pašvaldību un 
privātās intereses; 

� daudzveidības principu, kas nodrošina, ka teritorijas plānojuma izstrādē tiek Ħemta vērā dabas, 
kultūrvides, cilvēku un materiālo resursu un saimnieciskās darbības daudzveidība; 

� detalizācijas principu, kas nodrošina, ka teritorijas plānošana nacionālajā, plānošanas reăionu, 
rajona un vietējo pašvaldību līmenī tiek paredzēta ar atšėirīgu detalizācijas pakāpi; 

� konkurences principu, kas nodrošina, ka teritorijas plānojums rada vienlīdzīgus priekšnoteikumus 
uzĦēmējdarbībai; 

� nepārtrauktības un pēctecības principu, kas nodrošina, ka, mainoties spēkā esošajam plānojuma 
pamatojumam, teritorijas plānojums tiek grozīts, saglabājot tās teritorijas plānojuma daĜas, kuru 
pamatojums nav mainījies. 

Attīstības plānošanas sistēmas likumā šie iepriekš minētie principi tiek precizēti un papildus noteikti šādi 
attīstības plānošanas pamatprincipi, kas jāievēro attīstības plānošanā, norādot, citā likumā var paredzēt 
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citus attiecīgai nozarei piemērojamus principus, kas papildina vai precizē šajā likumā noteiktos attīstības 
plānošanas pamatprincipus: 

� ilgtspējīgas attīstības princips tagadējām un nākamajām paaudzēm nodrošina kvalitatīvu vidi un 
līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionāli izmanto dabas, cilvēku un materiālos resursus, saglabā 
un attīsta dabas un kultūras mantojumu; 

� interešu saskaĦotības princips saskaĦo dažādas intereses un ievēro attīstības plānošanas 
dokumentu pēctecību, nodrošina, lai tie nedublētos; 

� līdzdalības princips visām ieinteresētajām personām ir iespēja līdzdarboties attīstības plānošanas 
dokumenta izstrādē; 

� sadarbības princips valsts un pašvaldību institūcijas sadarbojas, tai skaitā izpildot attīstības 
plānošanas dokumentos izvirzītos uzdevumus un informējot cita citu par nosprausto mērėu un 
paredzēto rezultātu sasniegšanu; 

� finansiālo iespēju princips izvērtē esošos un vidējā termiĦā prognozētos resursus un piedāvā 
efektīvākos risinājumus attiecībā uz nosprausto mērėu sasniegšanai nepieciešamajām izmaksām; 

� atklātības princips attīstības plānošanas process ir atklāts, un sabiedrība tiek informēta par 
attīstības plānošanas un atbalsta pasākumiem un to rezultātiem, ievērojot likumā noteiktos 
informācijas pieejamības ierobežojumus; 

� uzraudzības un novērtēšanas princips attīstības plānošanā un attīstības plānošanas dokumentu 
īstenošanā visos pārvaldes līmeĦos tiek nodrošināts to ietekmes izvērtējums, kā arī uzraudzība un 
pārskatu sniegšana par sasniegtajiem rezultātiem; 

� subsidiaritātes princips politiku īsteno tā valsts vai pašvaldības institūcija, kura atrodas pēc iespējas 
tuvāk pakalpojuma saĦēmējiem, un attiecīgie pasākumi tiek efektīvi īstenoti pēc iespējas zemākā 
pārvaldes līmenī; 

� attīstības plānošanas un normatīvo aktu izstrādes sasaistes princips politiku plāno pirms normatīvā 
akta izdošanas, un, izstrādājot normatīvos aktus, Ħem vērā attīstības plānošanas dokumentus; 

� līdzsvarotas attīstības princips politiku plāno, sabalansējot atsevišėu valsts teritoriju attīstības 
līmeĦus un tempus. 

Tajā pašā laikā attīstības plānošana nav abstrakts jēdziens, bet gan konkrēta sociālekonomiska un 
vēsturiska prakse, kas nenoliedzami ir daĜa no sociālās realitātes. Ja kāds uzskata, ka 
sociālekonomiskā un telpiskā uzbūve ir galvenokārt ekonomisko procesu noteikta, tad nav nekāda 
pamatota iemesla atbalstīt pieĦēmumu, ka plānošana, kas nekavē šos nosacījumus, spēj pārveidot šo 
sociālekonomisko un telpas modeli. Kopš plānošana galvenokārt ir domāta izmaiĦu radīšanai, 
pastāvošajā struktūrā nepieciešama ne tikai telpas veidošanās procesu izpratne, bet arī izmaiĦu 
pamatojums un nepieciešamo sociālo spēku mobilizācija piedāvātās attīstības stratēăijas realizēšanā. 

Attīstības plānošanai ir jābūt reālai plānošanai, kas saredz apkārtējā vidē pastāvošās problēmas un 
iespējas. Problēmu pastāvēšana piedāvā iespējas, taču šīs attīstības iespējas un darbības ir jāpārdomā 
un jāizvieto saistošā struktūrā, kas beigu beigās veicinātu dzīves vides kvalitātes paaugstināšanos. 
Problēmas ir savā starpā saistītas un ir nepieciešama saskaĦota rīcība. Pastāvošās problēmas ir 
jārisina kontaktējoties ar iedzīvotājiem. 

Vienmēr pastāv plaisa ilgtermiĦa iespēju un vidēja termiĦa problēmu un iespēju starpā. IlgtermiĦa 
vīzijas izstrāde vienmēr būtu jāsāk Ħemot par pamatu eksistējošās problēmas un iespējas, taču tā 
vienmēr jāredz vēlamās ilgtermiĦa attīstības kontekstā. Vēlamā nākotnes attīstība ir iestrādājama 
vēlamā telpiskā struktūrā, kas nodrošina bāzi visām vēlāk notiekošajām attīstības aktivitātēm. 

IlgtermiĦa un vidēja termiĦa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ir jāizstrādā, pamatojoties uz 
integrētu pieeju. Integrēta pieeja nozīmē dažādas jomas - sociālās, ekonomiskās, vides un citas 
dimensijas saistīt vienkopus noteiktā laika un telpas dimensijā, nodrošinot interešu saskaĦotību starp 
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visiem pārvaldes līmeĦiem un ieinteresētajām pusēm. Veselais ir daudz vērtīgāks par tā daĜu summu. 
Integrētās pieejas pazīmes – stratēăisks, visaptverošs, vienots, koncentrēts, koordinācijas, 
saskaĦotības un līdzdalības princips, ar skatu ārpus konkrētās teritorijas robežām. 

IlgtermiĦa un vidēja termiĦa attīstības plānošanas dokumentiem ir jāietver principu, ka katram līmenim 
(nacionālam, reăionālam, vietējam) ir savi uzdevumi un atbildība, un visu līmeĦu starpā pastāv cieša 
sadarbība. Plānošana ir jāizmanto kā saskaĦots mehānisms un tā ir viena no šī pieejas stiprajām 
pusēm. 

Tas jāatspoguĜo gan situācijas izvērtējumā, gan problēmu risinājumos un alternatīvu, rīcības plānu 
aprakstos. 

Vadlīnijās pašvaldību integrēto attīstības programmu izstrādei (2007.- 2008.) norādīts, ka atbilstoši 
integrētai pieejai, jāievēro arī šādi principi attīstības programmu izstrādē un pilnveidošanā, kas ir aktuāli 
arī ilgtermiĦa attīstības stratēăiju izstrādē: 

� stratēăisks skatījums - balstīts uz skaidru teritorijas attīstības vīziju, reāliem mērėiem un prioritātēm 
ilgtermiĦa un vidēja termiĦa periodam; 

� vienotība - mērėi, prioritātes un darbības ir savstarpēji koordinētas un papildinošas; 

� koordinācija un saskaĦotība (līdzdalība un Buttom-up pieeja) - maksimāli iesaista ieinteresētās 
puses, t.sk., sabiedrisko sektoru, uzĦēmējus, zinātniekus un citu jomu pārstāvjus, kas var būtiski 
sekmēt ekonomikas attīstību, sociālo un vides kvalitāti, tādā veidā apzinot aktuālākās nozaru 
vajadzības, kas pamatotas ar konkrētās teritorijas izaugsmes resursiem un potenciālu. Būtiski ir 
iesaistīt arī ieinteresētās puses ārpus pašvaldības administratīvajām robežām, Ħemot vērā 
integrētas pieejas telpisko dimensiju; 

� koncentrācija - atbalsts tiek koncentrēts uz aktuālāko vajadzību risināšanu, koordinējot fondu 
izmantošanu, t.sk., valsts un privātās investīcijas. 

Paplašinot iepriekš likumos minēto līdzdalības un sadarbības principu būtību, jāatzīmē, ka Ĝoti būtiska 
pieeja teritorijas attīstības plānošanā ir plānošana sadarbojoties. Izvēloties šo pieeju tiek iepazīti dažādi 
viedokĜi un formulēti argumenti, lai noteiktu attīstības stratēăijas virzienu, kas vēlāk nodrošina pakārtotu 
attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšanu un īstenošanu. Pārrunu ceĜā tiek būvēta bāze vispārējai 
sapratnei un sadarbībai, kas var tikt izmantots darbā ar konfliktsituācijām. 

Teritorijas attīstības plānošanai ir jābūt saistītai ar starptautisko attīstību un perspektīvām – starptautiski 
orientēta, īpaši reăiona attīstības plānošanā. Brīžiem reăionālajām un nacionālajām problēmām ir 
starptautisks mērogs, kuras var risināt tikai valsts augstākajā līmenī. Globalizācijas procesi rada gan 
priekšrocības, gan arī trūkuma modeĜus pilsētām un lauku teritorijām. 

Nepieciešama arī politiski atbildīga plānošana,- šodien pieĦemtie politiskie lēmumi nedrīkst sagraut 
nākotnes attīstības potenciālu. 

Plānojot jebkuras teritorijas attīstību, īpaši vietējo pašvaldību līmenī: 

� Jāvadās no vietas īpatnībām,- katrai vietai ir sava vērtība, tādēĜ ir jābūt pilnīgi individualizētai 
pieejai. Jāapzinās konkrētās vietas unikalitāte,- jāatrod un jānosaka tikai konkrētajai teritorijai 
raksturīgās, iezīmīgās vietas. Tas ir īpatnējs attīstības resurss. Nevienā citā pašvaldības teritorijā 
nebūs tāds dabas un kultūrvēstures vērtību spektrs, tāda apdzīvojuma struktūra vai ainavu telpu 
izkārtojums. Plānošanas mērėis ir saglabāt vietas/ teritorijas īpatnības un tajā pašā laikā veicināt 
ekonomisko attīstību. 

� Jāplāno no veselā uz atsevišėo, - saprotot, ka katra konkrētā vieta (teritorija) ir ne tikai atsevišės 
zemesgabals vai nams, bet plašāka un sarežăītāka struktūra. Telpa ir trīsdimensiju un tā realizējas 
mikro līmenī (ielas, apkārtne), mezo līmenī (pašvaldības) un makro līmenī (reăiona). Radoša 
sadarbība šo 3 līmeĦu starpā ir daudz svarīgāka, nekā darbs ar katru no šiem līmeĦiem atsevišėi. 
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� JāĦem vērā laika dimensiju, - jebkura vieta ir ne tikai statiska vienība, bet arī tās virzība un 
iespējamā attīstība, tas, kāda tā bija pagātnē, ir šobrīd un būs nākotnē. Laiks un telpa ir saistīti. 

� Jābalstās uz zināšanām par vispārējām sakarībām, par dabas procesu izpausmēm, cilvēku 
darbības veidu ietekmes pazīmēm, utt. Ar ierobežotām zināšanām par iespējamo reăiona un 
konkrētās pašvaldības attīstību un ierobežotu informāciju par tendencēm un prognozēm, ir Ĝoti 
sarežăīti izveidot priekšstatu par nākotnes vidi. 

� Jāīsteno analītisks un radošs plānošanas process. Analīze ir Ĝoti svarīga plānošanas procesa 
sastāvdaĜa. Lai spētu definēt konkrētus piedāvājumus un mērėus Ĝoti svarīga ir izpratne par situāciju 
un dažādām nozīmīgām tendencēm. Ar analītiskās domāšanas, problēmu un iespēju izpētes 
palīdzību ir tikai daĜēji iespējams formulēt labu risinājumu iespēju. Vēl viena būtiska plānošanas 
sastāvdaĜa ir radošā pieeja (intuīcija, pieredze, zināšanas), kas palīdz saskatīt alternatīvas iespējas 
un risinājumus. 

 

5.2. Priekšnoteikumi izstrādei 

Reăiona līmeĦa institūcijām un vietējām pašvaldībām jāsagatavo ilgtspējīgas attīstības stratēăijas, kas 
būs jauns, no pašreizējiem plānošanas reăionu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumiem un 
attīstības programmām atšėirīgs attīstības plānošanas dokuments. Šīm stratēăijām ir jābūt kā ilgtermiĦa 
attīstības pamatdokumentam, no kura izriet visi pārējie atbilstošā plānošanas līmeĦa attīstības 
plānošanas dokumenti un uz kā tiek balstīts gan plānošanas reăiona, gan attiecīgo vietējo pašvaldību 
praktiskā darbība. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēăiju izveides process sāksies tad, kad būs jāizdara izvēles un noteiktu izvēĜu 
loăiskai pamatošanai būs nepieciešama vīzija un ilgtermiĦa mērėi. 

Plānošanas reăiona vai vietējās pašvaldības Ilgtspējīgas attīstības stratēăija ir konkrētās vietas 
nākotnes redzējums, kādu to vēlas redzēt politiėi un arī iedzīvotāji. Tas ir dokuments, kas piedāvā 
noteiktu telpisku vīziju konkrētam laika posmam, piedāvājot koncepcijas vēlamai struktūrai, politiskās 
nostādnes mērėiem un darbībām, kā arī rīcību koncepcijas mērėu sasniegšanai. Kad šo dokumentu 
apstiprina pašvaldība, tā kĜūst par vadlīnijām plānotai un saskaĦotai attīstībai. 

Vienlaikus Ilgtspējīgas attīstības stratēăijām jābūt kā nozīmīgam instrumentam sadarbībai un dialogā ar 
iedzīvotājiem, nevalstiskām organizācijām, kaimiĦu pašvaldībām, plānošanas reăiona un valsts 
institūcijām par attīstību konkrētajā teritorijā. 

IlgtermiĦa attīstības plānošanas dokumentu mērėis ir arī kalpot par ietvaru citiem konkrētākiem, daudz 
īsāka termiĦa attīstības plānošanas dokumentiem. Par piemēru var minēt attīstības programmas, kas ir 
vidēja termiĦa attīstības plānošanas dokuments, konkretizējot no Ilgtspējīgas attīstības stratēăijā 
noteiktajiem ilgtermiĦa mērėiem izrietošos uzdevumus un rīcības, un tādējādi nodrošinot pakāpenisku 
virzību Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas īstenošanu. 

Reăionālajā plānošanas līmenī obligāti jāĦem vērā dažādos attīstības plānošanas procesa līmeĦus – 
gan augstāko (nacionālo), gan zemāko (vietējo). Citiem vārdiem sakot, reăionālajam ilgtermiĦa 
attīstības plānošanas dokumentam ir ne tikai jāĦem vērā un tālāk jāattīsta nacionālā ilgtermiĦa attīstības 
plānošanas dokumenta mērėi un uzdevumi, bet ir arī jānodrošina vietējo līmeĦu ilgtermiĦa attīstības 
plānošanas dokumentu izveide un attīstība, kā arī jānodrošina saistoša saikne starp šiem diviem 
līmeĦiem. 

IlgtermiĦa attīstības plānošanas dokuments sastāvēs no vairākām daĜām: 

� Dokumenta izstrādes pamatnosacījumi (dokumenta nozīme, spēkā esošais normatīvais regulējums, 
citi nosacījumi); 

� Pašreizējās situācijas apraksts un attīstības priekšnoteikumu analīze, pētījumi u.tml. tās situācijas 
atainošana uz kartēm, shēmām; 



Metodiskie norādījumi teritorijas attīstības plānošanai 

Zemgales plānošanas reăions                          35  

� Stratēăiskā daĜa – teritorijas nākotnes redzējums, arī vēlamā telpiskā struktūra kā vispārējs 
struktūrplāns, kas attēlota arī kartēs un shēmās; 

� Vadlīnijas turpmākajai attīstības plānošanai un rīcībām; 

� Perspektīvas īstenošanas uzraudzība. 

IlgtermiĦa attīstības plānošanas dokuments ir stratēăisks dokuments, kam jārēėinās arī ar nākotnes 
neparedzamību. Tas ir bāzēts uz pašreizējo situāciju un vajadzībām, bet tam ir jāpiemīt arī zināmai 
pielāgošanās spējai pastāvīgi mainīgiem apstākĜiem. Citiem vārdiem sakot, attīstības plānošanas 
process ir nepārtraukts process, un tā efektīvākai vadībai ir nepieciešams izstrādāt attīstības 
plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzības sistēmu. 

 

5.3. Izstrādes process un sabiedrības līdzdalības nodrošināšana 

Šī sadaĜa izvērtē procesa priekšnosacījumus un darboties spēju ilgtermiĦa vīziju un vidēja termiĦa rīcību 
izstrādē, vienlaicīgi darbā iesaistot sabiedrību. 

Šis process ir dinamisks un nepārtraukts dialogs dažādu partneru starpā. Teritorijas attīstības 
plānošanas dokuments ir šī procesa gala produkts un paliek spēkā noteiktu laika periodu. Tādejādi arī 
process ir tas, kas veido šo dokumentu saturu. Tas ir process, kur nepieciešama turpmāka vēlamās 
nākotnes situācijas detalizētāka izstrāde, un ko ir iespējams panākt ar sazināšanās, diskusiju, pārrunu 
un lēmumu pieĦemšanas palīdzību. 

Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.pantā, nosakot prasības attīstības plānošanas procesam, 
norādīts: 

� Izstrādājot attīstības plānošanas dokumentus, ievēro attiecīgā pārvaldes līmeĦa politisko vadlīniju 
dokumentus, kuri izvirza uzdevumus valsts un pašvaldību institūcijām. 

� Ministru kabinets, ciktāl likumā nav paredzēts citādi, nosaka visu līmeĦu, veidu un termiĦu attīstības 
plānošanas dokumentus, tajos ietveramo saturu, to izstrādāšanas, apstiprināšanas, aktualizācijas, 
spēka zaudēšanas kārtību un darbības termiĦu, kā arī attiecīgo pārskatu sniegšanas un sabiedrības 
līdzdalības kārtību. 

� Ministru kabinets nosaka attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu iespējamās ietekmes 
izvērtēšanas (izĦemot stratēăisko ietekmes uz vidi novērtējumu) kārtību, ciktāl likumā nav noteikts 
citādi. 

� Attīstības plānošanas rezultāti ir attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas gaitā valsts un 
pašvaldību institūciju izstrādātie produkti un pakalpojumi, kā arī sabiedrībā un tautsaimniecībā 
panāktās pārmaiĦas. Rezultātu noteikšanai izmanto rezultatīvos rādītājus. Rezultātu un rezultatīvo 
rādītāju sistēmu un tās darbības kārtību nosaka Ministru kabinets.  

Savukārt šī likuma 12.pantā par attīstības plānošanas sistēmas vadību un koordināciju attiecībā uz 
reăionālo un vietējo plānošanas līmeni noteikts: 

� Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija nodrošina nacionālā un reăionālā līmeĦa 
attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaĦotību un atbilstību Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēăijai un Nacionālajam attīstības plānam. 

� Plānošanas reăioni nodrošina vietējā un reăionālā līmeĦa attīstības plānošanas dokumentu 
savstarpējo saskaĦotību un atbilstību hierarhiski augstākiem attīstības plānošanas dokumentiem, 
kā arī attīstības plānošanas dokumentu sistēmu regulējošiem normatīvajiem aktiem. 

� Ministru kabinets nosaka attīstības plānošanas dokumentu saskaĦošanas kārtību, ciktāl likumā nav 
noteikts citādi. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas un attīstības programmas izstrādes process pēc būtības savstarpēji 
neatšėiras – atšėirībām jābūt tikai informācijas detalizācijas līmenī. Tāpēc tiek piedāvāta vienota 
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ilgtspējīgas attīstības stratēăijas un attīstības programmas izstrādes procesa izvērstā organizācijas 
shēma (sk. 2.attēlu). Šajā shēmā attēlotais ilgtspējīgas attīstības stratēăijas un attīstības programmas 
izstrādes process ir pielietojams gan vietējās pašvaldības, gan Zemgales plānošanas reăiona līmenī, 
otrajā gadījumā papildus konsultējoties ar kaimiĦu plānošanas reăioniem, saĦemot atzinumu no 
Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, kā arī pielāgojot sabiedrības iesaistes un 
informēšanas procesus. Shēmā attēloti tikai paši galvenie dokumentu izstrādes procesa soĜi, un tā ir 
detalizējama ar papildus aktivitātēm atbilstoši katra konkrētā gadījuma specifikai. 
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2.attēls. Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas un attīstības programmas izstrādes procesa izvērstā organizācijas shēma 
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Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas/ attīstības programmas izstrādes process sākas ar pašvaldības domes 
pieĦemtu lēmumu par dokumenta izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja 
apstiprināšanu. Dome var pieĦemt lēmumu arī par ilgtspējīgas attīstības stratēăijas/ attīstības 
programmas izstrādāšanas darba grupas izveidošanu, kura tiek veidota ar mērėi, lai dokumenta izstrādē 
iesaistītos dažādu nozaru pārstāvji. Lai darba grupa tiktu organizēta, darba grupai tiek iecelts vadītājs, 
kas veic visa pasākuma koordināciju. Vietējā pašvaldība var gan individuāli izstrādāt savas teritorijas 
attīstības programmu un ilgtspējīgas attīstības stratēăiju, gan izstrādē pieaicināt un sadarboties ar 
ārējiem privātajiem konsultantiem un konsultāciju uzĦēmumiem. Konsultanti un eksperti ir starpnieki un 
padomnieki, kas var dot intelektuālu ieguldījumu noteiktajā jomā, palīdzot strukturizēt un veicināt 
procesa attīstību, taču viĦi nevar lemt par pašvaldības prioritātēm vai mērėiem, kādi būtu izvirzāmi.4 
Procesa organizatoru izvēle atkarīga no katras pašvaldības individuāli, izvērtējot speciālistu 
nodrošinājumu pašvaldībā, iepriekš gūto pieredzi projektu rakstīšanā, kā arī vēlmi darboties šajā jomā. 
Vēlēšanās pašiem strādāt un tā rezultātā mainīt esošo situāciju un pozitīva, optimistiska attieksme pret 
plānošanu ir viens no primāriem priekšnoteikumiem attīstības plānošanas uzsākšanā5. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas/ attīstības programmas izstrādē iesaista sabiedrību, veicot anketēšanu 
un iesaistot sabiedrību darba grupās. Sabiedrības līdzdalība var būt gan kā informācijas resurss, gan arī 
atbalsts programmas izstrādē. Interešu grupas var dot ieguldījumu ar konkrētām un specifiskām 
zināšanām par situāciju viĦu interešu vai kompetences jomā6. Sabiedrības līdzdalība ir arī līdzeklis, kā 
sasniegt vietējo iedzīvotāju atbalstu. Lai arī sabiedrības iesaistīšanas process var būt relatīvi dārgs (ja 
tas tiek labi organizēts) un prasa laiku, tā palīdz sasniegt ilgstošus rezultātus. Ja vietējos iedzīvotājos 
rada priekšstatu, ka viĦi ir uzklausīti un ar viĦu viedokli rēėinās, ir iespējams vieglāk iegūt atbalstu.7 
Pārzinot attīstības programmu, sabiedrība no pašvaldības puses var pieprasīt pamatotu rīcību 
turpmākajiem projektiem, tādejādi piešėirot programmai vēl lielāku praktisku nozīmi. 

Pēc pašreizējās situācijas un attīstības tendenču analīzes veikšanas, kā arī iedzīvotāju viedokĜa 
noskaidrošanas anketēšanas rezultātā, ir īstais brīdis tematisko darba grupu organizēšanai, pieaicinot 
attiecīgo nozaru speciālistus un vietējos viedokĜu līderus. Šo tematisko darba grupu skaits ir nosakāms 
atkarībā no katras pašvaldības specifikas, bet parasti to skaits ir no 3-4, skatot līdzīga rakstura 
jautājumus vienotā blokā (piemēram, transports, sakari un inženierkomunikācijas vai izglītība, sports un 
kultūra). Tematisko darba grupu galvenais uzdevums ir noteikt vietējās pašvaldības attīstības vīziju, 
mērėus un prioritātes, balstoties uz vajadzībām un iespējām, sniedzot arī idejas problēmu risināšanai, 
t.i. uzdevumus izvirzīto mērėu sasniegšanai. Pēc tematisko darba grupu rezultātu apkopošanas un 
vienota ilgtspējīgas attīstības stratēăijas/ attīstības programmas projekta sagatavošanas ieteicams 
izskatīt sagatavoto dokumenta projektu izskatīt paplašinātajā darba grupā, kurā piedalās dalībnieki no 
visām atsevišėajām tematiskajām darba grupām, tādējādi novēršot dokumentā potenciālās pretrunas. 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 61.1 pantam, pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēăijas/ attīstības 
programmas nodod sabiedriskai apspriešanai. SaskaĦā ar 06.03.2007. Ministru kabineta noteikuma 
Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 11.14.punkta prasībām, informāciju par 
sabiedrisko apspriešanu ievieto arī pašvaldības mājas lapā. SaskaĦā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.2 
pantam publiskās apspriešanas ilgums nav mazāks par trim nedēĜām. Likuma „Par pašvaldībām” 61.2 
pantā tiek noteikts, ka: 

                                                 
4 ŠėiĦėis, P. (2000) Nostādnes un ieteikumi teritoriju attīstības programmu (plānu) izstrādāšanā. Ieteikumi un piemēri vietējo 
pašvaldību teritorijas attīstības programmas izstrādei. Metodiskais materiāls. SIA „Reăionālo Studiju Centrs”, VARAM, Rīga. 
2.-10.lpp. 
5 ŠėiĦėis, P. (2001) Ieteikumi un piemēri vietējo pašvaldību teritorijas attīstības programmas izstrādei. Metodiskais materiāls. 
SIA „Reăionālo Studiju Centrs”, Rīga. 62 lpp. 
6 ŠėiĦėis, P. (2000) Nostādnes un ieteikumi teritoriju attīstības programmu (plānu) izstrādāšanā. Ieteikumi un piemēri vietējo 
pašvaldību teritorijas attīstības programmas izstrādei. Metodiskais materiāls. SIA „Reăionālo Studiju Centrs”, VARAM, Rīga. 
2.-10.lpp. 
7 Projekta “Via Baltica Telpiskās Attīstības zonas” 4.darba grupas ziĦojums (2000) Ieteikumi telpiskās plānošanas vadlīnijām. 
Rīga. 78 lpp. 
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• pašvaldības iedzīvotājiem tiek garantēta ne vien apspriešanai nodotā dokumenta, bet arī visu ar 
šo dokumentu saistīto pašvaldības lēmumu pieejamība; 

• katram ir tiesības mutvārdos un rakstveidā paust savu viedokli publiskās apspriešanas 
jautājumā; 

• pašvaldībai ir pienākums apkopot paustos viedokĜus un publicēt vietējā laikrakstā informatīvu 
ziĦojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem; 

• pašvaldībai ir pienākums publicēt vietējā laikrakstā domes (padomes) pieĦemto lēmumu, kurā 
izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas/ attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas laikā ir 
nepieciešams organizēt vismaz 1 sabiedriskās apspriešanas sapulci, kuras laikā visi interesenti tiek 
iepazīstināti ar izstrādājamā dokumenta būtību, tā izstrādes procesu un galvenajiem risinājumiem, kā 
arī tiek uzklausīti sapulces dalībnieku priekšlikumi šī dokumenta pilnveidošanai. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēăiju/ attīstības programmu apstiprina pašvaldības dome (likuma „Par 
pašvaldībām” 21.pants) un apstiprināto programmu/stratēăiju publicē pašvaldības mājas lapā 
(06.03.2007. Ministru kabineta noteikumi Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"), 
vietējā laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

 

Ieteikumi: 
• Prasību pēc Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanas jāietver tikai attiecībā uz 

ilgtspējīgas attīstības stratēăijas izstrādes procesu, bet ne attīstības programmas gadījumā, kas pēc 
būtības ir tikai ilgtspējīgas attīstības stratēăiju detalizējošs dokuments. 

• Ja atzinumā par ilgtspējīgas attīstības stratēăijas/ attīstības programmas galīgo redakciju ir norādīts 
uz kādām šī dokumenta nepilnībām, bet šo nepilnību novēršanas rezultātā nav jāmaina ilgtspējīgas 
attīstības stratēăijas/ attīstības programmas būtība (piemēram, vīzija, mērėi, prioritātes, uzdevumi 
u.tml.), tad, novēršot norādītās nepilnības, var pieĦemt, ka ir saĦemts pozitīvs atzinums, un 
attiecīgais attīstības plānošanas dokuments ir nododams galīgai apstiprināšanai. Šajā gadījumā nav 
nepieciešams atgriezties organizācijas procesa shēmas 9.punktā. 

• Attīstības programma ir izstrādājama un apstiprināma tikai vienlaicīgi vai pēc attiecīgās pašvaldības 
ilgtspējīgas attīstības stratēăijas izstrādes. Gadījumā, ja attīstības programmas izstrādes procesā 
atklājas, ka pēc būtības ir jāmaina ilgtspējīgas attīstības stratēăija, tad ir jāuzsāk grozījumu izstrāde 
ilgtspējīgas attīstības stratēăijā, vai jāuzsāk ilgtspējīgas attīstības stratēăijas izstrādes process no 
sākuma. 

• Ja pašvaldības attīstības programmā definēto mērėu īstenošanai ir teritoriāla ietekme – pārskata 
teritorijas plānojumu8. Tādā gadījumā izmaiĦas veicamas, ievērojot 2009.gada 6.oktobra Ministru 
kabineta noteikumos Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” norādīto 
teritorijas plānojumu grozījumu procedūru. 

• Pēc ilgtspējīgas attīstības stratēăijas izstrādāšanas, ja tā netiek izstrādāta reizē ar pašvaldības 
teritorijas plānojumu, pašvaldība lemj par tālāko procesu teritorijas plānojuma izstrādē. 

• Virzība par ilgtspējīgas attīstības stratēăijas un attīstības programmas izpildi ir jāpārskata vismaz 
reizi gadā, sagatavojot attiecīgu pārskatu, vai iekĜaujot to pašvaldības regulārajā gada pārskatā kā 
atsevišėu sadaĜu. 

                                                 
8 Vadlīnijas pašvaldību integrēto attīstības programmu izstrādei, 2007 



Metodiskie norādījumi teritorijas attīstības plānošanai 

Zemgales plānošanas reăions                      40  

 

VI REĂIONĀLĀ UN VIETĒJĀ PLĀNOŠANAS LĪMEĥA ILGTERMIĥA ATTĪSTĪBAS 
PLĀNOŠANAS DOKUMENTI – ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĂIJAS 

6.1. Ilgtspējīgu attīstības stratēăiju satura struktūra, ieteikumi saturā iekĜaujamajai informācijai 
un noformējumam 

Šī sadaĜa izskata reăionāla un vietēja plānošanas līmeĦa ilgtermiĦa attīstības plānošanas dokumentu – 
Ilgtspējīgas attīstības stratēăiju satura struktūru, kas šobrīd nav noteikts ar normatīvajiem aktiem. 

Metodiskajos norādījumos ilgtspējīgas attīstības stratēăijas satura struktūra veidota pēc šādiem 
principiem: 

(1) Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas satura struktūra veidota par pamatu Ħemot visu piecu plānošanas 
reăionu teritorijas plānojumu saturu struktūru, jo saskaĦā ar Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības 
koncepciju „... plānošanas reăionu teritorijas plānojumi turpmāk tiek kvalificēti kā attīstības stratēăijas...” 
ĥemot vērā situāciju, ka pašreizējais plānošanas reăiona teritorijas plānojums veidos konkrētā 
plānošanas reăiona attīstības stratēăiju pamatu, tad šīs daĜas satura veidošanā tika izvērtēti spēkā 
esošie plānošanas reăionu teritorijas plānojumi, it īpaši Zemgales plānošanas reăiona teritorijas 
plānojums. 

Šobrīd plānošanas reăiona teritorijas plānojuma sastāvdaĜas, tā sagatavošanas, sabiedriskās 
apspriešanas, likumības izvērtēšanas, spēkā stāšanās, grozīšanas un ievērošanas pārraudzības kārtību 
nosaka Ministru kabineta 05.04.2005. noteikumi Nr.236 „Plānošanas reăiona teritorijas plānošanas 
noteikumi”. Plānošanas reăiona teritorijas plānojumā tiek parādītas plānošanas reăiona teritorijas 
attīstības iespējas, virzieni un aprobežojumi. Šī plānojuma telpiskās attīstības perspektīva nosaka 
reăiona vēlamās telpiskās struktūras vīziju uz 20 gadiem, kā arī nosaka vadlīnijas vietējo pašvaldību 
teritorijas plānojumu, attīstības programmu, stratēăiju un citu attīstības plānošanas dokumentu izstrādei. 
Tā ir vienīgā norāde, kas nosaka plānošanas reăiona teritorijas plānojuma izstrādes termiĦu. 

Plānošanas reăiona teritorijas plānojums sastāv no 4 daĜām: 

� plānošanas reăiona telpiskās struktūras apraksta; 

� plānošanas reăiona telpiskās attīstības perspektīvas; 

� teritorijas plānojuma vadlīnijām; 

� pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi. 

Koncepcijā norādīts, ka „reăiona attīstības stratēăija sastāv no: 

� ilgtermiĦa attīstības prioritātēm, kas ietver arī telpiskās attīstības perspektīvu un vadlīnijām vietējā 
līmeĦa teritorijas plānošanai; 

� ieviešanas un uzraudzības plāna; 

� tematiskajiem plānojumiem, 
nosakot, ka „reăiona attīstības stratēăija definē reăiona nozīmes teritorijas un objektus, piemēram: 
sabiedriskā transporta shēmu; izglītības, sporta un kultūras iestāžu tīklus; valsts otrās šėiras ceĜu 
attīstību; pilsētu un ciemu attīstību; pakalpojumu centru attīstību; pakalpojumu nodrošinājumu; citas 
teritorijas un objektus, kuru plānošanu tam ir deleăē likums.” 

Savukārt par vietējās pašvaldības attīstības stratēăijā ietveramo jautājumu loku Koncepcijā atzīmēts, ka 
tā „noteiks prioritātes visā pašvaldības teritorijā (pilsēta, ciemi, lauki) un teritorijas telpiskās attīstības 
perspektīvu, kurā attēlos un aprakstīs: teritorijas attīstību ietekmējošos faktorus; attīstības stratēăijā 
izvirzīto mērėu sasniegšanai nepieciešamās teritorijas un objektus; galvenos savienojošos transporta un 
maăistrālos inženierapgādes koridorus, kas nodrošina teritorijas daĜu sasaisti un inženierapgādi; 
pilsētas (novada) telpisko struktūru (novada daĜas, pilsētas mikrorajonus, lauku apdzīvotās vietas); citus 
teritorijas organizācijas elementus.” 
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Koncepcijā arī minēts, ka „šī dokumenta grafiskajai noformēšanai netiek izvirzītas īpašas prasības un 
noteikts detalizācijas līmenis. Tā izstrādē var izmantot karti M 1:50 000 (kas līdz šim tika izmantota 
rajona teritorijas plānojumu izstrādē), kā arī citu mērogu kartes atkarībā no nepieciešamības. Grafiskā 
materiāla detalizācija atkarīga no vietējās pašvaldības teritorijas specifikas, lieluma un citiem kritērijiem”, 
tajā pašā laikā norādot, ka stratēăijas izstrādes kārtību un saturu noteiks Ministru kabinets. 

(2) Pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas jāizvērtē arī šī plānošanas līmeĦa teritorijas 
plānošanas dokumenti, pārĦemot vērtīgo pieredzi un šo dokumentu detalizācijas pakāpi, kas tuvāka 
vietējam plānošanas līmenim. Arī jau pieminētajā Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepcijā 
(2008) tiek atzīts: 

� „Rajonu pašvaldību teritorijas plānojumi laikā, kopš uzsākta administratīvi teritoriālā reforma, ir bijuši 
nozīmīgi teritorijas plānošanas attīstībai vietējo pašvaldību līmenī, jo tie ir aizsākuši diskusiju par 
teritorijas attīstības prioritāšu noteikšanu, teritoriju rezervēšanu sabiedriskiem mērėiem. 

� Rajona teritorijas plānojumi ir kalpojuši par pamatu telpiskās plānošanas jēdziena ieviešanai Latvijā, 
lai gan normatīvie akti nedefinē principiālās teritorijas plānojuma un telpiskās attīstības plāna 
atšėirības un mērėus. 

� Kopš plānošanas reăionu darbības uzsākšanas 2006.gadā, rajonu un reăionu teritorijas plānojumu 
saturs un uzdevumi pārklājas, atšėirīga ir tikai plānojamās teritorijas platība un ietvertās informācijas 
detalizācija.” 

(3) Veidojot ilgtermiĦa attīstības dokumenta – ilgtspējīgas attīstības stratēăijas satura struktūru tika 
analizēti 79 Zemgales plānošanas reăiona vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu satura struktūras un 
attīstības programmu satura struktūras, kā arī citu vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
pieredzi, lai saglabātu zināmu pēctecību attīstības plānošanā un līdz šim teritorijas plānojumos un 
attīstības programmās kā ilgtermiĦa attīstības plānošanas dokumentos risinātos ilgtermiĦa attīstības 
stratēăiskos jautājumus (teritorijas attīstības virzienus, vīzijas, ilgtermiĦa mērėus u.tml.) iekĜautu vienotā 
ilgtermiĦa attīstības plānošanas dokumentā - ilgtspējīgas attīstības stratēăijā. Tādejādi jaunajiem 
ilgtermiĦa attīstības plānošanas dokumentiem jāietver ilgtermiĦa attīstības mērėi teritorijai kopumā,- kā 
satura rāmis tālākajai vidēja termiĦa attīstības un zemes izmantošanas plānošanai. Ilgtspējīgas 
attīstības stratēăijas nebūs zemes izmantošanas plāni. Tās nebūs tik detalizētas kā teritorijas plānojumi, 
- tajās nevarēs atrast savus īpašumus. Šajos attīstības plānošanas dokumentos atainosies galvenie 
virzieni, tās būs struktūras, shēmas un vadlīnijas citiem plānošanas dokumentiem. 

 

6.1.1. Satura struktūras priekšlikums 

Ja attīstības plānošanas dokuments nav strukturēts, tad galvenās izrietošās problēmas ir savstarpēja 
nesaiste starp dažādu plānošanas līmeĦu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un dažādiem 
viena plānošanas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī šo attīstības plānošanas dokumentu 
īstenošanas uzraudzības neiespējamība. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēăijās tiek analizēta šīsdienas situācija un attīstības tendences, kā arī tiek 
sniegts vispārējs ilgtermiĦa skatījums par teritorijas attīstību nākotnē. Lai nodrošinātu ilgtermiĦa 
attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo sasaisti, ilgtspējīgas attīstības stratēăijas satura struktūra 
veidota vienota plānošanas reăionam un vietējām pašvaldībām, jo pēc būtības apskatāmās tēmas ir 
vienas un tās pašas, bet atšėirības ir tikai informācijas detalizācijā. Attiecīgi plānošanas reăiona līmenī 
informācijas detalizācijas līmenis būs mazāks, galveno uzmanību vēršot uz vispārējām attīstības 
tendencēm, interesēm un iespējām visa reăiona kontekstā, t.sk. veidojot saikni ar nacionālo līmeni. 
Savukārt vietējo pašvaldību līmenī ilgtspējīgas attīstības stratēăijā iekĜautā informācija būs daudz 
detalizētāka un pozicionēta uz konkrētās vietējās pašvaldības interesēm. Tādejādi piedāvātajā satura 
struktūrā norādīti tikai galvenie izskatāmie jautājumi un dokumenta nodaĜas, kuras papildināmas un 
precizējamas atbilstoši katra konkrētā gadījuma specifikai. 
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Ja pašvaldībās jau ir veikti pētījumi, ir skaidrība par saviem resursiem un iespējām (pat ja nav vēl 
izstrādāts attīstības programma vai plāns), tad bieži pilnīgi pietiek, ja papildus izpētes darbos izmanto 
ātrās vai ekspresmetodes. Tās var būt aptaujas, vispārpieejamo statistikas datu apkopojums, vai agrāk 
izstrādāto pētījumu materiāli. Gadījumā, ja šāda priekšstata nav, vairāk uzmanības jāvelta vietējās 
situācijas izpētei, analīzei, vērtējumam.9 
 

IEVADS 

TERMINU SKAIDROJUMI 

I IZSTRĀDES NOSACĪJUMI UN PRINCIPI (PRIEKŠNOTEIKUMI IZSTRĀDEI UN IZSTRĀDES 
PRINCIPI) 

� Dokumenta nozīme 

� Tiesiskais regulējums 

� Plānošanas dokumenta izstrādes kārtība un metodoloăija (Pārskats par izstrādi) 

II (PAŠREIZĒJĀS) SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN PERSPEKTĪVO ATTĪSTĪBAS RESURSU 
ANALĪZE 

� Telpiskās un funkcionālās struktūras apraksts 

� Teritorijas vizītkarte 

� Dabas apstākĜi un resursi 

� ŪdeĦi, lauku un mežu areāli 

� Apdzīvojuma struktūra un tās attīstība 

� Ekonomiskā vide 

� Infrastruktūra (sociālā infrastruktūra, satiksmes infrastruktūra un pakalpojumi, sakari, 
enerăētikas infrastruktūra , vides infrastruktūra) 

� Ainavas 

� Īpašās teritorijas/ areāli un objekti 

� Vides stāvoklis un riska teritorijas 

� Kopsavilkums – priekšrocību un trūkumu, iespēju un risku aspektā 

III ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA (Stratēăiskā daĜa) 

� Attīstības perspektīvas nostādnes 

� Vēlamā attīstība (perspektīvā attīstība) (arī telpiskā) 

� Saistība ar citiem plānošanas dokumentiem (No citiem plānošanas dokumentiem 
izrietošie nosacījumi un ietekme) 

� Attīstības perspektīvas izvērtējums  

IV VADLĪNIJAS TURPMĀKAJAI PLĀNOŠANAI UN RĪCĪBAI 

� Vispārējās vadlīnijas 

� Tematiskās vadlīnijas – (telpiskajai) teritorijas plānošanai 

� Apdzīvojuma un urbāno teritoriju plānošanai 

                                                 
9 Ieteikumi un piemēri vietējo pašvaldību teritorijas attīstības programmu izstrādei. Metodiskais materiāls., VARAM un SIA 
„Reăionālo Studiju Centrs”, 2000 
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� Plānošanai lauku un mežu areālos 

� Infrastruktūras plānošanai 

� Plānošanai īpašās teritorijās/ areālos 

� Ainavu aizsardzībai, pārvaldībai un plānošanai  

� Attīstības programmas izstrādei (attīstības stratēăiskie virzieni) 

V PERSPEKTĪVAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA  

VI IETEIKUMI (PRIEKŠLIKUMI) VALSTS INSTITŪCIJĀM 

VII INFORMĀCIJAS AVOTI 

VIII PIELIKUMI 

 

6.1.2. Saturā iekĜaujamā informācija un noformējums 

Šī sadaĜa izveidota, iekĜaujot arī piemērus no Zemgales plānošanas reăiona un tajā esošo pašvaldību, 
kā arī citiem teritorijas plānojumiem un attīstības programmām. Saturā iekĜautajai informācijai ir 
ieteikuma raksturs, atstājot iespēju paplašināt vai precizēt attiecīgās satura daĜas. 

IEVADS 

TERMINU SKAIDROJUMI 

I IZSTRĀDES NOSACĪJUMI UN PRINCIPI (PRIEKŠNOTEIKUMI IZSTRĀDEI UN IZSTRĀDES 
PRINCIPI) 

Aprakstīti izstrādes nosacījumi un principi. Būtiska daĜa ir plānošanas konteksta izpratne, kura robežās ir jāizveido konkrētais 
attīstības plānošanas dokuments. Plānošanas konteksts atspoguĜo dokumenta izstrādes mērėi, tā izstrādes uzdevumu, 
spēkā esošo normatīvo regulējumu, arī augstāka plānošanas attīstības plānošanas dokumentus, pētījumus un citus 
nosacījumus, kurā ir jāizstrādā un jāievieš ilgtermiĦa attīstības plānošanas dokuments. Tā izstrādē ir jāĦem vērā arī 
sabiedrības viedoklis un intereses. 

� Dokumenta nozīme 
Dokumenta izstrādes mērėi 
Izstrādes uzdevums 

Aprakstīti dokumenta izstrādes mērėi un uzdevumi, kas ir nodefinēti uzsākot tā izstrādi.  

� Tiesiskais regulējums  
Spēkā esošais normatīvais regulējums 
Dokumenta saistība ar citu līmeĦu plānošanas dokumentiem 
Izstrādātie plānošanas dokumenti (līdzšinējā plānošanas pieredze) 
Citi nosacījumi un izstrādi ietekmējošie faktori 

Šīs sadaĜas uzdevums ir iepazīstināt ne tikai ar spēkā esošo normatīvo regulējumu, bet arī ar citu līmeĦu un ar agrāk 
izstrādātiem konkrētās teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī ar dažādiem nosacījumiem, kas būtu jāĦem vērā 
un kam ir ietekme uz konkrētā ilgtermiĦa attīstības plānošanas dokumenta izstrādi. Tajā pašā laikā šo stratēăiju izstrāde 
nenozīmē fiziski salikt kopā šos dažādos dokumentus. Svarīgi no šiem minētajiem  tiesību aktiem, dokumentiem un citiem 
materiāliem ievērot un analizēt konkrētos nosacījumus un ieteikumus, kas ir nozīmīgi tieši konkrētajam plānošanas 
dokumentam un konkrētās teritorijas/vietas attīstībai.  Piemēram, Zemgales teritorijas plānojuma izstrādē analizēti  Eiropas 
padomes un Baltijas jūras valstu padomes galvenie telpiskās plānošanas dokumentu, Nacionālā līmeĦa plānošanas 
dokumentu un reăiona līmeĦa plānošanas dokumentu nosacījumi, kā arī sadarbības saites starpvalstu līmenī ar citiem 
reăioniem, nozaru ministrijām dažādu attīstības stratēăiju un projektu izstrādē, sadarbība kopēju projektu izstrādē un 
realizācijā. 
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� Plānošanas dokumenta izstrādes kārtība un metodoloăija 

Tiek sniegts pilnīgs priekšstats kā organizēta dokumenta izstrāde. Apraksta lietotos instrumentus (metodes un procedūras), 
kā arī organizētos pasākumus plānošanas dokumenta izstrādē. Izstrādes procesu var sadalīt atsevišėos posmos, norādot to 
nosaukumus, sniedzot to īsu aprakstu un citu informāciju. Bez izstrādes kārtības un metodoloăijas (instrumentu un pasākumu 
kopums) aprakstā var arī tikt parādīta plānošanas procesa īstenošanai nepieciešamais dokumentu kopums (sk. 3.attēlu). 

 
3.attēls. Zemgales telpiskās struktūras apraksta un perspektīvas izstrādes shēma 

Avots: Zemgales plānošanas reăiona teritorijas plānojums 2006. – 2026. 

Visi ar attīstības plānošanas dokumenta izstrādi saistītie lēmumi par izstrādi un apstiprināšanu, institūciju sniegtā informācija, 
norādījumi un atzinumi, sabiedriskās apspriešanas materiāli, ziĦojums par vērā Ħemtajiem sabiedrības priekšlikumiem un 
noraidītajiem priekšlikumiem ietverami šī dokumenta pielikumos vai atsevišėā sējumā – Pārskatā par dokumenta izstrādi. 

II PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN PERSPEKTĪVO ATTĪSTĪBAS RESURSU 
ANALĪZE 

� Telpiskās un funkcionālās struktūras apraksts  

Ministru kabineta noteikumos Nr.236 „Plānošanas reăiona teritorijas plānošanas noteikumi” norādīts, ka telpiskās struktūras 
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apraksta daĜā „atspoguĜo plānošanas reăiona teritorijas pašreizējo izmantošanu kā reăiona telpisko struktūru (laukus, 
apdzīvojumu un infrastruktūru) saistībā ar cilvēku un viĦa dzīvesveidu vērtību un teritorijas izmantošanas aspektā. Tajā 
norāda nacionālās vērtības, nosaka reăionālās vērtības un plānošanas reăiona telpiskās attīstības tendences, kā arī 
attīstības problēmteritorijas.” (10.punkts). Tajā pašā laikā, apzinoties nepieciešamību dažādu plānošanas līmeĦu attīstības 
plānošanas dokumentu savstarpējai saistībai, šajā daĜā apraksta konkrētās teritorijas (gan reăiona, gan vietējās pašvaldības 
līmenī) telpisko un funkcionālo struktūru tās plašākajā kontekstā, ietverot vismaz šādus elementus atbilstoši teritorijas 
mērogam: 

� dabas apstākĜus un resursus, 
� ūdeĦu, lauku un mežu teritorijas un to izmantošanu, 
� apdzīvojuma struktūru un tās vēsturisko attīstību, raksturojot arī demogrāfisko situāciju, 
� ekonomisko vidi, 
� infrastruktūru – sociālo, vides un tehnisko, 

Šī daĜa arī norāda šo minēto elementu pašreizējās telpiskās funkcionēšanas problēmas, analizējot telpiskās kvalitātes, 
iespējas un draudus. Balstoties uz šīm analīzēm tiek formulētas dažādas prognozes, tādejādi nodrošinot pietiekami daudz 
informācijas stratēăiskās daĜas, kā arī vēlamās telpiskās struktūras attīstībai. 

� Teritorijas vizītkarte 
(novietojums, robežas un platība, sociālekonomiskās attīstības pamatrādītāji) 

Reăiona plānošanas līmenī, telpiskās struktūras apraksta sākumā tiek sniegts teritorijas vispārīgs raksturojums jeb 
vizītkarte. Šajā sadaĜā (~2-3 lpp.) informācija tiek pasniegta kā fakts bez sīkākās analīzes. 

Piemēram Zemgales plānošanas reăiona teritorijas plānojumā, raksturojot Zemgales vietu Latvijā un Eiropā aprakstīts: 

� sociālekonomiskās attīstības rādītāji reăiona kontekstā (iekšzemes kopprodukta rādītājs uz 1 iedzīvotāju, 
vidējais nodarbinātības līmenis, vidējais bezdarba līmenis, iedzīvotāju skaita izmaiĦas), salīdzinot tos ar 
Eiropas un Latvijas rādītājiem; 

� lauku attīstība: nodarbinātības īpatsvars lauksaimniecības sektorā; 
� transporta koridori, nozīmīgi starptautiskie transporta koridori, autoceĜu tīklojums un dzelzceĜu tīkls; 
� starptautisku zaĜā tīklojuma attīstība, ieskaitot kultūrainavas; 
� reăiona teritorijas novietojums un plānošanas reăiona teritorijas īpatsvars valsts kopējā teritorijā. 

Vietējās pašvaldības plānošanas līmenī, līdzīgi tekstuāla informācija tiek sniegta par teritorijas ăeogrāfisko novietojumu, 
attālumu līdz lielākajiem apdzīvojuma centriem reăiona un valsts kontekstā, teritorijas administratīvajām robežām, tās platību, 
vietējās pašvaldības apdzīvojuma centriem, satiksmes infrastruktūras galvenie maršruti, iedzīvotāju blīvumu u.tml. 

Piemēram, raksturojot novada atrašanās šo informāciju attēlo arī grafiski (sk. 4.attēlu) 
 
 
 

 
 
Ozolnieku novads valsts kontekstā 

 
Ozolnieku novada teritorija Jelgavas rajonā 

4.attēls. Ozolnieku novads valsts kontekstā un Ozolnieku novada teritorijas Jelgavas rajonā 
Avots: Ozolnieku novada teritorijas plānojums 2006. – 2018. 

� Dabas apstākĜi un resursi 
Klimats, reljefs un ăeoloăiskā uzbūve, dabas resursi (derīgie izrakteĦi) 

 

Ozolnieku 
novads 

Jelgava 

Rīga 

Kalnciems 

 Valgundes  
  pagasts 

Līvbērzes  
pagasts 

Vilces 
pagasts 

Glūdas  
pagasts 

ZaĜenieku 
pagasts 

Elejas 
pagasts 

Lielplatones 
pagasts 

Elejas 
pagasts Platones 

pagasts 

Vircavas 
pagasts 

Sesavas 
pagasts 

Jaunsvirlaukas 
     pagasts 

 Sidrabenes 
  pagasts 

Ozolnieku 
novads 

Jelgav
a 
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� ŪdeĦi, lauku un mežu areāli 
Virszemes ūdensobjekti un to izmantošana (arī ūdeĦu platības īpatsvars no teritorijas kopplatības) 
Lauku attīstības tendences, problēmas (lauksaimniecībā izmantojamo zemju raksturojums, meliorētās 
zemes, aizaugušās un nekoptās platības, lauksaimniecības zemju transformācija, pozitīvie un negatīvie 
procesi lauksaimniecības zemju izmantošanā u.tml.) 
Meži (mežu īpatsvars no zemju kopplatības, mežu platību izmaiĦas, mežainuma salīdzinājums, meža 
zemes transformācijas, pozitīvie un negatīvie procesi mežu zemju izmantošanā u.tml.) 
Purvu raksturojums un to platības 

Šo informāciju sniedz aprakstos, kas papildināti ar grafiskiem attēliem (sk. 5.attēlu) 

 

5.attēls. Mežainums Zemgalē 
Avots: Zemgales plānošanas reăiona teritorijas plānojums 2006. – 2026. 

� Apdzīvojuma struktūra un tās attīstība 

Apdzīvojums: 

� Apdzīvojuma attīstība (apdzīvojuma struktūras izveidošanās vēsture) 
� Apdzīvoto vietu izvietojums teritorijā 
� Apdzīvojuma centri un to funkcionālās saites 
� Pilsētas un lauku apdzīvotās vietas 
� Apdzīvojuma telpiskā un funkcionālā struktūra 
� Attīstības tendences un problēmas 

Iedzīvotāji (demogrāfiskā situācija, tendences un prognozes): 

� Iedzīvotāju skaita izmaiĦas un prognozes 
� Iedzīvotāju dabiskās kustības saldo 
� Izbraukušo un iebraukušo iedzīvotāju starpība, kas veido migrācijas saldo 
� Iedzīvotāju ikdienas kustība jeb svārstveida migrācija, kas atspoguĜo ne tikai atsevišėu teritoriju 

saimnieciskās struktūras īpatnības, pašvaldību ieĦēmumu struktūru, bet arī starpteritoriālās 
saimnieciskās saites – labvēlīgas svārstmigrācijas kustība rada papildu potenciālu ekonomiskajai 
attīstībai funkcionāli saistītu teritoriju kopās 

� Pilsētu un lauku iedzīvotāju sadalījums, kas raksturo teritoriju urbanizācijas pakāpi, kā arī netieši 
saimnieciskos apstākĜus un struktūru 

� Iedzīvotāju blīvums un tā izmaiĦas 
� Vecuma un dzimuma struktūra, demogrāfiskās slodzes līmenis, sagaidāmās iedzīvotāju vecuma 

struktūras izmaiĦas 
� Izglītības līmenis 

Apdzīvojumu raksturo apdzīvoto vietu un iedzīvotāju skaits teritorijā, kā arī tajā esošo apdzīvoto vietu tips, to savstarpējo 
hierarhiju, sakarus un funkciju sadali starp tām. Apdzīvojuma dažādo telpā nodalāmo elementu savstarpējā izvietojuma un 
saikĦu kopums, kas spēj nodrošināt apdzīvojuma veselumu un tā būtisko īpašību saglabāšanu, notiekot iekšējām un ārējām 
izmaiĦām, veido apdzīvojuma struktūru. Apdzīvojuma struktūra ir teritorijas attīstības pamats, kas veidojusies ilgstoši, dažādu 
faktoru – dabas, demogrāfisko, ekonomisko, politisko, sociālo un kultūras faktoru ietekmē  un kas ietver trīs savstarpēji 
saistītus komponentus: iedzīvotājus, apdzīvotās vietas un teritoriju. 
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Reăiona plānošanas līmenī - Zemgales plānošanas reăiona teritorijas plānojumā 2006. – 2026. tekstuāli un grafiski (sk. 6. 
un 7.attēlu) raksturotas pilsētas un lauku apdzīvotās vietas (ciemi un viensētas). Tiek aprakstīta pilsētu vēsture un pašreizējā 
situācija, pilsētu administratīvā klasifikācija (republikas pilsētas, rajonu pilsētas), pilsētu funkcionālais raksturojums 
(administratīvās un pārvaldes funkcijas, pakalpojumu, saimnieciskās, sociālās, izglītības un kultūras saiknes), pilsētu ietekme 
uz reăiona ekonomikas attīstību (pilsētu un novadu attīstības indeksi), starppilsētu sadarbība un kooperācija reăiona ietvaros. 

 

6.attēls. Zemgales pilsētas 
Avots: Zemgales plānošanas reăiona teritorijas plānojums 2006. – 2026. 

Šajā raksturojumā kā Zemgales plānošanas reăiona viena no apdzīvojuma struktūras vērtībām atzītas viensētas (2005.gadā 
Zemgalē bija 3282 viensētas), kas kā viens no pamatelementiem veido reăionam raksturīgo kultūrvidi un ainavu. Tās 
Zemgales politiėi ir iekĜāvuši reăiona perspektīvajā attīstības vīzijā. 

 

7.attēls. Viensētas Zemgalē uz 01.01.2005. 
Avots: Zemgales plānošanas reăiona teritorijas plānojums 2006. – 2026. 

Plānošanas dokumentu izstrādē jāanalizē ne tikai esošā apdzīvojuma struktūra (pilsētas, ciemi un atsevišėas urbanizētas 
vietas ārpus šīm apdzīvotām vietām, kā arī lauku sētas – viensētas), bet arī svarīgi ir apdzīvojuma attīstības analīze 
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vēsturiskā kontekstā, īpaši vietējās pašvaldības plānošanas līmenī, jo tā: 

1) Ĝauj izprast konkrētās apdzīvotās vietas nozīmi  jeb individualitāti (attīstību ietekmējošos procesus, specializāciju 
noteiktos laikos, vēsturiskos nosaukumus u.tml.); 

2) „atspoguĜo cilvēku dzīvi laika gaitā (pieejamās informācijas satvarā), ainavas pārmaiĦu un attīstības procesu dažādos 
laikos, tā teritoriālo izpausmi; 

3) dod pamatu spriedumiem par pašreizējā apdzīvojuma nozīmi turpmākajos attīstības procesos (turpmākās attīstības 
perspektīvu iezīmēšanai un teritorijas plānošanas lēmumu pieĦemšanai), gan attiecībā uz cilvēku dzīvi (to ietekmē 
dzīvesveida izmaiĦas urbanizācijas procesa ietekmē, lauksaimniecības kā nodarbošanās veida un saimniecības nozares 
nozīmes samazināšanās u.c. faktori), gan sagaidāmajām ainavas pārvērtībām.” (A. Melluma, Siguldas novada teritorijas 
plānojums 2008 - 2020). 

Piemēram, Siguldas novada - pilsētas un Siguldas un Mores pagastu teritorijās apdzīvojuma attīstība dažādos laikos 
analizēta,  lai noteiktu novada apdzīvoto vietu turpmākās attīstības iespējas un pamatotu nākotnes attīstības galvenos 
telpiskos virzienus. Apdzīvojuma attīstības analīzē izmantoti dažādi rakstītie vēstures avoti, Latvijas Valsts vēstures arhīva 
materiāli, dažādos laikos izdotās topogrāfiskās kartes un izstrādātos plānošanas dokumenti. (sk. 8. un 9.attēlu) 
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8.attēls. Siguldas pilsētas apdzīvojuma attīstība 
Avots: Siguldas novada teritorijas plānojums 2008 - 2020., 

SIA „Metrum”, 2007, izmantojot LĂIA ortofoto karti 
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9.attēls. Siguldas novada lauku apdzīvojuma attīstība (kartes fragments) 
Avots: Siguldas novada teritorijas plānojums 2008 - 2020; A. Melluma, SIA „Metrum”, 2007 

� Ekonomiskā vide 

Nodarbinātība 

� Iedzīvotāju nodarbinātības līmenis 
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� Nodarbināto skaita sadalījums pa nozarēm 
� Bezdarba līmenis 

Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju un tā vērtības izmaiĦas pa gadiem attiecībā pret vidējo 
vērtību valstī (reăionam un republikas nozīmes pilsētām) 

Nefinanšu investīcijas uz vienu iedzīvotāju 

Iedzīvotāju ienākuma nodokĜa lielums, rēėinot vidēji uz vienu iedzīvotāju 

UzĦēmējdarbības formas/ struktūra 

� Ekonomiski aktīvo uzĦēmumu skaits un uzĦēmumu sadalījums pa nozarēm 
� Lauksaimniecība, mežsaimniecība un ieguves rūpniecība 
� Apstrādes rūpniecība 
� Pakalpojumi 

Nekustamā īpašuma tirgus attīstība  

Pašvaldības resursi (piemēram, finansiālā kapacitāte un struktūra) 

Investīciju piesaiste 

 

� Infrastruktūra 

Sociālā infrastruktūra 

� MājokĜi (piemēram, mājokĜu skaits, dati par ēku celšanas periodu, mājokĜu īpašuma struktūra, ēku 
iedalījums pēc dzīvokĜu skaita, vidējā dzīvojamā platība uz 1 iedzīvotāju, mājokĜu labiekārtojuma 
līmenis, pieprasījuma prognoze papildus mājokĜiem) 

� Izglītības iestādes (piemēram, pirmskolas, vispārējās, profesionālās, augstākās, speciālā izglītības, 
interešu pieaugušo, - skaits, izvietojums un apraksts, audzēkĦu skaits, pedagogu skaits) 

� Kultūras un izklaides iestādes (izvietojums un apraksts, vietu skaits) 
� Sporta un aktīvās atpūtas iestādes (izvietojums un apraksts) 
� Veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu iestādes (izvietojums un apraksts, vietu skaits, 

darbinieku skaits, pieejamie pakalpojumi) 
� Valsts pārvaldes un finanšu iestādes (izvietojums un apraksts) 

Satiksmes infrastruktūra un pakalpojumi (Transporta tīkls un tā attīstības tendences) 

� AutoceĜi (kopējais ceĜu garums un sadalījums pēc kategorijas – valsts, pašvaldības u.tml., satiksmes 
intensitāte) 

� DzelzceĜš  
� ŪdensceĜi 
� Gaisa satiksme  
� Sabiedriskais transports (maršruti, regularitāte un pieturu skaits) 
� Automašīnu skaits uz 1000 iedzīvotājiem 

Sakari (Elektronisko un informācijas pakalpojumu pieejamība) 

Enerăētikas infrastruktūra 

� Energoapgāde 
� Siltumapgāde 
� Gāzes apgāde 

Vides infrastruktūra 

� Ūdensapgāde un kanalizācija 
� Atkritumu apsaimniekošana 

 

� Ainavas 

Ainavu veidošanās: faktori (dabas un antropogēnie – ar cilvēka darbību saistītie) un etapi (ainavu attīstība) 

Ainaviskā struktūra (atšėirīgo telpu/ areālu noteikšana) 

Ainaviskās vērtības un riski 
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Ainavas ir sava veida vietu un teritoriju portrets, vispārējais satvars, kas dod priekšstatu par apstākĜu dažādību un tās 
ietekmēm Latvijas teritorijā kopumā un atsevišėās tās daĜās, ko var raksturot dažādos skatījumos – ekoloăiskā, vizuālā, 
kultūrvēsturiskā, funkcionālā, informatīvā. 

Arī Eiropas Padomes Biotopu direktīvā (92/43/EEC) preambulā norādīts, ka “…teritorijas plānošanai un attīstības stratēăijām 
jāveicina to dabas ainavu raksturīgo elementu saglabāšana, kuriem ir liela nozīme savvaĜas faunas un floras pastāvēšanā”, 
bet 3.panta. 3.daĜā teikts sekojošais “… uzturēt, un kur tas nepieciešams, veidot ainavu elementus, kuriem ir būtiska nozīme 
savvaĜas florai un faunai”. Citiem vārdiem sakot, runa ir par ainavu telpiskās struktūras mērėtiecīgu veidošanu. 

Plānošanas darbos ieteicams pieturēties pie tā jēdziena ainava skaidrojuma, kas dots Eiropas ainavu konvencijas 1.pantā. 
Proti: „ainava nozīmē teritoriju tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un kas ir izveidojusies dabas un/vai cilvēku darbības un 
mijiedarbības rezultātā” (sk. LR likumu Par Eiropas ainavu konvenciju, kas Latvijā ir spēkā no 19.04.2007.). 

Būtisks ir Eiropas ainavu konvencijā paustais atzinums, ka cilvēks ir ainavas daĜa, tās aktīvs elements. Tas paver jaunas 
iespējas sabiedriskās domas veidošanā. Proti, nerunāt par ainavu tikai kā par saudzējamu pagātnes mantojumu (tas rada 
asociācijas ar aizliegumu sistēmu), bet par šo mantojumu kā šodienas dzīves un darbības objektu, un tādējādi - par katra 
cilvēka, zemes īpašnieka vai apsaimniekotāja reālu piedalīšanos ainavu aizsardzībā, kopšanā un veidošanā. Ainava ir gan 
mantojums no iepriekšējām paaudzēm, gan dzīves un darbības vieta pašreiz dzīvojošajām paaudzēm. Ainava ir dzīves 
kvalitātes nozīmīgs nosacījums. 

Latvijas situācijā īpašu nozīmi iegūst Eiropas ainavu konvencijā paustie atzinumi, ka ainava ir visur, ka tā ir dzīves kvalitātes 
nozīmīgs nosacījums gan pilsētās, gan laukos, gan degradētās teritorijās, gan izcili skaistās vietās, gan ikdienišėās teritorijās. 

Sekojot Eiropas ainavu konvencijas principiem, tiek nodalītas (1) ikdienas ainavas un (2) īpašās ainavu telpas, kurās ietver 
arī tās teritorijas, kas pakĜautas speciālām tiesību normām.  

Ikdienas ainavas ir cilvēku dzīves un darbības telpa, un tajās jāievēro visi labās prakses un dabas aizsardzības nosacījumi. 
Tās veido vispārējo ainavisko fonu. 

Īpašās ainavas ir ainavas, kas nozīmīgas tieši konkrētai  teritorijai un ir savdabīgs tā attīstības resurss. Tās ir atšėirīgas pēc 
vadošās pazīmes, kas nosaka to īpatnību vai nozīmi, vai arī pēc vadošā procesa, kas nosaka vai ietekmē ainavas turpmākās 
attīstības virzienu. 

Kopējie ainavu aizsardzības mērėi ir šādi: 

� Saglabāt un veidot ainavas kā novada identitātes atspoguĜotāju, balstoties un kultūras un dabas mantojuma vērtībām. 

� Uzturēt un aizsargāt ainavas kā resursu jaunai attīstībai, kas balstās uz ilgtspējīgas attīstības principiem. 

� Saglabāt un uzturēt ainaviskās vērtības un daudzveidību, nodrošinot bioloăiskās daudzveidības, dabas un kultūras 
mantojuma saglabāšanu. 

� Nodrošināt ainavu ekoloăisko kvalitāti, tās ilgtspējību, kā arī bojāto vietu atveseĜošanu. 

Minēto mērėu sasniegšana iespējama tikai ilgtermiĦā, tādēĜ savlaicīgi jāveido sistēma, kas Ĝautu tos pakāpeniski īstenot. 

Plānošanas darbos jārēėinās ar to, ka pastāv atšėirīgi ainaviskās struktūras līmeĦi, kas tieši saistāmi ar pētījumu mērogiem 
un teritoriju plānošanas līmeĦiem. 

Reăionālā līmeĦa plānošanas dokumentos meklējamas atšėirīgas ainaviskās vienības lielainavu struktūrā, kas tiek sauktas 
par ainavu apvidiem, bet vietējā līmeĦa plānošanas dokumentos par ainavisko pamatvienību pieĦemamas ainavu telpas, 
kas nodalāmas pēc viegli identificējamām dabas apstākĜu un zemes izmantošanas pazīmēm, kas vienlaikus ir arī vizuāli 
viegli uztveramas. Tajā pašā laikā arī ainavu plānošanas jautājumi pilsētās, kā arī citās urbanizētās teritorijās un lauku 
teritorijās jāskata atsevišėi. Pilsētu, kā arī citās urbanizētās teritorijās un lauku teritorijās ainavu veidošanās process 
gadsimtiem ilgi bijis atšėirīgs. Pilsētu un citās urbanizētās teritorijās vadošais process bija un ir apbūves veidošanās. 
Savukārt lauku apvidos vadošie faktori bija un ir lauku apvidiem raksturīgie darbības veidi (lauksaimniecība, mežsaimniecība 
u.c.), kas cieši saistīta arī ar apdzīvojuma attīstību. 

Jānorāda, ka ainavisko vienību robežas dabā nav krasas, it sevišėi tas sakāms par lielainavām un ainavu apvidiem. 
Noteiktākas robežas var būt ainavu telpām. Tomēr jāuzsver, ka plānojumu vajadzībām nodalīto ainavisko vienību robežas 
nav iespējams un nav arī nepieciešams aprakstīt tādā veidā, kā tas tiek darīts attiecībā uz īpaši aizsargājamām teritorijām, 
un tām nevar piešėirt juridisku spēku. Galvenā ainavisko vienību robežu nozīme ir informatīvā un organizatoriskā, jo tās 
pievērš uzmanību atšėirībām: gan attiecībā uz pašreizējo situāciju, gan iespējamām rīcībām nākotnē. 

Šobrīd Zemgales plānošanas reăiona vietējo pašvaldību teritorijas plānojumos ietverta daĜa, kurā lielākoties ainavas tikai 
konspektīvi, enciklopēdijā pieejamo ziĦu apjomā tiek aprakstītas bez plašākas izpētes.  

Piemēram, Siguldas novada teritorijā ainaviskās vienības izdalītas, balstoties uz agrāk veiktajos pētījumos atrodamo 
informāciju, kartogrāfisko analīzi (analizētas dažāda mēroga topogrāfiskās kartes) un novērojumiem dabā (sk. 10.attēlu 
Ainaviskā struktūra). 
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Tikai tādējādi var iegūt to informāciju par konkrēto vietu, kas patiesi var kalpot par pamatu konkrētu un reālu mērėu 
formulēšanai plānošanas procesā, kā arī pieĦemot lēmumus par ainavisko vērtību aizsardzību, telpiskās struktūras 
plānošanu utt. 

Pašreizējas situācijas analīze Ĝauj norādīt vietas, kurās var rasties konflikta situācijas starp dabas aizsardzības mērėiem un 
jaunas attīstības tendencēm un kurās turpmākajā plānošanas procesā nepieciešams veikt padziĜinātu izpēti un optimālā 
variantā - izstrādāt detāliskus vides atveseĜošanas vai ainavu plānus. 
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10.attēls. Ainaviskā struktūra 
Avots: Siguldas novada teritorijas plānojums 2008 - 2020, A. Melluma; SIA „Metrum”, 2007. 

� Īpašās teritorijas/ areāli un objekti (vērtības) 

Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma, ainavisko vērtību areāli 

Citas valsts, reăiona, pašvaldības interešu teritorijas 

Īpaši izdalāmi aktīvās atpūtas, rekreācijas un tūrisma areāli 

Pierobeža 

Jāparāda gan esošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (sk. 11.attēlu), gan dabas daudzveidības areāli un perspektīvās 
ainaviski nozīmīgās teritorijas, kur tiek aizsargātas dabas vērtības, ainaviskās vērtības un kultūrvēsturiskais mantojums un 
kas nav akceptētas tiesiski, bet ir būtisks attīstības resurss. 
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11.attēls. Aizsargājamās dabas teritorijas Zemgalē 

Avots: Zemgales plānošanas reăiona teritorijas plānojums 2006. – 2026. 

� Vides stāvoklis un riska teritorijas 

Gaisa kvalitāte 

Ūdens kvalitāte 

� Virszemes ūdeĦi 
� Dzeramais un pazemes ūdens 

NotekūdeĦi 

Paaugstināta ekoloăiskā riska teritorijas 

Paaugstināta rūpnieciskā riska teritorijas/objekti 

Ăeoloăisko procesu riska teritorijas (applūšanas, vēja erozijas, noslīdeĦu, nogruvumu teritorijas, karsta, 
sufozijas, pārpurvošanās u.tml.) 

Citas attīstības problēmteritorijas/ problēmvietas (vizuāli piesārĦotās, rekultivējamās, bijušie militārie objekti, 
neapsaimniekotās, ilgstoši saglabājas negatīvas ekonomiskās un/ vai sociālās attīstības tendences u.tml.) 

Vides stāvokĜa apzināšana dod iespēju ievērot reālos riskus, saimnieciskās darbības ierobežojumus, atrast īpatnējos attīstības 
resursus, un uz tā pamata plānot attīstību. 

Bez dažādām esošām riska teritorijām un objektiem, būtiski ir noteikt arī citas turpmākās attīstības risku vietas,  kurās dabas 
apstākĜi un notiekošā cilvēka darbība veicina/var veicināt negatīvu procesu vai parādību attīstību, un tādējādi ietekmēt arī 
ainavu ekoloăisko un vizuālo struktūru. Piemēram, Siguldas novada teritorijas plānojumā 2008 - 2020 noteiktas arī tādas 
risku vietas, kurās riski saistās ar apbūves blīvuma palielināšanos un slodžu pieaugumu, kas potenciāli ietekmēs ūdens 
kvalitāti, kā arī radīs ainavas vizuālo resursu zaudēšanu. Tās ir arī pašreiz destruktīvas, senas vietas, kas ir vizuāli un 
ekoloăiski jutīgas teritorijas. 

Visās šajās vietās pirms jaunās attīstības dokumentu izstrādes nepieciešams detalizētāka ainaviska izpēte, nepieciešamības 
gadījumā - atsevišėi ainavu plāni. (sk. 12.attēlu) 
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12.attēls. Ainavu plāns. Riski 
Avots: Siguldas novada teritorijas plānojums 2008 - 2020 

A.Melluma; SIA „Metrum”, 2007. 
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13.attēls. Ainavu plāns. Riski. Leăenda 

Avots: Siguldas novada teritorijas plānojums 2008 - 2020 
A.Melluma; SIA „Metrum”, 2007. 

� Kopsavilkums – priekšrocību un trūkumu, iespēju un risku aspektā 

Attīstības potenciāls 

� Attīstības priekšnosacījumi un situācija reăionā un Latvijā 
� Attīstības risināmie jautājumi (iespējas un problēmas) 

Šī daĜa, kas sniedz pašreizējās situācijas raksturojumu un perspektīvo attīstības resursu analīzi, veido pamatu visiem 
nākamajiem plānošanas posmiem. Vadoties pēc apkopotās informācijas, tiek izdarīti secinājumi par pastāvošām tendencēm 
un prognozēm, kā arī iespējamām nākotnes problēmām un vajadzībām. Nepieciešams pārvērst šos secinājumus mērėos, lai 
būtu iespējams sasniegt vēlamo situāciju nākotnē (arī vēlamo telpisko struktūru). 

III ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA (Stratēăiskā daĜa)  

Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepcijā (2008) norādīts: 

„Ir nepieciešama konceptuāla teritorijas plānošana vietējās pašvaldības līmenī – katrai pašvaldībai ir nepieciešama ilgtermiĦa 
attīstības stratēăija, uz kuras pamata tiek izstrādāts teritorijas plānojums un, kas, sabiedriskās apspriešanas procesa gaitā ir 
pamats iedzīvotāju priekšlikumu akceptēšanai vai noraidīšanai.” /38.lpp./ 

Šajā daĜā ietveramas daĜas (nodaĜas) no pašreizējiem vietējo pašvaldību teritorijas plānojumiem un attīstības programmām, 
piemēram, vīzija, teritorijas attīstības koncepcija, turpmākās attīstības pamatnostādnes, attīstības mērėi, darbības prioritātes. 
Attīstības perspektīva var veidoties tikai uz konkrētās teritorijas labākām īpašībām un potenciālu, panākot saskaĦu starp 
dažādiem telpiskās sistēmas elementiem – urbanizētu un lauku teritorijas, cilvēku dzīvesvietas, ekonomika, infrastruktūra u. 
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tml.). Vēlamās attīstības (arī telpiskās) formulēšana tiek aizsākta jau perspektīvo attīstības resursu analīzes procesā, apzinot 
tendences un prognozes. 

� Attīstības perspektīvas nostādnes (ilgtspējīgas attīstības priekšnosacījumi) 

Vispārējais mērėis 

Pamatprincipi un vērtības, uz kurām balstīta attīstība 

Attīstības intereses 

Reăiona plānošanas līmenī – piemēram, Zemgales plānošanas reăiona teritorijas plānojumā 2006. – 2026., aprakstot 
pamatprincipus un vērtības, uz kurām balstīta vēlamā perspektīvā attīstība, norādītas: 

� nacionālas nozīmes vērtības (nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijas, nacionālās nozīmes pilsētas, īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas, starptautiskie un valsts nozīmes tranzīta koridori, upju baseini, nacionālas 
nozīmes uzĦēmējdarbības atbalsta struktūras u.c.); 

� reăiona nozīmes vērtības (lauksaimniecībā izmantojamās zemes, meliorētās zemes, meži, zemes dzīĜu resursi, 
vēsturiskā apdzīvojuma un ceĜu tīkla struktūra, nepiesārĦota un mazpārveidota dabas vide, izglītības iestāžu tīkls 
u.c.). 

Kā Zemgales telpiskās attīstības tendences jeb intereses noteiktas apdzīvojuma struktūra, pilsētas, lauki, tūrisms, derīgo 
izrakteĦu ieguve, aizsargājamās dabas teritorijas, infrastruktūra. 

Attīstības pamatprincipus un vērtības apraksta ne tikai tekstuāli, bet attēlo arī grafiski (sk. 14.attēlu) 

14.attēls. Pāvilostas dabas un kultūrvēsturiskās vērtības 
Avots: Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojums 2008. – 2020., SIA „Metrum” 

� Vēlamā attīstība (perspektīvā attīstība) (arī telpiskā)  

Vīzija  

Telpiskās attīstības koncepcija 

Attīstības stratēăiskie virzieni (ilgtermiĦa attīstības mērėi un uzdevumi) 

IlgtermiĦa attīstības mērėiem pakārtoti specifiski rezultatīvie rādītāji, kas rāda virzību uz noteiktā mērėa 
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sasniegšanu 

Ministru kabineta noteikumos Nr.236 „Plānošanas reăiona teritorijas plānošanas noteikumi” norādīts: „Plānošanas reăiona 
telpiskās attīstības perspektīva ir pamatnostādnes, kas atspoguĜo plānoto (atĜauto) teritorijas izmantošanu kā reăiona telpisko 
struktūru (laukus, apdzīvojumu un infrastruktūru) un izmantošanas aprobežojumus, apraksta un grafiskā veidā ietver reăiona 
vēlamās telpiskās struktūras vīziju pēc 20 gadiem, stratēăiju un rīcību tās sasniegšanai. (11.punkts) 

Vēlamās attīstības vīzijā norāda uz konkrētās teritorijas/ vietas kā vienota veseluma attīstību, tās ietekmi uz cilvēku rīcības 
pamataspektiem, apkārtējās vides kvalitāti.  Vēlamā attīstība ir iestrādājama arī vēlamā telpiskā struktūrā, kas nodrošina bāzi 
visām vēlāk notiekošajām attīstības aktivitātēm. Citiem vārdiem sakot, tas ir konkrētās teritorijas attīstības modelis, kas 
nodrošina attīstības rīcības modeli, un no kura var atteikties tikai sniedzot pamatotu motivāciju. 

Tā ir attēlojama ar tekstuālu un shematisku koncepciju palīdzību, kas ir arī vēlamās telpiskās attīstības idejas. Dažādo 
vēlamās telpiskās struktūru elementu noteikšana ir jāskata visas teritorijas vēlamās telpiskās struktūras uzbūves kontekstā. 
Katra atsevišėa elementa struktūrai ir jābūt saskaĦā ar  visu pārējo elementu struktūru. Šīm koncepcijām ir jābūt pielāgotām 
konkrētās teritorijas/ vietas īpatnībām un īpašībām, saglabājot unikālās tās iezīmes. 

Piemēram, reăiona plānošanas līmenī – Zemgales plānošanas reăiona teritorijas plānojumā 2006. – 2026. vīzija: „(1.) 
Zemgale – labvēlīgas dzīves vides reăions. (2.) Reăions ar Zemgalei raksturīgo kultūrvidi un ainavu, kur saglabāts līdzsvars 
starp cilvēku un vidi. (3.) Reăions ar attīstītu zinātĦietilpīgu ekonomiku, ražotnēm un pakalpojumiem ar augstu pievienoto 
vērtību” formulēta ne tikai reăionam kopumā, bet arī atsevišėi apdzīvojumam, laukiem, infrastruktūrai. Šiem telpiskās 
struktūras elementiem noteikti arī mērėi un uzdevumi. 

Ir izveidots arī vēlamās telpiskās struktūras apraksts un grafiski attēlota perspektīvā attīstība dažādās sfērās, piemēram, 
tūrisma attīstība. (sk. 15.attēlu) 

 
15.attēls. Tūrisma perspektīvā attīstība Zemgalē 

Avots: Zemgales plānošanas reăiona teritorijas plānojumā 2006. – 2026. 

Vairāku telpiskās struktūras elementu var tikt apvienota vienā kopējā vīzijas telpiskās attīstības ilustrācijā. (sk. 16.attēlu 
Vēlamā telpiskās struktūras vīzija) 
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16.attēls. Vēlamās telpiskās struktūras vīzija 
Avots: Vidzemes plānošanas reăiona teritorijas plānojums 2007 - 2027 

Līdzīgi vietējās pašvaldības plānošanas līmenī, tās teritorijas plānojumos kā ilgtermiĦa plānošanas dokumentos 12 gadiem 
tiek aprakstītas telpiskās attīstības perspektīva (koncepcija). Piemēram, Platones pagasta teritorijas plānojumā 2006. – 
2017. tiek sniegts šāds teritorijas attīstības koncepcijas apraksts: 

„ 1. Tradicionālās lauku ainavas un reăionālās arhitektūras veicināšana, kā arī bioloăisko daudzveidību veidojošās ainavas 
saglabāšanu un veidošanu nākotnē. 

2. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju (meliorētās lauksaimnieciskās zemes, kuru vērtība ir virs 51 ballēm) saglabāšana 
lauksaimnieciskās ražošanas nodrošināšanai. 

3. Vienotu zaĜo stādījumu kompozīciju un labiekārtojumu veidošana ciemos – parki, apstādījumi, ielu apzaĜumojums, 
mežaparki un meži. 

4. Savrupmāju apbūve – nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi. Teritorijās tālāk no ciemata centra veidojamas ar mazāk blīvu 
apbūvi, kas veidotu pāreju no urbanizētas vides uz dabas teritorijām, nodrošinot vizuālās uztveres un ainavu daudzveidību un 
samazinot antropogēno slodzi uz dabas teritorijām. 

5. Padomju laikā būvēto ēku renovācija. 

6. Izstrādāt pagasta vides politikas stratēăiju, kurā tiktu novērtēts vides stāvoklis un noteikti pasākumi vides aizsardzībai. 
Bijušo un pamesto fermu, tehnisko apkopes staciju, degvielas uzpildes punktu, nederīgo lauksaimniecības ėimikāliju 
glabāšanas vietu u.tml. teritorijas perspektīvā nosakāmas kā ierobežotas lietošanas teritorijas dzīvojamās apbūves, darījumu 
un sabiedriskās apbūves un rekreācijas teritoriju izvietošanai.” 

Dobeles pilsētas teritorijas plānojumā 2007. – 2019. pilsētas teritorijas kopējais attīstības mērėis ir: „Nodrošināt pilsētas 
iedzīvotājus ar kvalitatīviem dzīves apstākĜiem, radīt labas izglītības, atpūtas un darba iespējas, kā arī ilgtspējīgu un 
līdzsvarotu pilsētas attīstību”, nosakot šādus pilsētas teritorijas attīstības virzienus: 

� Pilsētvides kvalitātes uzlabošana; 
� Visu līmeĦu izglītības kvalitātes pieejamības nodrošināšana, īpaši cilvēkresursu attīstībai un nodarbinātības veicināšanai 

un konkurētspējas palielināšanai darba tirgū; 
� Pilsētas tēla popularizēšana un tūrisma attīstība; 
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� UzĦēmējdarbības veicināšana un dažādošana pilsētas teritorijā; 
� Pilsētas infrastruktūras pilnveidošana un attīstība. 

Katram šim virzienam ir noteikts mērėis un attīstības virzieni (uzdevumi), piemēram, pilsētas infrastruktūras pilnveidošanas 
un attīstības jomā mērėis ir attīstīt pilsētas infrastruktūru atbilstoši ES prasībām, kura īstenošanai paredzēts: 

� projektēt un izbūvēt pilsētas apvedceĜu; 
� projektēt otra tilta izbūvi pār Bērzes upi; 
� atjaunot melno segumu pilsētas ielām; 
� palielināt melnā seguma īpatsvaru kopējā ielu tīklā; 
� veikt dzīvojamo mikrorajonu labiekārtošanu; 
� sekmēt videi draudzīga transporta izmantošanu, izbūvējot veloceliĦus un velostāvvietas pilsētā; 
� uzstādīt satiksmi organizējošas ceĜazīmes, informatīvās zīmes, ielu nosaukumus; 
� atjaunot esošo izglītības, sociālo, sporta un kultūras infrastruktūru, plānot jaunu objektu izbūvi u.c. 

Savukārt, piemēram, Siguldas novada attīstības programmā 2007. – 2019. vīzijā 2019.gadā Siguldas novadu raksturo 
šādi: 
� „ Sociāli kvalitatīva dzīves un darba vide, ilgtspējīgas attīstības teritorija ar ciešām Siguldas pilsētas kā reăiona centra un 

tā lauku apkaimes saiknēm; 
� Latvijas „zaĜā galvaspilsēta” - teritorija ar reăiona un valsts nozīmes sabiedrisko/ administratīvo pakalpojumu 

infrastruktūru; 
� Sigulda kopā ar tās lauku apkaimi - spēcīgi attīstīts atpūtas, sporta, tūrisma, kultūras un kūrorta tīkla centrs, kura 

uzĦēmumi funkcionāli saistīti ar citiem uzĦēmumiem ārpus novada teritorijas reăionā, Latvijā un ārvalstīs; 
� Saimniecisko aktivitāti veicinoša vide un infrastruktūra investīcijām izglītības, pētījumu, zināšanu ietilpīga biznesa un 

sporta / atpūtas / tūrisma / kultūras sektoros; 
� Ar augstskolām un pakalpojumu, ražošanas uzĦēmumiem integrēts pētniecības centrs specializētai, zināšanu ietilpīgai 

saimniecības attīstībai; 
� Siguldas novada un kaimiĦu pašvaldību tirdzniecības un sabiedriskā transporta loăistikas centrs.” 

Siguldas novada attīstības vīzijas izvērsumā – tāda potenciāli raksturīgās Siguldas novada pazīme, kā piemēram, telpiskā 
struktūra tiek iecerēta: 
� „Novads ar skaidru un līdzsvarotu apdzīvojuma struktūru, kas veicina racionālu resursu izmantošanu un augstu dzīves 

vides kvalitāti iedzīvotājiem; 
� Siguldas pilsēta un novada vēsturiskās apdzīvotās vietas – ciemi kā pamats novada apdzīvojuma struktūrai; 
� Sigulda - pilsēta ar vairākiem nelieliem, tematiskiem centriem, kas veidoti saskaĦā ar konkrētās teritorijas 

pamatfunkcijām (piemēram, izglītības un zinātnes centrs, komerccentrs, vēsturiskie kultūras centri, sabiedriskais un 
tūrisma centrs, sporta, aktīvās atpūtas un jauniešu izklaides centrs); 

� Siguldas pilsētai raksturīgas izkoptas koku alejas gar ielu trasēm; 
� Ainavu veidošana, atvēršana skatam un saglabāšana; 
� Dominē brīvstāvoša, ar  Siguldai raksturīgu būvelementiem veidota apbūve; 
� Plašas un viengabalainas atvērtās lauku telpas un mežu teritorijas.” 

Siguldas novada teritorijas plānojumā 2008. – 2020. grafiski tiek attēlota Siguldas pilsētas plānotā telpiskā attīstība 
koncepcija (sk. 17attēlu). 
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17. attēls. Siguldas pilsētas plānotā telpiskā attīstība koncepcija 

Avots: Siguldas novada teritorijas plānojums 2008. – 2020., SIA „Metrum” 

Vīzija varētu tikt ietverta metaforā, piemēram Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojumā 2008 – 2020 tā ietverta šādā teksta 
formā,- ”Pāvilosta ir kā smilšu pulkstenis, kuru var pagriezt kā vēlamies. Smilšu pulkstenī smiltis krīt uz leju, cilvēki Pāvilostā 
teicas uz jūru. Laiks saprast vērtīgo. Laiks Pāvilostas jaunam redzējumam” un ilustratīvā veidā (sk. 18.attēlu): 

 
18.attēls. Ilustrācija ‘’Pāvilosta kā smilšu pulkstenis’’ 

Avots: Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojums 2008. – 2020., SIA „Metrum” 

Savukārt, pilsētas telpiskās attīstības koncepcijā „Trīs Pāvilostas” ir uzsvērti trīs pilsētas kodoli – Vecā Pāvilosta, Jaunais 
Ciems un iecerētā apbūve ap MalduguĦu orgu. Mazstāvu un vairākstāvu dzīvojamās un publiskās teritorijas akcentētu 
iebraukšanu pilsētā un izplestos starp Dzintara ielu un ZaĜkalna mežu. Ražošanas apbūve un sabiedriskā funkcija tiek 
plānota teritorijā ap bijušo Spirtnīcu. Pie jūras kā svarīgākie Pāvilostas pievilcības momenti ir daba un kultūrvēsturiskā 
apbūve ar savām aizsargājamajām teritorijām, un osta kā pilsētas ekonomiskās attīstības dzenulis. Piejūras mežos un Sakas 
upes palienei pieguĜošajās zemēs tiek plānota rekreācija. Smilšu pulkstenis ir pavērsts uz otru pusi un pilsētas attīstība top 
līdzsvarota. (sk. 19.attēlu) 
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19.attēls. Pāvilostas telpiskās attīstības koncepcija ‘’Trīs Pāvilostas’’ 
Avots: Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojums 2008. – 2020., SIA „Metrum” 

� Saistība ar citiem plānošanas dokumentiem (no citiem plānošanas dokumentiem 
izrietošie nosacījumi un ietekme) 

Šajā nodaĜā ir jāsniedz pārskats par to, kā noteiktā attīstības perspektīva (vīzija, ilgtermiĦa attīstības mērėi un telpiskā 
koncepcija) saskan ar citos tieši vai netieši saistītos attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem risinājumiem un 
vadlīnijām. Vietējās pašvaldības līmenī tādējādi ir jāapskata, piemēram, saikne ar Zemgales plānošanas reăiona ilgtspējīgas 
attīstības stratēăiju un kaimiĦu pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēăijām, teritorijas plānojumiem (sk. 20.attēlu), 
dažādiem dabas aizsardzības plāniem, bet plānošanas reăiona līmenī ir jāvērtē saikne, piemēram, ar Latvijas Ilgtspējīgas 
attīstības stratēăiju un Nacionālo attīstības plānu. 
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20.attēls. Saldus pilsētas kaimiĦu pašvaldību teritoriju plānotā (atĜautā) izmantošana pilsētai blakus esošajā zonā 

Avots: Saldus pilsētas teritorijas plānojums 2006. – 2018.gadam 
 (Saldus pilsētas teritorijas plānojums 2006. – 2012.gadam ar grozījumiem), Saldus pilsētas dome, SIA „Metrum” 

� Attīstības perspektīvas ietekmes izvērtējums (ietekme uz dabas, sociālo, kultūras, 
ekonomisko vidi) 

13.10.2009. Ministru kabineta noteikumos Nr.1178 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas 
noteikumi" par ietekmes novērtēšanas veikšanas kārtību norādīts, ka ietekmes novērtēšana ir metožu un procedūru kopums, 
kuru plānošanas dokumenta izstrādātājs izvēlas un veic, lai prognozētu plānoto lēmumu sociāli ekonomisko ietekmi un 
noteiktu pieĦemto lēmumu radītās sekas. Izšėir sākotnējo, starpposma un gala  ietekmes novērtējumu. 

Sākotnējo ietekmes novērtējumu veic plānošanas dokumenta projekta izstrādes procesā, prognozējot iespējamo lēmumu vai 
rīcības radītās sekas. Sākotnējo ietekmes novērtējumu veic pirms lēmuma pieĦemšanas par plānošanas dokumenta 
apstiprināšanu. Sākotnējās ietekmes izvērtēšanas procesā veic šādas darbības: 

� vērtē izvēlētos problēmas risinājuma variantus vai rīcības virzienus un nosaka ietekmes objektus; 

� prognozē ietekmes objektu izmaiĦas atbilstoši piedāvātajam risinājumam;  

� izraugās ticamus un pastāvīgus datu avotus ietekmes uzraudzībai;  

� pēc iespējas agrākā plānošanas dokumenta projekta izstrādes posmā noskaidro citu iesaistīto valsts pārvaldes 
institūciju viedokli un konsultējas ar sabiedrības pārstāvjiem saskaĦā ar normatīvajiem aktiem par konsultāciju, 
sabiedrības iesaistīšanas un sabiedriskās apspriešanas kārtību. 

 Sākotnējā ietekmes novērtējuma kopsavilkumu izklāsta plānošanas dokumenta tekstā brīvi izvēlētā formā un, ja iespējams, 
izsaka rezultātu un rezultatīvo rādītāju saskaĦā ar tiesību aktiem par rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmu un tās darbības 
kārtību.  
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Ietekmes novērtēšanai izmanto tādus informācijas avotus un politikas analīzes metodes, kas nodrošina uz pierādījumiem 
pamatotu  prognožu izstrādi un ietekmes novērtēšanu. Ietekmes novērtēšanas procesā identificē plānotā vai pieĦemtā 
lēmuma iespējamās ietekmes objektus, konstatējot, vai lēmums rada: 

� ietekmi uz makroekonomisko vidi, uzĦēmējdarbības vidi un administratīvo izmaksu apjomu; 
�  sociālo ietekmi;  
�  ietekmi uz vidi; 
�  fiskālo ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem; 
�  ietekmi uz pārvaldes iestāžu funkcijām un cilvēkresursiem; 
�  ietekmi uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un Latvijas starptautiskajām saistībām; 
� Ietekmi uz teritoriju līdzsvarotu attīstību. 

Ja nepieciešams, par plānošanas dokumenta izstrādi atbildīgā institūcija ietekmes novērtēšanai var pasūtīt pētījumus valsts 
pārvaldes iestādēm vai privātpersonām. Novērtējuma apjomam un izmaksām jābūt samērīgām ar plānotā vai pieĦemtā 
lēmuma radītās ietekmes apmēru.  

IV VADLĪNIJAS TURPMĀKAJAI PLĀNOŠANAI UN RĪCĪBAI 

Šī daĜa veido saikni starp vēlamās perspektīvās attīstības vīziju un šīs vīzijas efektīvu īstenošanu. Šī daĜa ietver norādījumus, 
kas jāĦem vērā reăiona vai pašvaldību institūcijām, izstrādājot un apstiprinot attīstības programmas (gan reăiona, gan 
vietējās pašvaldības līmenī, attīstības stratēăijas un teritorijas plānojumus vietējās pašvaldības līmenī. Tā arī norāda uz 
dažādo nepieciešamo plānu, izpētes, pasākumu un rīcību izstrādi un uzsākšanu. 

� Vispārējās vadlīnijas 

Vispārējās vadlīnijās tiek noteikti sasniedzamie mērėi un politika, kas jāievēro, izstrādājot hierarhiski zemāka plānošanas 
līmeĦa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos. 

Piemērs: Zemgales plānošanas reăiona teritorijas plānojumā 2006. – 2026. vispārējās vadlīnijās tiek noteikti plānotie 
sasniedzamie mērėi un ieteicamā politika, kas jāievēro vietējām un rajonu pašvaldībām, izstrādājot attīstības programmas un 
teritorijas plānojumus. Tiek noteiktas šādas vispārējās vadlīnijas: 

� Zemgales attīstības vīzija (kā viena no vīzijām noteikta Zemgale – labvēlīgas dzīves vides reăions); 
� Vīzijas rezultatīvie rādītāji (pēc 20 – 30 gadiem Zemgalē ir sasniegti vidējie ES līmeĦi rādītājos: IKP uz vienu iedzīvotāju, 

bezdarba līmeĦa ziĦā un nodarbinātības līmeĦa ziĦā); 
� Plānošanas politikas principi vīzijas sasniegšanai (piemēram, policentriskas un līdzsvarotas Zemgales teritorijas 

attīstības veicināšana, saiknes uzlabošana starp attīstības centriem un lauku teritorijām, attīstot sabiedriskā transporta 
sistēmu). 

� Tematiskās vadlīnijas – (telpiskajai) teritorijas plānošanai 

Tematiskās vadlīnijas tiek adresētas atsevišėām tēmām, piemēram, apdzīvojuma veidošanai, lauku attīstībai, infrastruktūrai 
u.c. 

Piemērs: Zemgales plānošanas reăiona teritorijas plānojumā 2006. – 2026. tematiskās vadlīnijas adresētas plānojuma 
sadaĜām: apdzīvojums, lauki un infrastruktūra. 

� Apdzīvojuma un urbāno teritoriju plānošanai 

 

� Plānošanai lauku un mežu areālos 

Arī pašreizējos vietējās pašvaldības teritorijas plānojumos tiek ieskicētas turpmākās vadlīnijas šo teritoriju attīstībai. 

Piemērs. Ozolnieku novada teritorijas plānojumā 2006. – 2018., lai saglabātu augstvērtīgās, meliorētās un auglīgākās 
lauksaimniecības zemes lauksaimniecības attīstības nodrošināšanai, kas veicinātu teritorijai raksturīgo ainavu un bioloăiskās 
daudzveidības saglabāšanu, tiek norādīts, ka „esošās meliorācijas sistēmas būves un ierīces saglabājamas un regulāri 
kopjama”. Arī mežu teritorijās, lai saglabātu mežu zemes mežsaimnieciskās attīstības nodrošināšanai, ievērojot ilgtspējīgu 
(nenoplicinošu) apsaimniekošanu, kas veicinātu teritorijai raksturīgo ainavu un bioloăiskās daudzveidības saglabāšanu, 
noteikts, ka: 

� „Mežu teritoriju ilgtermiĦa mērėu sasniegšanai nepieciešama sadarbība ar mežu teritoriju īpašniekiem. Veicamie 
saimnieciskie darbi tiek plānoti pēc ilgtspējīgas mežsaimniecības principiem. 

� Mežu teritorijas perspektīvā veidos un paplašinās Rīgas, tāpat arī Jelgavas zaĜo zonu. Šajā sakarībā meži jāsaudzē, 
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jāsaglabā to daudzveidība, jānodrošina pārraudzība un zinātniskie pētījumi. 
� DaĜa no zinātniskās izpētes mežiem, kas atrodas pie Jelgavas pilsētas, tiks izmantota kā pilsētnieku un apkārtējo 

iedzīvotāju atpūtas teritorija. 
� Plānotā saimnieciskā darbība mežu teritorijās saistīta ar mežu saglabāšanu atsevišėiem īpaši aizsargājamiem meža 

iecirkĦiem (dabiskie meža biotopi, mikroliegumi). Aizsargājamo mežu iecirkĦiem nepieciešams izstrādāt vides 
apsaimniekošanas plānus. 

� Mazvērtīgās, nemeliorētās, akmeĦainās vai nerentablās lauksaimniecības zemes (kuru auglība zemāka par 31 ballēm) 
un krūmājiem aizaugušās teritorijas jārekultivē meža zemēs. Nav pieĜaujama, bez īpašas vajadzības, mežu teritoriju 
transformācija  citos zemes izmantošanas veidos. 

� Ap ciemu teritorijām jāveido koku vai krūmu grupu stādījumus, kas kalpotu kā vējlauzes vai buferstādījumu 
(aizsargstādījumu) zonas. Īpaši tas ir attiecināms uz ražošanas teritorijām Raubēnu un Ānes ciemā (veidojot vizuāli 
estētisku kvalitāti lauku ainavā) un daudzstāvu dzīvojamo apbūvi (transporta trokšĦu un dūmgāzu samazināšanai). 

� Infrastruktūras plānošanai 

Piemērs. Ozolnieku novada teritorijas plānojumā 2006. – 2018. noteiktas šādas vadlīnijas autoceĜu un satiksmes attīstībai: 

� Jānodrošina ērta un videi draudzīga transporta sistēma, kas veicinātu teritorijas ekonomiskās aktivitātes un nodrošinātu 
labu sasaisti Ozolnieku novada iekšējā struktūrā, saikni ar Jelgavu un novadam piegulošām teritorijām. 

� Paredzama autoceĜa "Rīga – KaĜiĦingrada" (Hanzas ceĜš) tālāka būvniecība un servisa objektu izveidošana Dalbē. 
� Tranzīta satiksmes apkalpes dalībnieki varētu saĦemt nepieciešamos pakalpojumus, nenovirzoties no maăistrālēm. 
� Ar veloceliĦiem savienotas nozīmīgākās iedzīvotāju un strādājošo, skolēnu koncentrācijas vietas. 
� Perspektīvā, apdzīvoto vietu tuvumā veidot zaĜo zonu, koku stādījumus - skaĦas un gāzu slāpēšanai. 
� Apdzīvotajās vietās gar ielām izbūvējamas ietves. 
� Saglabājams un restaurējams gājēju tilts, kas šėērso Iecavu pie Ozolniekiem. Tiltu nākotnē iespējams pārveidot par 

pārbraucamu tiltu ar vienu joslu. 

Savukārt, dzelzceĜa attīstībā nepieciešams: 

� Pasažieru vilcienu apkalpošanai saglabāt un attīstīt esošo dzelzceĜa līniju Jelgava – Rīga un tā apkalpojošās dzelzceĜa 
stacijas un pieturas punktus. 

� Kravas vilcienu apkalpošanu, līdz dzelzceĜa apejas izbūvei kravu vilcienu apkalpošanai, saglabāt pa esošo dzelzceĜa 
līniju Jelgava – Rīga.  

� Pilsētas dzelzceĜa mezgla atslogošanai un sliežu ceĜu sakārtošanai jāizbūvē apvedceĜš gar pilsētas dienvidu pusi. 
Aptuveni 0,5 km plats koridors tiek rezervēts tālākai izpētei, šā mērėa īstenošanai. Zemju transformācija var notikt tikai 
pēc sīkākas izpētes u.tml. 

� Plānošanai īpašās teritorijās/ areālos 

Vadlīnijas plānošanai dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma, ainavisko vērtību areālos, citās valsts, reăiona, pašvaldības 
interešu teritorijās u.tml. 

���� Ainavu aizsardzībai, pārvaldībai un plānošanai 

Vadlīnijas teritorijas plānojumiem ainavisko struktūru izpētē, to vērtību apzināšanai un detalizācijai, kā arī turpmākajām 
rīcībām ainavu aizsardzībai, pārvaldībai un plānošanai. 

� Attīstības programmas izstrādei 

Šajā sadaĜā ieveramas vadlīnijas, kas Ħemamas vērā, izstrādājot plānošanas reăiona vai attiecīgās vietējās pašvaldības 
attīstības programmu. Vadlīnijas var saturēt informāciju, piemēram, par atsevišėām sīkāk analizējamām pašreizējās 
situācijas un attīstības tendenču sfērām, precīzākas norādes attīstības stratēăisko virzienu izvēršanai, kā arī prasības 
attīstības programmas īstenošanas uzraudzības sistēmas izveidei un uzturēšanai, tai skaitā ierosinot specifiskus rezultatīvos 
rādītājus. 

V PERSPEKTĪVAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA 

NodaĜā tiek atrunāta pamatkārtība, kādā tiek veikta ilgtspējīgas attīstības stratēăijas īstenošanas uzraudzība, kas pamatā 
balstās uz ikgadēju pārskatu sagatavošanu un attīstības vērtēšanu, izmantojot stratēăijā noteiktos rezultatīvos rādītājus – 
gan vispārīgos, gan mērėiem pakārtotos. Ikgadējais pārskats var tikt veidots kā vienots dokuments arī par attiecīgā līmeĦa 
attīstības programmas un teritorijas plānojuma īstenošanu.  

Šajā nodaĜā norādāmas arī galvenās kompetences un kārtība, kādā veicamas izmaiĦas konkrētajā ilgtspējīgas attīstības 
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stratēăijā. 

Piemēram, Zemgales plānošanas reăiona teritorijas plānojumā 2006. – 2026. tiek aprakstīti teritorijas plānojuma telpiskās 
attīstības perspektīvas īstenošana priekšnosacījumi, norādot, ka tā atkarīga no: 

� Zemgales plānošanas reăiona cilvēku un finanšu resursiem;  
� vietējo pašvaldību aktivitātēm teritorijas plānojuma vadlīniju (ieteikumu) izpildē;  
� pašvaldību spējas vienoties par reăionam būtiski svarīgu projektu realizāciju, kas dotu lielāko pienesumu reăiona 

attīstībai. 

Šī dokumenta ieviešanas kārtībā noteikts: 
� „SaskaĦā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.236 „Plānošanas reăiona teritorijas noteikumi” 52.pantu Zemgales 

plānošanas reăiona Attīstības padome lēmumā par teritorijas plānojuma apstiprināšanu norāda termiĦu, līdz kuram pēc 
teritorijas plānojuma apstiprināšanas jāveic nepieciešamie grozījumi plānošanas reăionā esošo rajonu un vietējo 
pašvaldību teritorijas plānojumos. 

� Teritorijas plānojuma ievērošanas pārraudzība ir Zemgales plānošanas reăiona attīstības padomes kompetencē. 
� Zemgales plānošanas reăiona teritorijas plānojuma īstenošanas uzraudzību Zemgales plānošanas reăiona attīstības 

padomes uzdevumā veic plānošanas reăiona administrācija. 
� Lai nodrošinātu teritorijas plānojuma īstenošanu, plānošanas reăiona administrācija: 

- izstrādā plānošanas reăiona attīstības programmu, kas ir teritorijas plānojuma īstenošanas dokuments 
vidējam termiĦam; 

- Zemgales plānošanas reăiona attīstības programmas īstenošanas kontrolei un vadībai katru gadu kopā ar 
budžetu izstrādā un apstiprina ikgadējo rīcības plānu. Izstrādājot plānošanas reăiona ikgadējo rīcības plānu, 
paredz pasākumus, projektus Zemgales teritorijas plānojuma īstenošanai; 

- katru gadu, reizē ar gada pārskatu par budžeta izpildi, atskaitās Zemgales plānošanas reăiona attīstības 
padomei par ikgadējā rīcības plāna izpildi.” 

VI IETEIKUMI (PRIEKŠLIKUMI) VALSTS INSTITŪCIJĀM 

NodaĜa veidojama, ja ilgtspējīgas attīstības stratēăijas izstrādes procesa gaitā ir parādījusies vajadzība pēc kādām 
konkrētām izmaiĦām normatīvajos aktos vai savstarpējās sadarbības sekmēšanai ar valsts institūcijām. Lai gan šajā nodaĜā 
ietvertie priekšlikumi un prasības nebūs saistoši valsts institūcijām, tie tomēr varēs kalpot par pamatu nepieciešamo izmaiĦu 
ierosināšanai. Izsakot priekšlikumus, ieteicams norādīt arī to pamatojumus, t.sk. ierakstot norādes arī uz attiecīgajā 
ilgtspējīgas attīstības stratēăijas nodaĜām. 

VII INFORMĀCIJAS AVOTI 

 

VIII PIELIKUMI 

 

 

6.2. Ilgtspējīgu attīstības stratēăiju ieviešana un īstenošanas uzraudzība 

Jau iepriekšējā metodisko norādījumu apakšnodaĜā bija redzams, ka „īstenošanas uzraudzība” ir 
izdalīta kā atsevišėa ikvienas ilgtspējīgas attīstības stratēăijas satura sastāvdaĜa. Lai gan apjoma ziĦā šī 
nodaĜa parasti nav gara, tai ir Ĝoti liela praktiska nozīme sekojošos aspektos: 

� Lielā mērā tā ir kā pamācība efektīvākam ilgtspējīgas attīstības stratēăijas pielietojumam 
praktiskajā darbā, nosakot: 

� Dokumenta kontroles kārtību; 

� Dokumenta atjaunošanas vai pārstrādāšanas kārtību; 

� Pārskatu sagatavošanas kārtību u.tml. 

� Rezultatīvo rādītāju pielietošana, kas palīdz: 

� Atbildēt uz jautājumu: „Vai mēs ejam uz turieni, kur patiešām vēlamies nokĜūt?” 
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� Pēc iespējas savlaicīgāka reaăēt uz nevēlamām attīstības tendencēm; 

� Iegūt salīdzināmus datus procesu analīzei, attīstības demonstrēšanai un turpmāko 
attīstības plānošanas dokumentu uzlabošanai. 

ĥemot vērā piedāvāto ilgtspējīgas attīstības stratēăiju struktūru, rezultatīvajiem rādītājiem nav jābūt 
ietvertiem sadaĜā par stratēăijas ieviešanu un īstenošanas uzraudzību – tie tiek skatīti pašreizējās 
situācijas analīzes ietvaros kā vispārējie attīstības rādītāji, kā arī pakārtoti izvirzītajiem ilgtermiĦa 
attīstības mērėiem, lai būtu iespējams vērtēt virzību uz to sasniegšanu. 

Specifiska rezultatīvo rādītāju pielietošana var tikt izmantota sadaĜā „Attīstības perspektīvas ietekmes 
izvērtējums”, kuru pašreiz tiek piedāvāts veidot atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1178 
„Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”. Šī projekta nodaĜā 
par ietekmes novērtēšanu norādīts, ka plānošanas dokumentiem veic gala ietekmes novērtējumu, kura 
ietvaros vērtē sākotnēji izvirzīto mērėu un plānoto rezultātu sasniegšanas pakāpi, kā arī mērėa 
sasniegšanā ieguldīto līdzekĜu izlietojuma pamatojumu. 

Tiek norādīts, ka gala ietekmes novērtēšanas procesā veic šādas darbības: 

� apkopo un analizē informāciju par sākotnēji konstatētajām problēmām, izvirzītajiem mērėiem un 
plānotajiem rezultātiem; 

� analizē plānošanas dokumenta īstenošanā iesaistīto institūciju paveikto, kā arī problēmu 
risināšanā un izvirzīto mērėu sasniegšanā ieguldītos resursus; 

� apzina plānošanas dokumenta mērėa grupas un to viedokli par iecerēto pasākumu īstenošanas 
sekmīgumu; 

� analizē faktorus, apstākĜus un nosacījumus, kas ietekmējuši plānošanas dokumenta īstenošanu. 

Kā jau iepriekš atzīmēts, metodiskie norādījumi Zemgales plānošanas reăionam rekomendē sagatavot 
ikgadēju pārskatu par ilgtspējīgas attīstības stratēăijas, attīstības programmas un teritorijas plānojuma 
īstenošanu. 

Gala ietekmes novērtējumā: 

� Rezultātus salīdzina ar sākotnēji izvirzītajiem mērėiem, rezultātiem un izstrādātajām prognozēm, 
spriežot par plānošanas dokumenta īstenošanas sekmīgumu un spēju risināt identificētās 
problēmas. 

� Pamatojoties uz gala ietekmes novērtējuma rezultātiem, plāno ieteikumus konstatēto nepilnību 
novēršanai un turpmākajai rīcībai nozarē, kurā plānošanas dokuments izstrādāts. 

ĥemot vērā to, ka pēc būtības īstenošanas uzraudzība ir vajadzīga ikvienam attīstības plānošanas 
dokumentam, un šajā gadījumā īstenošanas uzraudzības sistēma ir tāda pati tikai vispārīgāka kā 
attīstības programmām, tad detalizētāka informācija par rezultatīvo rādītāju veidiem un pielietošanas 
īpatnībām tiks aprakstīta nodaĜā par attīstības programmu ieviešanu un īstenošanas uzraudzību. 
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VII REĂIONĀLĀ UN VIETĒJĀ PLĀNOŠANAS LĪMEĥA VIDĒJA TERMIĥA 
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI – ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 

7.1. Attīstības programmu satura struktūra, ieteikumi saturā iekĜaujamajai informācijai un 
noformējumam 

Metodisko norādījumu izpratnē attīstības programma gan vietējās pašvaldības, gan plānošanas reăiona 
līmenī ir vidēja termiĦa (7 gadiem) attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums 
ilgtermiĦa prioritāšu īstenošanai. 

Pēc būtības attīstības programma kalpo kā secīgs un detalizējošs dokuments attiecīgās teritorijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēăijai, izvēršot tajā noteikto ilgtermiĦa attīstības vīziju un mērėus, konkrētākā 
vidēja termiĦa prioritāšu, uzdevumu un rīcību sistēmā. Vietējās pašvaldības līmenī attīstības 
programmai ir jābūt mijiedarbībā ar teritorijas plānojumu, jo tajā ietvertajām rīcībām, kas saistītas ar 
zemes izmantošanu un apbūvi, ir jāmeklē telpiskie risinājumi teritorijas plānojumā. Pretējā gadījumā to 
īstenošana varētu būt neiespējama. 

 

7.1.1. Satura struktūras priekšlikums 

TERMINU SKAIDROJUMI UN SAĪSINĀJUMI 

IEVADS 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDES KĀRTĪBA UN METODOLOĂIJA 

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN ANALĪZE 

• Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (t.sk. pašvaldības finanšu resursu 
izvērtējums) 

• SVID analīze (vietējā, reăionālā un nacionālā mērogā) 

STRATĒĂISKĀ DAěA 

• Stratēăiskā matrica (prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi) 

• Vidējā termiĦā sasniedzamie rezultatīvie rādītāji (atbilstoši rīcības virzieniem un 
uzdevumiem) 

• Attīstības programmas saskaĦotība un pēctecība 

RĪCĪBAS PLĀNS 

• Investīciju plāns (kā pielikums) 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA 

INFORMĀCIJAS AVOTI 

PIELIKUMI 

Piedāvātā attīstības programmas vispārējā satura struktūra ir piemērojama gan Zemgales plānošanas 
reăiona, gan tajā ietilpstošo vietējo pašvaldību līmenī, lai gan informācijas detalizācijas pakāpei ir 
jāatšėiras. 

Katras konkrētās attīstības programmas izstrādē ir jāvadās arī no attiecīgās vietējās pašvaldības 
ilgtspējīgas attīstības stratēăijas specifikas un tajā noteiktajām vadlīnijām attīstības programmas 
izstrādei. Tādējādi ir iespējamas korekcijas un papildinājumi attīstības programmas satura struktūrā un 
informācijas atspoguĜojumā, tajā pat laikā saglabājot šajos metodiskajos norādījumos ieteikto attīstības 
programmas pamatstruktūru. 
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7.1.2. Saturā iekĜaujamā informācija un noformējums 

TERMINU SKAIDROJUMI UN SAĪSINĀJUMI 

IEVADS 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDES KĀRTĪBA UN METODOLOĂIJA 

• Pamatojums attīstības programmas izstrādei – dokumenta nozīme un tiesiskais regulējums 
• Pārskats par pielietoto metodoloăiju 
• Attīstības programmas izstrādes process (dalībnieki, izstrādes posmi un procesi) 

Visi ar attīstības plānošanas dokumenta izstrādi saistītie lēmumi par izstrādi un apstiprināšanu, institūciju sniegtā 
informācija, norādījumi un atzinumi, sabiedriskās apspriešanas materiāli, ziĦojums par vērā Ħemtajiem sabiedrības 
priekšlikumiem un noraidītajiem priekšlikumiem ietverami šī dokumenta pielikumos vai atsevišėā sējumā – Pārskatā par 
dokumenta izstrādi. 

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN ANALĪZE 

• Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (t.sk. pašvaldības finanšu resursu 
izvērtējums) 

Ja attīstības programma tiek izstrādāta vienlaicīgi ar ilgtspējīgas attīstības stratēăiju, tad šo sadaĜu pēc būtības var aizvietot 
ar ilgtspējīgas attīstības stratēăijas sadaĜas „Pašreizējās situācijas raksturojums un perspektīvo attīstības resursu analīze” 
apakšnodaĜā „Telpiskās un funkcionālās struktūras apraksts” ietverto informāciju. Lai lieki nedublētu informāciju, 
pašreizējās situācijas raksturojums (ieskaitot SVID analīzi) var tikt izveidots, kā atsevišės sējums. 

Savukārt, ja attīstības programmas izstrāde norisinās vismaz ar viena gada nobīdi pēc ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 
sagatavošanas, tad, Ħemot vērā jaunu statistikas datu pieejamību un iespējamās situācijas izmaiĦas, ir nepieciešams 
pārskatīt ilgtspējīgas attīstības stratēăijas sadaĜas „Pašreizējās situācijas raksturojums un perspektīvo attīstības resursu 
analīze” apakšnodaĜā „Telpiskās un funkcionālās struktūras apraksts” ietverto informāciju, to atjaunojot un pēc vajadzības 
pilnveidojot. Šajā gadījumā „Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze” ir ietverams izstrādājamajā attīstības 
programmā kā atsevišėa šī dokumenta sastāvdaĜa. 

Ievērojot pēctecības un savstarpējās pakārtotības principu, ieteicams šo nodaĜu veidot no tām pašām 5 apakšnodaĜām, kas 
detalizētāk aprakstītas jau metodisko norādījumu apakšnodaĜā par ilgtspējīgas attīstības stratēăijas saturu: 

• Dabas apstākĜi un resursi  
• ŪdeĦi, lauku un mežu areāli 
• Apdzīvojuma struktūra un tās attīstība 
• Ekonomiskā vide 
• Infrastruktūra (sociālā infrastruktūra, satiksmes infrastruktūra un pakalpojumi, sakari, enerăētikas infrastruktūra, 

vides infrastruktūra). 

Piedāvātās 5 apakšnodaĜas var tikt iedalītas arī sīkāk pēc vajadzības, bet vēlams saglabāt tādu struktūru, kas būtu 
savietojama ar ilgtspējīgas attīstības stratēăijā ietverto informācijas izklāstu. Šis pats aspekts attiecināms arī uz 
analizētajiem vispārējiem rezultatīvajiem rādītājiem. 

• SVID analīze (vietējā, reăionālā un nacionālā mērogā) 

Pašreizējās situācijas raksturojumu summējošs informācijas pārskats SVID (stiprās puses, vājās vietas, iespējas un draudi) 
analīzes veidā, kur galveno uzmanību būtu jāvērš uz tēmām, kas saistās ilgtspējīgas attīstības stratēăijā noteiktajiem 
ilgtermiĦa attīstības mērėiem un prioritātēm (tām pakārtotajiem rezultatīvajiem rādītājiem). 

SVID analīzi ieteicams pasniegt tabulas veidā, katram kritērijam piešėirot tikai vienu no trim vērtībām – vai tas ir nozīmīgs 
vietējā, reăionālā vai starptautiskā mērogā. 

Piemērs šādai SVID analīzes tabulai var būt sekojošs: 

Kritērijs (nozare) 
Vietējā 
mērogā 

Reăionālā 
mērogā 

Nacionālā 
mērogā 

Ražošana/ rūpniecība    
Stiprās puses    
Ir pieejamas teritorijas jaunu ražotĦu izveidošanai X   
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Kvalificētu strādnieku pieejamība kokapstrādes jomā  X  
Vājās vietas    
Zema preču konkurētspēja X   
Ražo produkciju ar zemu pievienoto vērtību X   
Iespējas    
Rūpnieciskā ražošana ar augstu pievienoto vērtību X   
Degradēto teritoriju transformācija rūpniecībai X   
Produkcijas atpazīstamība starptautiskajā tirgū   X 
Draudi    
Smaga un ražošanas attīstību neveicinoša nodokĜu politika  X  
Darbaspēka izmaksu palielināšanās, un attiecīgi produkcijas cenas  
konkurētspējas pazemināšanās 

  X 

 

STRATĒĂISKĀ DAěA 

• Stratēăiskā matrica (prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi) 

Ar „Stratēăisko matricu” šeit ir domāta hierarhiski savstarpēji pakārtota un skaidra sistēma, kurā atspoguĜojas vidējā termiĦa 
prioritāšu un uzdevumu sasaiste ar ilgtspējīgas attīstības stratēăijā noteiktajiem ilgtermiĦa attīstības mērėiem un 
prioritātēm. Pašreiz Latvijā neviens normatīvais akts nenosaka konkrētas prasības stratēăiskās matricas uzbūvei, tāpēc 
praksē tiek pielietoti dažādi modeĜi atkarībā no pašvaldības specifikas un attīstības programmas dokumentu izstrādātāju 
pieredzes. 

ěoti skaidru stratēăisko matricu piedāvā pašreiz spēkā esošā Zemgales plānošanas reăiona attīstības programma: 

 

Attiecīgi Zemgales plānošanas reăiona attīstības programma nosaka vienu vispārējo stratēăisko mērėi un trīs prioritātes, 
kurām secīgi pakārtojas virkne rīcības virzienu, uzdevumu un pasākumu. 

Tajā pat laikā jāsecina, ka šī piedāvātā stratēăiskā matrica ietver sevī arī rīcību daĜu, kuru metodiskajos norādījumos ir 
plānots skatīt kā vēl konkrētāku attīstības programmas sadaĜu ar īstermiĦa nozīmi un ikgadēju pārskatīšanu. Tāpēc, Ħemot 
vērā arī Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas veiktās iestrādnes Attīstības programmu izstrādes 
metodiskajiem norādījumiem (metodika pabeigta 2009.gada 15.septembrī), tiek piedāvāts nedaudz savādāks stratēăiskās 
matricas izvērsums (sk. piemēru zemāk): 
 
Stratēăiskās 
matricas līmenis 

Piezīmes Tematisks piemērs 

Stratēăiskais 
ilgtermiĦa mērėis 

M1: Kvalitatīvas dzīves telpas 
attīstīšana 

IlgtermiĦa prioritāte 

Šiem abiem līmeĦiem ir jānāk no Ilgtspējīgas attīstības 
stratēăijas 

Pi1: Esošās apbūves humanizācija 
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Vidēja termiĦa 
prioritāte 

Šis nav obligātais līmenis, bet ir pielietojams, ja vidējā 
termiĦā īpašs uzsvars liekams uz kādu ilgtermiĦa prioritātes 
daĜu. IlgtermiĦa prioritātei var pakārtoties vairākas vidēja 
termiĦa prioritātes. 

Pv1: Esošās dzīvojamās apbūves 
humanizācija 

Rīcības virzieni Izvērš izpratni par noteiktajām prioritātēm. Katrai prioritātei 
var būt vairāki rīcības virzieni. 

RV1: Ēku siltināšana 
RV2: Inženiertīklu atjaunošana 
RV3: Iekšpagalmu sakārtošana 

Uzdevumi Detalizē rīcības virzienus. Katram rīcības virzienam parasti 
būs vairāki uzdevumi. 

U3.1. Izveidot rotaĜu laukumus 
U 3.2. PriekšdārziĦu veidošana 
U 3.3. Automašīnu novietĦu 
pilnveidošana iekšpagalmos 

Attīstības programmās vēlams šo stratēăisko matricu attēlot kā savstarpēji saistītu un hierarhiski pakārtotu sistēmu, 
shēmas veidā.  

• Vidējā termiĦā sasniedzamie rezultatīvie rādītāji (atbilstoši rīcības virzieniem un 
uzdevumiem) 

Iepriekšējā sadaĜā izveidotajai stratēăiskajai matricai ir jāpiekārto rezultatīvie rādītāji, kas spētu raksturot izvirzīto uzdevumu 
izpildi un panākumus noteiktajos rīcības virzienos. Tādējādi no stratēăiskās matricas ir paĦemami rīcības virzieni (un tiem 
atbilstošie uzdevumi), pakārtojot zem tiem rezultatīvos rādītājus ar pašreizējām un vēlamajām nākotnes vērtībām. 
PieĜaujama arī tekstuāla paskaidrojuma sniegšana attiecībā uz konkrēta rezultatīvā rādītāja izvēli. 

Katram rīcības virzienam pakārtotajai rezultatīvo rādītāju tabulai minimāli jāsatur sekojošas sadaĜas: 
Rezultatīvais rādītājs Pašreizējā vērtība Vidēja termiĦa 

sasniegums 
IlgtermiĦa attīstības 
virziens 

Pēc būtības līdzīga šāda veida rezultatīvo rādītāju tabula ir ietverta arī spēkā esošajā Zemgales plānošanas reăiona 
attīstības programmā, kā arī Rīgas ilgtermiĦa attīstības stratēăijā (sk. attēlu zemāk): 

 

Ar ikgadēju pārskatu palīdzību šāda veida rezultatīvo rādītāju tabulas dod korektu pamatu attīstības plānošanas dokumenta 
īstenošanas uzraudzībai, un attīstības sekmēšanai pašvaldībā kopumā. 

• Attīstības programmas saskaĦotība un pēctecība 

Attīstības programmas saskaĦotībai ar ilgtspējīgas attīstības stratēăiju jāatspoguĜojas jau iepriekšējās divās apakšnodaĜās, 
taču šajā apakšnodaĜā papildus sniedzams izvērtējums kā attīstības programma saskan, papildina vai ir pretrunā ar citiem 
potenciāli saistītiem attīstības plānošanas dokumentiem (piemēram, teritorijas plānojumu, kaimiĦu pašvaldību attīstības 
programmām, dažādiem tematiskajiem pašvaldības plāniem un programmām u.tml.). Ja tiek identificētas kādas būtiskas 
pretrunas, tad šajā pašā sadaĜā ir jāsniedz priekšlikums problēmas risinājumam, lai netiktu pieĜauta savstarpēji pretrunīgu 
plānošanas dokumentu vienlaicīga pastāvēšana. 

RĪCĪBAS PLĀNS 
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• Investīciju plāns (kā pielikums) 

ĪstermiĦa (1-3 gadi) rīcības plāns ar konkrētiem pasākumiem, aktivitātēm izvirzīto uzdevumu izpildei, tādējādi sekmējot 
virzību uz ilgtspējīgas attīstības stratēăijā noteikto mērėu sasniegšanu. Rīcības plānu var saukt arī par investīciju plānu, 
tādējādi skaidrāk iezīmējot tā nozīmi pašvaldības budžeta plānošanā. 

Rīcības plāna struktūru tiek ierosināts veidot kā no 5 kolonnām sastāvošu matricu: 
Uzdevums Pasākumi, 

aktivitātes 
Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiĦš/ 

periods 
Finanšu avots 

Ja ir apzināta precīzāka informācija par projektu, tad iespējams papildināt iepriekšējo matricu ar papildus kolonnu par 
finansējuma apjomu. Ieteicams rīcības plāna matricu veidot tādā veidā, ka pasākumi / aktivitātes ir pakārtotas konkrētam 
uzdevumam. 

Gadījumos, ja tuvāko gadu laikā nav plānots veikt kādas noteiktas aktivitātes saistībā ar izvirzītā uzdevuma izpildi, vai arī 
izvirzītā aktivitāte ir saistāma ar vairāku uzdevumu izpildi, var tikt pielietots mazliet vispārīgāks rīcības plāna matricas 
variants, kad aktivitāte nav tieši pakārtota kādam noteiktam uzdevumam, bet gan uzdevumu grupai. Skatīt piemēru no 
Siguldas novada attīstības programmas 2007. - 2019.gadam: 

 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA 

NodaĜā tiek atrunāta kārtība, kādā tiek veikta attīstības programmas īstenošanas uzraudzība, kas pamatā balstās uz 
ikgadēju pārskatu sagatavošanu un attīstības vērtēšanu, izmantojot rīcības virzieniem pakārtotos rezultatīvos rādītājus, 
izpildīto pasākumu fiksēšanu un sekojošu rīcības plāna atjaunošanu. Ikgadējo pārskatu ieteicams veidot kā vienotu 
dokumentu arī par attiecīgā līmeĦa ilgtspējīgas attīstības stratēăijas un teritorijas plānojuma īstenošanu. Šajā nodaĜā 
norādāmas arī galvenās kompetences un kārtība, kādā veicamas izmaiĦas konkrētajā attīstības programmā. 

INFORMĀCIJAS AVOTI 

PIELIKUMI 
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7.2. Attīstības programmu ieviešana un īstenošanas uzraudzība 

Attīstības programmu ieviešana un īstenošanas uzraudzība ir skatāma ciešā saiknē ar tās pašas 
teritorijas ilgtspējīgas attīstības stratēăijas un teritorijas plānojuma ieviešanu, jo tie ir savstarpēji cieši 
saistīti plānošanas dokumenti, kas veido pamatu plānošanas reăiona un vietējās pašvaldības attīstības 
veicināšanai. 

Neskatoties uz to, ka attīstības programmas nav saistošs dokuments trešajām personām, tām ir jākalpo 
par praktisku instrumentu un rīcību pamatojumu plānošanas reăiona un vietējo pašvaldību ikdienas 
darbā. Tādējādi plānošanas reăiona padomei vai attiecīgās vietējās pašvaldības domei ir jāuzĦemas 
politiskā atbildība par attīstības programmu ieviešanu, un tādu pasākumu (aktivitāšu) nepieĜaušanu, kas 
neatbilstu attīstības programmai un ilgtspējīgas attīstības stratēăijai. 

Attīstības programmu ieviešanas sekmēšanai, katrā pašvaldībā ir jānosaka institūcija (nodaĜa vai 
amatpersona), kas būs atbildīga par šī dokumenta īstenošanas uzraudzību, tai skaitā arī ikgadējo 
pārskatu sagatavošanu un potenciālo grozījumu (papildinājumu) rosināšanu. Šīs institūcijas efektīvākai 
darba nodrošināšanai pašvaldībai ir jāpiešėir tai tiesības pieprasīt un saĦemt ikgadējo pārskatu 
sagatavošanai nepieciešamo informāciju no citām pašvaldības un valsts institūcijām. ĥemot vērā, ka 
katrai iniciatīvai, kas uzliek jaunus pienākumus pašvaldības un ar tās darbību saistīto institūciju 
darbiniekiem, parasti ir raksturīga negatīva attieksme, pašvaldības politiskajai vadībai ir jābūt patiesi 
ieinteresētai attīstības programmas īstenošanas uzraudzībā, iespēju robežās sniedzot nepieciešamo 
atbalstu komandai (vai konkrētam speciālistam), kas būs atbildīga par kvalitatīvu un savlaicīgu 
pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas pārskatu sagatavošanu. 

Šie metodiskie norādījumi iesaka veidot ikgadēju pārskatu par ilgtspējīgas attīstības stratēăijas, 
attīstības programmas un teritorijas plānojuma īstenošanu kā vienotu dokumentu. Resursu taupīšanas 
nolūkā ir pieĜaujama arī šāda pārskata kā atsevišėas sadaĜas iekĜaušana pašvaldības gada pārskatā, 
taču tādā gadījumā ir jārēėinās ar faktu, ka pavasarī vēl nav pieejama lielākā daĜa statistikas datu par 
iepriekšējo gadu. Savukārt, līdz vasaras beigām parasti visi statistikas dati par iepriekšējo gadu kĜūst 
zināmi, tāpēc pārskatu par attīstības plānošanas dokumentu īstenošanu var sagatavot pilnvērtīgāk. 
Tādējādi optimālais laiks šādu gada pārskatu sagatavošanas pabeigšanai varētu būt rudens sākums 
(vidus). 

Ne vēlāk kā mēneša laikā pēc ikgadējā pārskata par attīstības plānošanas dokumentu īstenošanu 
sagatavošanas, atbildīgās amatpersonas sagatavo un prezentē ziĦojumu pašvaldības domei/ 
plānošanas reăiona padomei par pārskata rezultātiem, pēc tam publicējot tos pašvaldības mājas lapā. 

 
Attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzības pārskatam jāietver sekojošas 
galvenās nodaĜas: 

• Ievads – tajā apraksta attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzības pārskata nozīmi, 
attīstības plānošanas dokumentu būtību un sasvstarpējo saikni, dokumenta kopējo struktūru un 
laika griezumu par kādu tas ir veidots. 

• Vispārējs teritorijas attīstības raksturojums – tas ir konspektīvs pārskats, kas attēlo galveno 
teritorijas attīstības pamatrādītāju dinamiku. 

• Attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas progress – nodaĜa tiek strukturēta pa ilgtermiĦa 
attīstības mērėiem un tiem pakārtotajiem rīcības virzieniem. Tā balstās uz mērėiem un rīcības 
virzieniem pakārtoto rezultatīvo rādītāju apkopojumu un analīzi. Par katru mērėi tiek aprakstīta 
sekojoša informācija: 

• Kāda ir situācija, vai tā sakrīt ar plānoto attīstību? 

• Kas darīts un sasniegts? Ja konstatētas novirzes no plānotā, tad pamatojums tam. 

• Katra mērėa apraksts noslēdzas ar secinājumiem un priekšlikumiem. 
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Progresa novērtēšanai pēc būtības var tikt izmantota tāda pati mērėu (rīcības virzienu) rādītāju 
apkopojuma tabula10, kāda sekmīgi jau tiek pielietota Rīgas pilsētas attīstības vērtēšanai: 
 
MĒRĖU RĀDĪTĀJU APKOPOJUMA TABULA 
 

 
Rādītāji tiek grupēti pa mērėiem, un, attiecīgi horizontāli norādot mērėa nosaukumu, rādītāji tiek 
numurēti mērėa ietvaros. 

1. Nr.p.k. – norāda rādītāja numuru 

2. Rādītājs – rādītāja precīzs nosaukums 

3. Rādītāja vienība  

4. Pēdējā vērtība – uzrādīta pēdējā pieejamā vērtība 

5. Gads – norādīts gads par kuru pieejama pēdējā rādītāja vērtība 

6. Tendence – rādītāja attīstības tendences novērtējums. Tiek norādīta viena no iespējamām 
situācijām: 

7. Periods – norādīts periods, kurā novērtēta attīstības dinamika 

8. Novērtējums – esošās situācijas novērtējums atbilstoši ilgtspējīgas attīstības stratēăijā un 
Attīstības programmā plānotajam: 

L Labi 
A Apmierinoši 
S Slikti 

 

Nr.p.k. 
 

Rādītājs Vienība Pēdējā 
vērtība 

Gads Tendence Periods Novērtējums 

        

 Pieaugums ar pozitīvu ietekmi uz dzīves kvalitāti 
 Samazinājums ar pozitīvu ietekmi uz dzīves kvalitāti 
 Stabilitāte 
 Pieaugums ar negatīvu ietekmi uz dzīves kvalitāti 
 Samazinājums ar negatīvu ietekmi uz dzīves kvalitāti 
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Piemērs tam, kā praksē var izskatīties šādas analīzes rezultāts redzams zemāk ievietotajā attēlā: 

Avots: 2006. – 2007.gada pārskats par Rīgas ilgtermiĦa attīstības stratēăijas līdz 2025.gadam un Rīgas 
attīstības programmas 2006. – 2012.gadam ieviešanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 2008) 

• Īstenoto projektu analīze – šī sadaĜa var tikt apvienota ar iepriekšējo, bet ieteicams to attēlot 
atsevišėi, fiksējot konkrētu projektu īstenošanu. 

• Attīstības plānošanas dokumentu īstenošana un pašvaldības budžets – šajā nodaĜā aprakstāms, kā 
budžeta prioritātes ir saistītas ar attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm. 

• Secinājumi un priekšlikumi – ieteicams atsevišėi norādīt kopējos pārskata secinājumus un kopīgās 
tendences. Savukārt, priekšlikumi izvirzāmi attīstības plānošanas dokumentu aktualizācijai, 
pašvaldības struktūrvienību darba pilnveidošanai un uzraudzības sistēmas attīstībai. 

• Informācijas avoti – uzrādīti informācijas avoti, tai skaitā pašvaldības struktūrvienības un citas 
iestādes, kas sniegušas informāciju pārskata sagatavošanai. 

Attīstības programmu var aktualizēt, ja mainījušies sociālekonomiskie apstākĜi, kas bijuši par pamatu 
konkrētu risinājumu ietveršanai šajā dokumentā, kā arī, ja nepieciešams precizēt tajā ietverto 
informāciju, uzdevumus, atbildīgās institūcijas vai to izpildes termiĦus. 

Attīstības programmu aktualizē tādā kārtībā, kādā tā ir apstiprināta, pievienojot skaidrojumu par 
veiktajām izmaiĦām un to nepieciešamības pamatojumu, kā arī konsolidētu aktualizētā plānošanas 
dokumenta tekstu. 

Attīstības programmas rīcības daĜas aktualizēšanu jāveic vismaz reizi gadā, pamatojoties uz pārskatā 
par attīstības programmas īstenošanu ietverto informāciju. Ja rīcības daĜas aktualizācijas rezultātā 
netiek izsvītroti tikai paveiktie uzdevumi (pasākumi), bet arī tiek papildināta ar jaunām aktivitātēm, tad 
reăiona padomei/ pašvaldības domei ir jālemj par ierosināto papildinājumu akceptēšanu. 

Mainot attīstības programmā noteiktos rīcības virzienus un uzdevumus, nepieciešams ne vien atbilstošs 
plānošanas reăiona/ pašvaldības lēmums, bet ieteicams arī izzināt sabiedrības viedokli. Ja veicamo 
izmaiĦu skaits ir ievērojams, tad ir rosināma jaunas attīstības programmas izstrādes uzsākšana. 

Attiecībā uz īstenošanas uzraudzību attīstības programmām vistiešākā saikne ir ar ilgtspējīgas 
attīstības stratēăijām, jo abos šajos dokumentos tiek izmantota vesela virkne rezultatīvo rādītāju, kuriem 
kopumā ir jāpalīdz pašvaldībai uzraudzīt un veicināt tās attīstību vēlamajā (t.i. ilgtspējīgas attīstības 
stratēăijā norādītajā) virzienā. 

Gan ilgtspējīgas attīstības stratēăijas, gan attīstības programmas uzraudzības sistēmas uzdevumi ir11: 
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• Identificēt pārmaiĦas pašvaldības sociālajā un ekonomiskajā situācijā; 

• Identificēt, vai attīstības plānošanas dokumenti tiek ieviesti, kā plānots; 

• Demonstrēt pašvaldības darbības progresu un sasniegumus; 

• Nodrošināt ar informāciju sabiedrību, politiėus un citas ieinteresētās puses; 

• Identificēt jaunas problēmas un iespējas, kam veltīt tālāku izpēti un darbības; 

• Pamatot attīstības plānošanas dokumentu aktualizācijas nepieciešamību; 

• Sekmēt pašvaldības struktūrvienību koordinētu darbību; 

• Nodrošināt pašvaldības attīstības novērtēšanas iespējas. 

Galvenās darbības uzraudzības sistēmas ietvaros ir regulāri un sistemātiski vākt, apkopot un analizēt 
kvantitatīvu un kvalitatīvu informāciju par situāciju plānošanas reăionā/ vietējā pašvaldībā un 
plānošanas reăiona/ pašvaldības darbību. 

Šīs uzraudzības sistēmas pamatā ir jābūt rezultatīvajiem rādītājiem. Attiecīgi uzraudzības procesā 
iegūtā informācija ir pamats novērtējuma veikšanai. 

Agrāk lielāka uzmanība tika veltīta tam, cik daudz līdzekĜu iztērēts konkrētas darbības īstenošanai, taču 
tagad arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta mērėiem un uzdevumiem, kas sniedz pamatojumu kādas 
darbības nepieciešamībai. 

Rezultatīvie rādītāju pielietojums mūsdienās tiek uzskatīts par praktisku nepieciešamību, lai, skatoties 
no rezultātiem, varētu plānot efektīvāku un kvalitatīvāku pārvaldes darbības organizēšanu. Tajā pat 
laikā ir jāapzinās, ka rezultatīvo rādītāju, it sevišėi rezultātu un ietekmes rādītāju, noteikšana un 
objektīva izmērīšana ir komplicēta. Rezultātu un ietekmes rādītājus tieši ietekmē arī citu institūciju 
darbība un ar pašvaldības darbību tieši nesaistīti procesi. Turklāt visās nozarēs, līmeĦos un darbības 
sfērās rezultatīvo rādītāju noteikšana nav vienlīdz iespējama. Daudz vienkāršāka ir resursu rādītāju 
noteikšana, kas tradicionāli tiek izmantoti plānojot pašvaldību budžetus, taču tie visbiežāk nebūs 
piemēroti, lai noteiktu virzību uz konkrētu mērėu un uzdevumu izpildi. 

Rezultatīvajiem rādītājiem var izdalīt dažādus veidus. Viens no piedāvātajiem (Vanags E., Vilka I., 2005) 
sadalījumiem ir sekojošs: 

• Resursu rādītāji – cilvēku, finanšu, materiāli tehniskie, dabas un informācijas resursi, kas 
nepieciešami kādas darbības veikšanai. 

• Izpildes rādītāji – kādas darbības rezultātā iegūto produktu vai sniegto pakalpojumu apjoms. 

• Rezultātu rādītāji – kādas darbības izpildes sekas kā pašvaldības, sabiedrības vai atsevišėu 
indivīdu ieguvumi. 

o Tie rāda izpildes rādītāju ietekmi mijiedarbībā ar ārējo vidi. 

o Tie raksturo mērėu sasniegšanas pakāpi, kvalitāti un attīstības plānošanas dokumenta 
īstenošanas rezultātus kopumā. 

• Ietekmes rādītāji – noteiktā mērėa un uzdevumu īstenošanas pakāpe plašākā kontekstā (saistībā 
ar citiem mērėiem un uzdevumiem). 

Izpildes rādītāji parasti ir īstermiĦa, bet rezultātu rādītāji un ietekmes rādītāji visbiežāk ir ilgtermiĦa 
rādītāji. Kā piemēru dažāda veida rezultatīvo rādītāju pielietošanai var izmantot sekojošu matricu: 
Mērėis Nodrošināt tīru, sakoptu vidi Nodarbinātības līmeĦa paaugstināšana 
Uzdevums Panākt ielu tīrību iedzīvotājiem vēlamā 

līmenī 
Vajadzīgās kvalifikācijas nodrošināšana 
bezdarbniekiem 

Resursu rādītāji Izdalītie finanšu resursi ielu tīrīšanai Finanšu līdzekĜi bezdarbnieku 
apmācībai 
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Ielu tīrāmo mašīnu skaits Apmācāmo bezdarbnieku skaits 
Nepieciešamo darbinieku skaits Pasniedzēju un darbinieku skaits 

Darbība Ielu tīrīšana Bezdarbnieku apmācība 
Notīrīto ielu garums , km Kvalifikāciju ieguvušo (kursus beigušo) 

bezdarbnieku skaits 
Izpildes rādītāji 

Izmaksas ielu tīrīšanai par 1 km Viena bezdarbnieka apmācības 
izmaksas 

Ielu tīrības līmenis salīdzinājumā ar 
citām vietām 

Apmācīto bezdarbnieku skaits un 
īpatsvars, kas dabūjuši darbu 

Rezultātu 
rādītāji 

Iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar 
ielu tīrību 

Darba devēju apmierinātības līmenis 

Ietekmes rādītāji Savākto atkritumu daudzums no ielām Bezdarba līmeĦa samazināšanās 

 Iedzīvotāju viedoklis par finansējuma 
palielināšanu vai samazināšanu ielu 
tīrīšanai 

Nabadzības līmeĦa samazināšanās 

Avots: Vanags E., Vilka I., 2005 

Attiecībā uz rezultatīvajiem rādītājiem un to pielietošanu ir svarīgi saprast atšėirību starp ekonomiskās 
un funkcionālās efektivitātes jēdzieniem: 

• Ekonomiskā efektivitāte – attiecības starp izmantotajiem resursiem un izpildes rādītājiem. To mēra 
kā resursu patēriĦu uz vienu izpildes rādītāja vienību. 

• Funkcionālā (kvalitatīvā) efektivitāte – darbs pie vēlamā rezultāta un ietekmes kvalitātes 
sasniegšanas. 

Tieši funkcionālajai efektivitātei ir galvenā loma attīstības plānošanas dokumentu lietderīguma 
izvērtēšanā. 

JāĦem vērā, ka izstrādātajos metodiskajos norādījumos gan ilgtspējīgas attīstības stratēăijas, gan 
attīstības programmas satur vismaz divus veidu rezultatīvo rādītāju izklāstu: 

• Attīstības pamatrādītāji, kas tiek analizēti aprakstot pašreizējo situāciju un attīstības tendences. 
Šie rezultatīvie rādītāji parasti nebūs tieši saistāmi ar noteiktajiem attīstības mērėiem, bet būs 
noderīgi, lai raksturotu sociāli ekonomisko situāciju teritorijā kopumā, kā arī salīdzinājumā ar citām 
teritorijām. Pašreiz Latvijā norisinās aktīvs process pie šādu vispārēju rezultatīvo rādītāju sistēmas 
noteikšanas, kas varētu būt obligāti ievērojami visās pašvaldībās, bet līdz tam brīdim Zemgales 
plānošanas reăionā (iespēju robežās arī vietējās pašvaldībās) ieteicams skatīt vismaz tos 
rezultatīvos rādītājus (rādītāju grupas), kas ietverti Zemgales plānošanas reăiona attīstības 
programmas 1.tabulā „Vērtēšanas indikatori”12.  

• IlgtermiĦa mērėiem un vidēja termiĦa rīcības virzieniem pakārtotie rezultatīvie rādītāji - 
atsevišėos gadījumos kāds no šiem rādītājiem var sakrist ar iepriekšminētajiem attīstības 
pamatrādītājiem, taču pamatā tiem jābūt īpaši vērstiem uz konkrētā mērėa, rīcības virziena vai 
uzdevuma izpildes mērīšanu. Tāpēc šie rādītāji var būt atšėirīgi dažādās pašvaldībās, un ir 
piemērojami atbilstoši nepieciešamībai. 

Šo metodisko norādījumu 5.pielikumā ir pievienots izvērsts saraksts ar reăionālajā un vietējā līmenī 
pieejamajiem sociālekonomiskajiem rādītājiem, kas apkopoti Valsts reăionālās attīstības aăentūras 
veidotās reăionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas (RAUNS) izstrādes ietvaros. Šo 
materiālu Zemgales plānošanas reăions un vietējās pašvaldības var izmantot kā palīglīdzekli rezultatīvo 
rādītāju iestrādāšanai savos attīstības plānošanas dokumentos. 

Vispārējie ieteikumi mērėiem, rīcības virzieniem un uzdevumiem pakārtoto rezultatīvo rādītāju 
noteikšanai: 
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• Izvirzot rezultatīvos rādītājus, jānovērš potenciālās pretrunas starp atsevišėiem mērėiem un ar tiem 
saistītajiem rezultatīvajiem rādītājiem (piemēram, tieši nesaistot apkārtējās vides tīrību ar savākto 
atkritumu daudzumu). 

• Ja vien iespējams, jānosaka katra rezultatīvā rādītāja etalonlielums (sākotnējā vērtība). 

• Mazāk noderīgos rādītājus, kā arī tos, kuru iegūšana izmaksā pārāk dārgi, ir lietderīgi izslēgt no 
aprēėināmo un vērtējamo rādītāju kompleksa, aizvietojot tos ar citiem rādītājiem. 

• Jāizvēlas optimāls rezultatīvo rādītāju skaits, neaizraujoties ar pārāk daudziem maznozīmīgiem un 
mākslīgi izdomātiem rādītājiem. 

• Rezultatīvo rādītāju skaits nav tieši saistāms ar uzraudzības sistēmas kvalitāti un negarantē 
sekmīgāku virzību uz mērėu sasniegšanu. 

• Mērėu, rīcības virzienu un uzdevumu izpildes novērtēšanas vajadzībām jāpiemēro gan 
kvantitatīvos, gan kvalitatīvos rezultatīvos rādītājus. Viens no tipiskākajiem kvalitatīvajiem rezultātu 
rādītājiem ir iedzīvotāju apmierinātības līmeĦa noskaidrošana par kādu pakalpojumu vai sniedzot 
subjektīvu situācijas novērtējumu. Šādas aptaujas gadījumā, ierosinām pielietot sekojošu atbilžu 
gradāciju: 

o Apmierināts 
o Drīzāk apmierināts, nekā neapmierināts 
o Drīzāk neapmierināts, nekā apmierināts 
o Neapmierināts 
o Nav atbildes 

• Neaprobežoties tikai ar izpildes rādītāju lietošanu, bet pēc iespējas plašāk izmantot rezultātu un 
ietekmes rādītājus. 

• Regulāri (reizi gadā) veikt rezultatīvo rādītāju izmantošanas analīzi un pilnveidot to sastāvu. 

• Papildus eksaktajiem datiem lietderīgi var būt izmantot arī ekspertu viedokĜus par attīstības 
vērtējumu, tai skaitā rezultatīvo rādītāju vērtību interpretāciju. 

 

Priekšlikumi informācijas apkopošanai par mērėu un rīcības virzienu rādītājiem, kā arī uzdevumu izpildi: 

MĒRĖU RĀDĪTĀJU ATSKAITE 
 
Pašvaldības struktūrvienība / 
Institūcija 

 

 
Mērėa 
kods 

Rādītājs Iepriekšējā 
perioda 
(norādīt gadu)  
vērtība 

Pārskata 
perioda  
(norādīt gadu) 
vērtība 

Datu avots Piezīmes 

      
      
      
 
 
UZDEVUMU IZPILDES ATSKAITE 
 
Pašvaldības struktūrvienība / 
Institūcija 
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Kods Uzdevums Vai 
veiktas 
darbības 
uzdevuma 
ietvaros 
(jā/nē) 

Izpildes 
raksturojums, tai 
skaitā rezultatīvie 

rādītāji 
vai 

pamatojums, 
kāpēc uzdevums 

nav veikts 

Uzdevuma 
izpildei 
atvēlētie 
resursi 

Vai situācija 
nodrošina 
mērėa 

sasniegšanu 

Priekšlikumi 
programmas 
aktualizācijai 

       
       
       
       
       

Priekšlikumi jaunu uzdevumu un programmu apstiprināšanai: 

Nr. Uzdevums Sagaidāmie 
rezultāti 

Pamatojums Nepieciešamie 
resursi 

     
     
     

 
VEIKTIE PĒTĪJUMI 
 
Pašvaldības struktūrvienība / 
Institūcija 

 

 
Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) 

nosaukums 
Pētījuma 
veikšanas 

laiks 

Pētījuma 
veicējs 

Ilgtspējīgas 
attīstības 
stratēăijas 
mērėi, kas 
tematiski 
saistīti ar 
pētījumu 

Pētījuma 
materiālu 

pieejas vieta 
(nodaĜa, 
kontakti) 

     
     
     

 
PLĀNOTIE PĒTĪJUMI 
 
Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) 

nosaukums/TĒMA 
Pētījuma 
veikšanas 

laiks 

Pētījuma 
veicējs 

Ilgtspējīgas 
attīstības 
stratēăijas 
mērėi, kas 
tematiski 
saistīti ar 
pētījumu 

Atbildīgā nodaĜa, 
kontakpersona 

     
     
      



Metodiskie norādījumi teritorijas attīstības plānošanai 

Zemgales plānošanas reăions                      81  

 

VIII VIETĒJĀ PLĀNOŠANAS LĪMEĥA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS 
DOKUMENTS – TERITORIJAS PLĀNOJUMS KĀ TIESĪBU AKTS 

8.1.Teritorijas plānojumu izstrāde 

8.1.1. Izstrādes principi 

Papildus Teritorijas plānošanas likumā (2002) definētajiem teritorijas plānošanas principiem: 
ilgtspējības, interešu saskaĦotības, daudzveidības, detalizācijas, konkurences, nepārtrauktības un 
pēctecības, atklātības, kas jāievēro teritorijas plānojuma izstrādē un kas aprakstīti šī pētījuma 5.sadaĜā, 
tā izstrādē saistoši ir arī vides aizsardzības principi: princips “piesārĦotājs maksā”, piesardzības 
princips, novēršanas princips un izvērtēšanas princips, kas paredz jebkuras tādas darbības vai 
pasākuma sekas, kas var būtiski ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, jāizvērtē pirms attiecīgās darbības 
vai pasākuma atĜaušanas vai uzsākšanas. Darbība vai pasākums, kas var negatīvi ietekmēt vidi vai 
cilvēku veselību arī tad, ja ievērotas visas vides aizsardzības prasības, ir pieĜaujams tikai tad, ja 
paredzamais pozitīvais rezultāts sabiedrībai kopumā pārsniedz attiecīgās darbības vai pasākuma 
nodarīto kaitējumu videi un sabiedrībai. 

 

8.1.2. Priekšnoteikumi izstrādei 

Šobrīd spēkā esošajā Teritorijas plānošanas likuma (2002) 4.pantā noteikts, ka teritorijas plānošanai ir 
šādi uzdevumi: 

� izvērtēt valsts, plānošanas reăionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas attīstības potenciālu un 
noteikt tā izmantošanai nepieciešamās prasības un aprobežojumus,- tas attiecas uz visu 
plānošanas līmeĦu teritorijas plānojumiem; 

� radīt labvēlīgus apstākĜus uzĦēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei; 

� iekĜauties kaimiĦvalstu un Eiropas Savienības teritorijas plānošanas pasākumos; 

� radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes un teritorijas racionālas izmantošanas nodrošināšanai, 
rūpniecisko un vides risku novēršanai; 

� garantēt tiesības izmantot un attīstīt nekustamo īpašumu saskaĦā ar teritorijas plānojumu; 

� veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu; 

� saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloăisko daudzveidību, kā arī paaugstināt 
kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti. 

Atbilstoši Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” regulējumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā ir noteiktas tās teritorijas attīstības 
iespējas, virzieni un aprobežojumi, grafiski attēlota vietējās pašvaldības teritorijas pašreizējā un plānotā 
(atĜautā) izmantošana ar ilgtermiĦa perspektīvu uz 12 gadiem. Izstrādājot vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumu, Ħem vērā spēkā esošo teritorijas plānojumu (ja tāds ir), pašvaldības teritorijas attīstības 
programmu, zemes īpašumu struktūru, augstāka plānošanas līmeĦa teritorijas plānojumu, nacionālās 
programmas un nozaru attīstības plānus un kaimiĦu pašvaldību teritorijas plānojumus un attīstības 
programmas, tāpat valsts institūciju un pašvaldību plānošanas dokumentus, kuri attiecas uz plānojamo 
teritoriju, īpaši aizsargājamo dabas un kultūrvēsturisko teritoriju, kultūras pieminekĜu aizsardzības un 
izmantošanas noteikumus un dabas aizsardzības plānus, upju baseinu apgabala apsaimniekošanas 
plānus (ja tādi ir) un vides pārskatu, kā arī kompetentās institūcijas atzinumu par vides pārskatu 
saskaĦā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”. 

Teritorijas plānojumā, - tā paskaidrojuma rakstā šobrīd ietver teritorijas esošās izmantošanas aprakstu 
un attīstības priekšnoteikumus, teritorijas attīstības mērėus un virzienus, kas visbiežāk plānojumos ir 
noteikti vispārīgi un nav saskaĦoti ar pašvaldību attīstības programmām, kā arī vietējās pašvaldības 
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teritorijas plānojuma risinājumu aprakstu un pamatojumu, kas bieži vien ir formāli aprakstīts, jo 
pašreizējais tiesiskais regulējums nav veicinājis kopējās pašvaldības telpas plānošanu, bet gan radījis 
praksi pievērsties konkrētu zemes vienību izmantošanas plānošanai, specifisku apbūves parametru un 
rādītāju noteikšanai. 

Tajā pašā laikā pašreizējais tiesiskais regulējums nenodrošina atšėirīgu pieeju pilsētu, ciemu un lauku 
teritoriju plānošanai, tādejādi vietas tiek plānotas vienādā detalizācijas pakāpē un ievērojot vienādās 
normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

Jāatzīst, ka pašreizējā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes saturs un procedūra ir 
samērā sarežăīta (to regulē vairāk kā 150 normatīvie akti) un laikietilpīga. 

ĥemot vērā Attīstības plānošanas sistēmas likumu (spēkā ar 01.01.2009.) izstrādātajā Telpiskās 
plānošanas sistēmas attīstības koncepcijā paredzēts, ka turpmāk teritorijas plānojumu izstrādās tikai 
vietējā līmenī – vietējās pašvaldības dokuments par teritoriju atĜauto izmantošanu un izmantošanas 
aprobežojumiem, kas ir saistoši nekustamo īpašumu pārvaldībā. Koncepcijā atzīmēts, ka „vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojums ir dokuments, ko izstrādā saskaĦā ar pašvaldības attīstības stratēăiju, 
tas nosaka teritorijas atĜauto izmantošanu (zonējumu) pamatojoties uz dabā nosakāmām robežām un 
zemes vienību (kadastru) robežām”. 

Tajā pašā laikā jāĦem vērā, ka atbilstoši Koncepcijā norādītajam, 3 – 4 gadu periodā spēkā būs 
pašreizējais normatīvais regulējums, kas reglamentē vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādi. 

 

8.1.3. Izstrādes un apstiprināšanas process (sabiedrības līdzdalības nodrošināšana) 

Lai sagatavotu priekšlikumus metodikas izstrādes ietvaros vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma 
izstrādes procesam, tajā skaitā sabiedrības iesaistīšanai plānošanas procesā, ievērotas spēkā esošo  
Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” prasības, jo šis pašreizējais tiesiskais regulējums vēl kādu laiku būs spēkā (sk. 21.attēlu 
Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes process). Tā kā Telpiskās plānošanas sistēmas 
attīstības koncepcijā tiek piedāvātas izmaiĦas teritorijas plānojuma apstiprināšanai un apstrīdēšanai, 
paredzot noteikt normatīvajos aktos kārtību teritorijas plānojuma apstrīdēšanai, 21.attēlā atspoguĜotas 
arī Koncepcijā paredzētās izmaiĦas. 

Likuma „Par pašvaldībām” (1994) 61.1panta otrā daĜas 2.punkts nosaka, ka publiskā apspriešana jārīko 
par pašvaldības attīstības programmu un teritorijas plānojumu. 

Teritorijas plānošanas likuma (2002) 3.pants nosaka teritorijas plānošanas principus, kas jāievēro 
teritorijas plānojuma izstrādē. Piemēram, sabiedrības līdzdalības nepieciešamību nosaka: 

� interešu saskaĦotības princips - nodrošināt, ka teritorijas plānojumu izstrādā saskaĦā ar citiem 
teritorijas plānojumiem un šajā plānojumā saskaĦo valsts, plānošanas reăionu, pašvaldību un 
privātās intereses; 

� atklātības princips, saskaĦā ar kuru teritorijas plānojums tiek izstrādāts, iesaistot sabiedrību un 
nodrošinot informācijas un lēmumu pieĦemšanas atklātumu. 

Ministru kabineta 05.04.2005. noteikumos Nr.236 "Plānošanas reăiona teritorijas plānošanas noteikumi" 
un Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumos Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” ietvertais reglamentē tikai jautājumus, kas saistīti ar sabiedriskās apspriešanas kārtību, vietu 
un termiĦiem, kā arī jautājumus, kas saistīti ar personu tiesībām iepazīties ar vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumu un tā grozījumiem un iesniegt rakstveida priekšlikumus un atsauksmes. 

Ministru kabineta 23.03.2004 noteikumi Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēăiskais 
novērtējums" nosaka sabiedrības, organizāciju un institūciju informēšanas kārtību vides pārskata 
sagatavošanas procesā, kā arī sabiedrības informēšanas kārtību pēc plānošanas dokumenta 
pieĦemšanas. 
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Ministru kabineta noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 
nosaka kārtību, kādā valsts pārvaldes institūcijas (tai skaitā, atvasinātas publiskas personas un 
iestādes, kas nav pakĜautas Ministru kabinetam, turpmāk tekstā - institūcijas) organizē sabiedrības 
līdzdalību attīstības plānošanas procesā. Ministru kabineta noteikumos tiek piedāvāts paraugs 
sabiedrības viedokĜu apkopošanai par attīstības plānošanas dokumentu, kuru kā rekomendējošu 
nosaka arī šī metodika (sk. 1.pielikumu). 

Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” prasības nosaka pašvaldībām organizēt par izstrādāto teritorijas plānojumu publisku 
apspriedi. Publisko apspriešanu ieteicams organizēt pašā centrā, pēc iespējas pašvaldības objektu 
telpās, lai uzsvērtu pasākuma saistību ar pašvaldības vadību. Publisko apspriešanu ieteicams reklamēt, 
lai veicinātu vairāk iedzīvotāju iesaistīšanos, ieskaitot reklāmas materiālu izvietošanu biežāk apmeklētās 
vietās – piemēram, sadarbojoties ar populārākajiem veikaliem. Apspriešanu būtu jāatklāj ar īpašu 
pasākumu, tādējādi iezīmējot apspriešanas procesa sākumu. Arī noslēdzot apspriešanu būtu jāorganizē 
speciāls pasākums, kurā visi interesenti tiktu iepazīstināti ar rezultātiem. Šajā pasākumā varētu arī 
apbalvot aktīvākos iedzīvotājus, tādējādi vēlreiz uzsverot, cik nozīmīga ir bijusi viĦu iesaistīšanās 
plānojuma izstrādes procesā. Apspriešanas ietvaros organizējamo sanāksmju protokola un sanāksmes 
dalībnieku uzskaites paraugi pievienoti 2. un 4.pielikumā. Lai veicinātu plānojuma izstrādes procesa 
caurspīdīgumu un nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju līdzdarboties, ieteicams organizēt darba grupas, 
konsultatīvās padomes. Paraugu darba grupas sanāksmes protokola noformēšanai skatīt 3.pielikumā. 

 

Ieteikumi: 
• Nodrošināt informācijas pieejamību par teritorijas plānojuma izstrādi pašvaldības mājas lapā un 

publicējot tajās pašvaldībā apstiprināto un spēkā stājušos teritorijas plānojumu. 
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21.attēls. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes process 
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8.2. Teritorijas plānojumu struktūra un saturs 

8.2.1.Teritorijas plānošanas dokumenta sastāvdaĜas 

Spēkā esošie Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” nosaka, ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam ir 4 daĜas: 

� Paskaidrojuma raksts; 

� Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; 

� Grafiskā daĜa; 

� Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi. 

Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepcijā tiek paredzēts tādas pašas teritorijas plānojuma 
sastāvdaĜas kā minētajos, spēkā esošajos Ministru kabineta noteikumos. Koncepcijā atzīmēts, ka 
teritorijas plānojums sastāvēs no: 

� paskaidrojuma raksta; 

� saistošās daĜas (apbūves noteikumi un grafiskā daĜa); 

� pārskata par plānojuma izstrādi, 
norādot, ka pilsētās, ciemos un lauku teritorijā teritorijas plānojumu varēs izstrādāt atšėirīgā detalizācijas 
pakāpē (M 1:10 000 un M 1:2000). 

Koncepcijā paredzēts, ka teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā (topogrāfiskā karte M 1:10 000) grafiski 
attēlos teritoriju atĜauto izmantošanas veidu (zonējumu), transporta un inženierkomunikāciju 
infrastruktūru, riska teritorijas, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objektus, projektējamās 
aizsargjoslas, esošās un plānotās pilsētu un ciemu robežas. 

Teritorijas plānojumā lauku teritorijai būs iespējams neizstrādāt teritorijas atĜauto izmantošanu 
(zonējumu), bet būs jāizstrādā vispārīgas LIZ un meža zemju izmantošanas prasības, zonējot tikai tās 
teritorijas daĜas, kurām tiek izvirzītas īpašas prasības izmantošanai, piemēram, ainaviski vērtīgās 
teritorijas un objekti, vērtīgās LIZ , rezervējamās autoceĜu trases u.tml. Lauku teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumos noteiks apbūves un zemes vienību vispārīgās veidošanas un arī specifiskās 
prasības. Šādā veidā netiks pieĜauta situācija, kad ārpus apdzīvotām vietām tiek veidoti jauni „atlūzu 
ciemi”. 

Savukārt pilsētu un ciemu robežās tiks veikta detalizētāka plānošana, izstrādājot pilsētas un ciema, vai 
to daĜas teritorijas plānojumu, kas ietver attīstības ierobežojumus, transporta shēmu un atĜautās 
izmantošanas zonējumu, ieverot publisko ārtelpu, rekreācijas zonas, apbūves zonas, ražošanas un 
transporta infrastruktūras zonas, detalizācijas līmeni pakĜaujot izvirzītajam darba uzdevumam. 
Dokuments varēs ietvert arī 3D (trīs dimensiju) tehnoloăiju piedāvātās iespējas, izstrādājot teritorijas 
telpisko (apbūves) kompozīciju, modelējot, piemēram, apbūves augstumu, reljefa īpatnības u.tml. Šādā 
detalizācijas pakāpē nosaka arī perspektīvos notekūdeĦu, elektroapgādes un komunikāciju risinājumus. 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tiks ietvertas prasības katram zonējuma veidam, kā 
arī, ja nepieciešams, īpaši nosacījumi, piemēram, piekrastes zonai, zaĜām zonām, publiskai ārtelpai, u.c. 

Minētajā dokumentā paredzēts, ka teritorijas plānojums ietvers arī aizsargjoslu plānu, kas atbilstoši 
izvēlētajai mēroga noteiktībai izstrādāts atbilstoši VZD noteiktajai aizsargjoslu attēlošanas specifikācijai. 
To varēs apstiprināt ar atsevišėiem saistošajiem noteikumiem vai izmantojot vienkāršotu teritorijas 
plānojuma grozījumu procedūru. Aizsargjoslu plānu pašvaldība izstrādās visai tās teritorijai, pilsētās un 
ciemos – mērogā M 1:2000 vai M 1:10 000, lauku teritorijās - M 1:10 000. Perspektīvā aizsargjoslu 
plānu veidos ATIS sniegtā informācija. Aizsargjoslas var precizēt detālplānojumā un zemes ierīcības 
projektā, kā arī izbūvējot un nododot ekspluatācijā būvi, kurai ir jāizveido aizsargjosla. 
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8.2.2. Ieteikumi to teksta daĜu saturu struktūrai un iekĜaujamajai informācijai 

Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kā arī 
pārskata par plānojuma izstrādi saturu struktūras sagatavotas, izvērtējot 79 Zemgales plānošanas 
reăiona vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu saturu struktūras, kā Ħemot vērā citu pieredzi un  
priekšlikumus, papildinot attiecīgo daĜu ar iekĜaujamās informācijas ieteikumiem un piemēriem no 
pašvaldību teritorijas plānojumiem. 

(1) Paskaidrojuma raksta satura struktūra 

 
IEVADS 

I IZSTRĀDES NOSACĪJUMI UN PRINCIPI (priekšnoteikumi izstrādei un izstrādes principi, plānošanas 
vide) 

� Dokumenta izstrādes mērėi 

� Tiesiskais regulējums 

� Institūciju nosacījumi un prasības 

� Vēsturiskā plānošanas pieredze 

� Izstrādes process (metodoloăija) un sabiedrības līdzdalības nodrošināšana  

II PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS, ATTĪSTĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI UN IESPĒJAS 
(pašreizējās izmantošanas apraksts un attīstības priekšnoteikumi, pārskats par esošo situāciju...) 

� Dabas apstākĜi un resursi 

� Apdzīvojuma struktūra un tā attīstība 

� Satiksmes infrastruktūra 

� Apbūves teritorijas 

� Inženiertehniskā apgāde 

� Zemes izmantošana un īpašuma struktūra 

� Ainavas (ainavu novērtējums, aizsargājamās ainavas, ...) 

� Aizsargājamās dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas/ objekti 

� Vides stāvoklis (tajā skaitā riska teritorijas/ objekti) 

� Attīstības priekšnoteikumu un iespēju vērtējums (iespēju analīze, arī vērtību un risku 
skatījumā) 

III ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA 

� Teritoriālais konteksts (nacionālais, reăionālais..) 

� Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas īstenošana teritorijas plānojumā un teritorijas 
plānojuma risinājumu pamatojumi: 

� Apdzīvojuma struktūras attīstība (plānotās apdzīvot vietās vietas un robežas, 
robežu korekcijas) 

� Teritorijas plānotā izmantošana (izmantošanas veidi, risinājumu apraksts un 
pamatojums) 

� Īpašās plānošanas un izmantošanas teritorijas (īpašās ainavas, aizsargājamās 
dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas, aizsargjoslas, kopīgās interešu teritorijas 
(valsts un reăionālas nozīmes, ar kaimiĦu pašvaldībām)...) 

� Vadlīnijas teritorijas izmantošanai un apbūvei 
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IV TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANA UN ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA 

� Turpmākās izpētes un plānošanas teritorijas 

� Teritorijas plānojuma grozīšana un aktualizēšana 

� ... 

V INFORMĀCIJAS AVOTI 

VI PIELIKUMI 

 

IEVADS 

I IZSTRĀDES NOSACĪJUMI UN PRINCIPI (priekšnoteikumi izstrādei un izstrādes principi, 
plānošanas vide) 

� Dokumenta izstrādes mērėi 

Norādīti teritorijas plānojuma uzdevumā noteiktie izstrādes mērėi, uzdevumi, var tikt aprakstīta arī dokumenta izstrādes 
programma, kā arī tā izstrādes pamatprincipi. 

Piemēram, Dobeles pilsētas teritorijas plānojums 2007-2019 galvenie mērėi ir: 

� izvērtēt teritorijas attīstības potenciālu un noteikt tā izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus; 
� veicināt uzĦēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti; 
� veicināt ilgtspējīgu Zemgales dabas un kultūras mantojuma izmantošanu; 
� veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkciju nodrošināšanu; 
� izpētīt sadarbības virzienus ar kaimiĦu pašvaldībām; 
� garantēt tiesības izmantot nekustamo īpašumu saskaĦā ar teritorijas plānojumu. 

Ozolnieku novada teritorijas plānojumā 2006-2018 aprakstīti izstrādē ir ievērotie teritorijas plānošanas pamatprincipi, 
kas formāli neatkārto normatīvajos aktos noteiktos, bet sniedz arī šo principu raksturojumu konkrētās teritorijas aspektā. 
Piemēram: 

� Ilgtspējīgas attīstības princips – Šā principa ievērošana teritorijas plānojumā  paredz tagadnes vajadzību 
piepildīšanu, nodrošinot nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, 
cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību un saglabāšanu. Teritorijas 
plānojuma izstrādē tika    veikta saglabājamo vērtību – kultūrvēsturiskā, arhitektoniskā un dabas mantojuma 
apzināšana un izvērtēšana, modelēti novada attīstības virzieni, orientēti uz ilgtspējīgas attīstības nosacījumiem. 

� Interešu saskaĦotības  princips – Ozolnieku novada teritorijas plānojums ir izstrādāts saskaĦā ar Ozolnieku novada 
stratēăiskās attīstības programmā (2004. – 2010.gads) izvirzītajiem mērėiem un pamatnostādnēm, Zemgales 
reăiona attīstības stratēăiju 2003 - 2010., Zemgales reăiona teritorijas plānojuma 1.redakcijas iestrādnēm un 
Jelgavas rajona teritorijas plānojumu. Izstrādes gaitā tika ievērotas kaimiĦu pašvaldību kopējo interešu teritorijas un 
teritoriju plānojumi. 

� Konkurences princips – Šis princips paredz ievērot novada  esošo un potenciālo iedzīvotāju intereses, un 
vienlīdzīgus priekšnoteikumus uzĦēmējdarbībai, kas Ĝautu Ozolnieku novadam kĜūt par augstvērtīgu dzīves un darba 
vidi, piesaistītus iedzīvotājus un uzĦēmējus un līdz ar to finansu resursus, kas savukārt nodrošinātu novada tālākas 
sekmīgas attīstības iespējas. 

� Daudzveidības princips – šis princips teritorijas plānojumā paredz novada kultūrvēsturiskās vides, saimnieciskās 
darbības, dabas pamatnes, dzīves telpas un rekreācijas potenciāla daudzveidības nodrošināšanu un dažādotas 
attīstības iespējas. Plānojums paredz attīstības iespējas dažāda rakstura aktivitātēm. 

� Atklātības princips – novada teritorijas plānojums tika izstrādāts ar sabiedrības līdzdalību. To nodrošināja spēkā 
esošo Ozolnieku pagasta un Cenu pagasta teritorijas plānojumu sabiedriskā apspriešana, informācija vietējā un 
rajona presē, iedzīvotāju viedokĜa uzklausīšana, Ozolnieku novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas 
sabiedriskā apspriešana. 

� Tiesiskais regulējums 

Tiek raksturots spēkā esošais normatīvais regulējums, kas nosaka prasības teritorijas plānojuma izstrādei un konkrētās 
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teritorijas izmantošanai, kā arī teritorijas plānojuma juridiskais statuss un tā pielietojums. 

� Institūciju nosacījumi un prasības 

Aprakstīts, no kādām institūcijām saĦemti nosacījumi un informācija, arī atzinumi un kādas ir galvenās to izvirzītās 
prasības. Šajā sadaĜā iespējama arī atsauce uz Pārskata daĜā (sējumā) ievietotajiem dokumentiem, kopsavilkuma 
tabulām un citiem materiāliem. 

� Vēsturiskā plānošanas pieredze 

Parādīta iepriekšējā konkrētās teritorijas plānošanas pieredze,- kādi plānošanas dokumenti izstrādāti, galvenie to 
risinājumi (gan īstenotie, gan arī neīstenotie). Šāda analīze dod iespēju apzināt vietas/ teritorijas telpisko attīstību 
dažādos laikos, kas Ĝauj vienlaikus izstrādāt motivētus perspektīvos risinājumus, saglabājot nemainīgu izmantošanu 
vietām, kurās šis pamatojums nav mainījies. 

Piemērs. Aizkraukles novada teritorijas plānojuma (2004- 2013) grozījumos / 2008. aprakstīts, ka kopš pilsētas 
nodibināšanas 1967.gadā Aizkraukles pilsētai ir izstrādāti šādi plānojuma dokumenti: 

� 1970.gada Stučkas pilsētas ăenerālais plāns (arhitekts G.Lūsis-Grīnbergs, institūts “Pilsētprojekts”); 
� 1989.gada Stučkas pilsētas centrālās daĜas un dzīvojamā rajona detālprojekts (arhitekts G.Lūsis-Grīnbergs, institūts 

“Pilsētprojekts”);  
� 1976.gada LKP institūta izstrādātais ciemata “Aizkraukle” plānojuma un apbūves shēma. 

Raksturojot 1970.gada Stučkas pilsētas ăenerālo plānu, norādīts, ka tas bija izstrādāts perspektīvai līdz 2000.gadam. 
Atzīmēts, ka pilsētas teritorijas un struktūras attīstībai būtiski ir 1970. gada ăenerālā plāna ieteikumi par: 

� jaunām pilsētas robežām,- pilsētas teritoriju ieteikts samazināt par 173 ha, izslēdzot rūpniecības zonas rezervi, 
PĜaviĦu HES ūdenskrātuves ūdens klaidu, toties norādītas nākotnē dzīvojamai apbūvei apgūstamās teritorijas; 

� ielu tikla un transporta shēmu,- pilsētas tagadējais ielu tikls veidots, pamatojoties uz Ăenerālā plāna ieteikto 
cilpveida transporta shēmu, kas lietota gan apdzīvojamajā, gan ražošanas zonā. Tā kā ieteikumi nav konsekventi 
īstenoti, ražošanas zonā pastāv strupceĜi; 

� atpūtas zonas izveidi gar ūdenskrātuves krastu, - priekšlikums par ūdenskrātuves krasta teritorijas apgūšanu atpūtas 
vajadzībām ir īstenots; 

� 95% no dzīvojamās apbūves izveidot daudzstāvu sekciju tipa ēkas, 5% - vienăimenes mājas, - īstenojot dzīvojamo 
apbūvi, ēku tipi izvēlēti atbilstoši Ăenerālā plāna ieteikumiem. Līdz pat deviĦdesmito gadu sākumam vienīgās 
mazstāvu dzīvojamās ēkas bija četras sešdesmitajos gados celtās rindu ēkas. 

Šajā Ăenerālajā plānā ir arī norādījumi par pilsētas interesēm apkārtējās, ārpus pilsētas robežām esošajās teritorijās. 
Norādītas vietas, kas varētu būt noderīgas inženiertehniskām komunikācijām un būvēm, kapsētas, atpūtas vietu un 
iestāžu, kolektīvo dārzu, ka arī izgāztuves iekārtošanai. DaĜa no šiem ieteikumiem īstenoti. Kolektīvajiem dārziem 
Ăenerālajā plānā ieteiktajā vietā Daugavas kreisajā krastā apgūtas platības, kas ievērojami pārsniedz rezervētās. DaĜa 
platību tagad iekĜautas pilsētas robežās. 

Šo sadaĜu var papildināt ar izstrādāto dokumentu grafiskiem attēliem (sk. 22.attēlu) vai arī norādīta informācija, kur ar 
šiem plānošanas dokumentiem var iepazīties. 
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22.attēls. 1990.gada Siguldas pilsētas ăenerālais plāns (perspektīvē līdz 2010.gadam) 
Avots: Siguldas novada teritorijas plānojums 2008 – 2020, SIA „Metrum” 

 

� Izstrādes process (metodoloăija) un sabiedrības līdzdalības nodrošināšana  

Sniegts ieskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu: tā izstrādes posmiem un pielietotajām metodēm, kā arī 
galvenajām aktivitātēm sabiedrības līdzdalības nodrošināšanā. Var arī papildināt ar informāciju, kur apskatāmas aptaujas 
anketas, sanāksmju materiāli, publikācijas u.tml. (Pārskatā par izstrādi, Paskaidrojuma raksta pielikumos u.tml.) 

Piemērs. Bērzes pagasta teritorijas plānojumā 2008- 2020 (galīgā redakcija) tiek aprakstīti teritorijas plānojuma 
izstrādes laikā veiktie darbi: 

1. Izejas materiālu vākšana un apkopošana; 
2. Bērzes pagasta teritorijas apsekošana; 
3. Pagasta vienkāršotās topogrāfijas korekcija (M 1:10 000); 
4. Pašreizējās teritorijas izmantošana plānu izstrāde (M 1:5 000, 1:10 000); 
5. Inženierkomunikācijas plānu izstrāde (M 1:5 000); 
6. Aizsargjoslu plānu izstrāde (M 1:5 000, 1:10 000); 
7. AtĜautās un plānotās teritorijas izmantošanas plānu izstrāde (M 1:5 000, 1:10 000); 
8. Apbūves noteikumu I redakcijas izstrāde; 
9. Kopā ar pašvaldību sabiedriskās apspriešanas procedūras ietvaros noorganizēti 3 semināri; 
10. Sabiedriskās apspriešanas materiālu apkopojums; 
11. Teritorijas plānojuma I redakcijas saskaĦošana ar valsts uzĦēmumiem un institūcijām. 

Tērvetes novada teritorijas plānojumā 2003./2005, lai izpildītu izvirzīto uzdevumu izpildi, kas noteikti uzsākot 
dokumenta izstrādi, aprakstīta šāda veikto darbu gaita un metodika: 

� Veikts Tērvetes novada teritorijas daĜējs apsekojums dabā; 
� Izstrādātas aptaujas anketas. Anketu rezultāti tika apkopoti un Ħemti vērā, nosakot katras nozares attīstības iespējas 

Attīstības programmas un Teritorijas plānojuma risinājumos; 
� Informētas valsts, pašvaldību un privātās institūcijas par projekta uzsākšanu. Vienlaicīgi tika pieprasīts izsniegt 

prasības un noteikumus, kuri ir jāĦem vērā, lai ievērotu katras institūcijas kompetences intereses Teritorijas 
plānojuma izstrādāšanas gaitā un projekta risinājumos; 

� Pēc 1. un 2.uzdevuma izpildes -savāktās informācijas apkopošanas, Tērvetes novada Attīstības plāna darba grupā 
tika veikta datu analīze pa nozarēm un sektoriem pēc SVID analīzes metodikas, kas balstās uz: pirmkārt – esošās 
situācijas spēcīgo un vājo pušu konstatāciju, otrkārt – uz iespēju noteikšanu esošās situācijas izmainīšanai 
/uzlabošanai/  un iespējamo problēmu definēšanu; 

� Tika veikta rīcības programmas izstrādāšanai nepieciešamā aktuālāko problēmu izvirzīšana un to sagrupēšana pēc 
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nozīmības un aktualitātes, kā arī noteikti termiĦi un instrumenti šo problēmu risināšanai; 
� Lai varētu definēt teritorijas attīstības iespējamos variantus, tika apkopoti visi teritorijas plānošanu ietekmējošie 

faktori; 
� Uz iepriekšminētās informācijas bāzes katrai nozarei tika izvirzīti priekšlikumi attīstības variantiem, kuru realizācija 

veicinātu novada kopējās attīstības procesu. Priekšlikumi tika apspriesti Attīstības plāna izstrādāšanas darba grupā 
un pēc pozitīva atzinuma saĦemšanas iestrādāti Teritorijas plānojuma 1.redakcijā, pēc tam - galīgajā redakcijā; 

� Izstrādājot visa veida priekšlikumus, tika Ħemtas vērā attiecīgo institūciju un LR tiesību aktos noteiktās prasības 
teritorijas izmantošanā. 

II PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS, ATTĪSTĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI UN 
IESPĒJAS (pašreizējās izmantošanas apraksts un attīstības priekšnoteikumi, pārskats par esošo 
situāciju...) 

� Dabas apstākĜi un resursi 

Raksturots aprakstu, tabulu, diagrammu, attēlu u.tml. veidā klimats, reljefs un ăeoloăiskā uzbūve, aktuālie dabas procesi,  
ūdeĦi, meži, lauksaimniecībā izmantojamās zemes u.c. (arī dabas resursu izmantošanas aspektā). 

Piemērs. Ozolaines novada teritorijas plānojumā 2006-2018 aprakstā un tabulā sniegts ieskats par mežu resursiem, to 
pašreizējo izmantošanu un izmantošanas iespējām: 

Novada mežu teritorijās visbiežāk sastopamās koku sugas ir – priedes, egles un bērzi. Sastopami ir arī melnalkšĦi, apses 
un citu koku sugas. 

1.3. tabulā ir apkopoti koku ciršanas maksimālie apjomi Svirlaukas mežniecībā, kurā ietilpst arī Ozolnieku novada 
teritorija. SaskaĦā ar Jelgavas rajona padomes sniegtajiem datiem, laika posmā no 2001. līdz 2005. gadam, mežniecībā 
ir atĜauti mežistrādes darbi 642,8 ha lielā platībā, kas nodrošinātu 160 980 m3 koksnes ieguvi. Vislielākās platības 
nociršanai tika paredzētas priežu (209,9) un bērzu (256,5 ha) mežos. 

Teritorijas plānojumā ir iekĜautas piecas apmežojamās teritorijas – Misas upes kreisā krastā pie Mušėiem, pie Skrabu 
kapiem, netālu no Cenu kapiem starp UpmaĜu un Straumēnu mājām, netālu no dabas lieguma „Lāču purvs”. 
 

Koku ciršanas maksimālais apjoms Svirlaukas mežniecībā 2001. - 2005 gadam 
[Avots: Jelgavas rajona padome, 2004.] 
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m³ 54 902 12 538 225 12 225 60 969 1 356 18 765 160 980 

 

Piemērs. Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojumā 2008 – 2020 ne tikai aprakstīti meža resursi, bet arī kartoshēmā 
analizēti un attēloti valsts meži, kas ir Ĝoti nozīmīgs elements pilsētas telpiskajā un funkcionālajā struktūrā (sk. 23.attēlu). 
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23.attēls. Valsts meži Pāvilostas pilsētā un mežu aizsargjoslas ap pilsētu 
Avots: Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojums 2008 – 2020, SIA ”Metrum” 

� Apdzīvojuma struktūra un tā attīstība  

Raksturots apdzīvoto vietu izvietojums teritorijā, to veidi un funkcijas, pastāvošās saites starp tām. 

� Satiksmes infrastruktūra 

Attālums līdz tuvākajiem lielākajiem apdzīvojuma centriem, ceĜu un ielu, sabiedriskās satiksmes u.tml. 

� Apbūves teritorijas 

Sniegts urbanizēto teritoriju telpiskās struktūras, to dažādo apbūves teritoriju raksturojums. 

Piemērs. Jaunsvirlaukas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2015. teritorijas apbūves raksturojumā atzīmēti  faktori, 
kas noteikuši apbūves raksturu dažādās apdzīvotās vietās – ciemos un viensētās: 

StaĜăenes ciema apbūvi nosaka kultūrvēsturiskā zona, kur 18.gs. pirmajā pusē veidojas muižas apbūves ansamblis, kas 
savu ekonomisko uzplaukumu piedzīvo 19.gs.beigu un 20.gs.sāk.posmā. Muižas apbūvi veido vairāk kā 20 ēkas-kungu 
māja, kalpu ērbērăi, laidari, moderes māja, klēts, smēde, ratnīca, staĜĜi, rija, magazīnes klēts, vējdzirnavas utt. Abi 
pasaules kari daĜu no apbūves noposta, taču šeit ir arī pamatojums, lai agrārās zemes reformas rezultātā kungu māju 
pielāgotu skolai, bet kolektivizācijas apstākĜos šeit veidotos skolas piebūve. Kā bij. kolhoza centrs tiek attīstīta jaunā 
apbūve ar daudzstāvu ēkām, savrupmājām, mehāniskajām darbnīcām, kalti, zāăētavu, pienotavu, ambulanci utt. 

Šobrīd ciematā ir  inženierkomunikāciju tīkla risinājums, kuram ir nepieciešama rekonstrukcija. 

Bluku ciemats ir veidojies 70.-80 gados kā daudzstāvu dzīvojamā zona līdzās celtniecības organizācijas bāzei, kas šobrīd 
kalpo kā kokapstrādes uzĦēmums. Ciematam ir labs inženierkomunikāciju risinājums. 

Mežciems raksturojams kā blīva savrupmāju apbūves zona  starp meža nogabalu un Vircavas upi. Ciematu no upes 
atdala Bauskas-Jelgavas šoseja,  pie kuras izvietojas ražošanas zona. 

No ekoloăiskā viedokĜa šeit ir ačgārns zonējums – rekreatīvākajā daĜā pie upes atrodas ražošana. Ciemata un ražotnes 
aizsākums ir pēckara 50.-60.gadi. perspektīvie ir jāplāno komunikāciju risinājums. Ražotnes ziemeĜu daĜā izvietojas 3 
daudzstāvu dzīvojamās ēkas (70.-80.gadi). 

Šalkas ciemats atrodas starp Dzirniekiem un Blukām. Tam raksturīga ir tipveida savrupmāju apbūve un bij. liellopu 
nobarojamā kompleksa un mehānisko darbnīcu novietne (60.-70.gadu apbūve). Vēsturiski tā ir lēĦu muižas apbūves 
zona ar veco vēsturisko parka daĜu. Tā kā ražošanas zona ir izbūvēta muižas ansambĜa vidū, ir izjaukts vecais 
vēsturiskais plānojums. 
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� Inženiertehniskā apgāde 

 

� Zemes izmantošana un īpašuma struktūra 

Aprakstā, tabulās, shēmās, attēlos u.tml. raksturota zemes īpašumu struktūras un izmantošanas vēsturiskais konteksts 
(sniedz ieskatu zemes izmantošanas strukturālās un izmantošanas veidu pārmaiĦās), galvenie zemes izmantošanas 
veidi (arī nekustamā īpašuma lietošanas mērėi), zemes īpašumu piederība, pašvaldības lietojumā esošo zemju īpatsvars, 
teritorijas izmantošanas bilance, nekustamā īpašuma tirgus aktivitātes un zemes vērtību ietekmējošie faktori u.tml. 

Piemērs. Ozolaines novada teritorijas plānojumā 2006 - 2018 tabulā atspoguĜota mežu iedalījums pēc īpašuma 
piederības, norādot, ka daĜa no šiem mežiem, kas robežojas ar Jelgavas pilsētu, tiek izmantotas pilsētas iedzīvotāju 
atpūtas un rekreācijas vajadzībām. 

Meža platību sadalījums pēc īpašumtiesībām Ozolnieku novada teritorijā uz 01.01.2005. 
 

Ozolnieku novads 
% no kopējās novada 

platības 
Kopējā novada platība,ha 12 922 100 
Mežu platība, ha 6535 50,6 

t.sk.: - - 
Latvijas valsts meža fonda lietojums, ha 2866,6 22,2 
Zinātniskās izpētes meži (apsaimnieko 
Valsts meža dienesta „Meža pētīšanas 
stacija”), ha 

2735 21,2 

Pašvaldības meži, ha 27,1 0,2 
Privātie meži, ha 893,5 6,9 

Avots: Ozolaines novada teritorijas plānojums 2006 - 2018 
 

� Ainavas (ainavu novērtējums, aizsargājamās ainavas, ...) 

Ainaviskās struktūras, ainavu telpu un to elementu raksturojums, ainavu novērtējums, precizētas īpašās ainavas. 

Piemērs. Jaunsvirlaukas pagasta teritorijas plānojumā 2005. - 2015. Jaunsvirlaukas pagasta teritorijā izdalītas šādas 
ainavu telpas: 

Lielupes ainava; Mazo upīšu (Sesava, Svitene, Vircava) ainava; Urbanizētā ainava (Mežciems, Blukas, KārniĦi); 
Mežaines ainavu telpa; Īslīces upes viĜĦotā līdzenuma āru telpa; Vecsvirlaukas mozaīkveida telpa; Dzirnieku un 
Jaunsvirlaukas līdzenuma āraines ainavu telpa; StaĜăenes ciemata āraines ainavu telpa. 

Plānojumā norādīts, ka: Ăenerālplāns paredz saglabāt un aizsargāt esošās ainavas, nodrošinot dabas daudzveidības 
saglabāšanu un saskaĦā ar ilgtspējīgas attīstības principiem turpmāk veidot kultūrainavu attīstību. 

Piemērs. Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojumā 2008 – 2020 grafiskā veidā attēlota pilsētas ainaviskā struktūra. 
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24.attēls. Pāvilostas ainavas 

Avots: Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojums 2008 – 2020, A. Melluma, SIA „Metrum” 

� Aizsargājamās dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas/ objekti 

Teksta, attēlu, shēmu u.tml. veidā atspoguĜoti ar normatīvo regulējumu aizsargātie dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas 
un objekti, kā arī novērtēts konkrētās vietas dabas un kultūrvēsturisko vērtību potenciāls kopumā. 

� Vides stāvoklis (tajā skaitā riska teritorijas/ objekti) 

Analizējot vides kvalitāti, jāizvērtē teritorijā notiekošo saimniecisko aktivitāšu radītie riski (gaisa, pazemes, virszemes 
ūdeĦu un augšĦu piesārĦojums, atkritumu saimniecība, piesārĦotās un potenciāli piesārĦotās teritorijas, ugunsnedrošie 
un sprādzienbīstamie objekti, pamestie objekti un teritorijas, vizuālā piesārĦojuma vietas u.tml.), kā arī dabas procesu 
radītie riski (plūdu riska teritorijas, vētru apdraudētās teritorijas, ăeoloăisko procesu radītie riski , būvniecībai nelabvēlīgās 
teritorijas nelabvēlīgu inženierăeoloăiskie apstākĜu aspektā u.tml.), apzināt riska vietas, kas var izraisīt negatīvu ietekmi 
uz cilvēku, vidi un īpašumu, kas jāĦem vērā, nosakot turpmāko teritorijas izmantošanu. 

Piemērs. Ozolnieku novada teritorijas plānojumā 2006 – 2018 ne tikai rakstiski, bet arī ar attēliem parādītas riska 
teritorijas un ainavu degradējošie objekti. 
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25.attēls. Potenciāli piesārĦotas teritorijas un ainavu degradējoši objekti Lielauces pagastā 

Avots: Ozolnieku novada teritorijas plānojums 2006 – 2018 

Piemērs. Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojumā 2008 – 2018 analizēti noskalošanās procesi Vecās Pāvilostas daĜā 
600 m garā posmā laika periodā no 1925. – 2006.gadam, salīdzinot dažādu laiku kartogrāfiskos materiālus. 

 

26.attēls. Krasta noskalošanās procesi Vecās Pāvilostas daĜā 
Avots: SIA ‘’Metrum’’, 2007. 

� Attīstības priekšnoteikumu un iespēju vērtējums  

Kopsavilkums par attīstības priekšnoteikumiem, kā arī tās iespēju analīze vērtību un risku skatījumā. 

Piemērs. Auces pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam noteiktas šādas priekšrocības, 
salīdzinot ar apkārtējām teritorijām: 

� tīra apkārtne, neindustrializēta, samērā daudz brīvu teritoriju; 
� pilsētas statuss; 
� salīdzinoši labs infrastruktūras nodrošinājums; 
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� Lietuvas pilsētu tuvums; 
� dzelzceĜš; 
� pakalpojumu nodrošinājums: veikalu tīkls, plašas izglītības pakalpojumu saĦemšanas iespējas, kultūras centrs; 

attīstoties pieaugušo izglītības centram – ka izglītības centra attīstības iespēja; 
� potenciāls novada centrs; 
� LLU mācību saimniecība „Vecauce”; 
� darba vietu piedāvājums; lauksaimniecībā izmantojamās zemes, meži. 

III ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA 

� Teritoriālais konteksts (nacionālais, reăionālais…) 

Nacionālā un reăionālā līmeĦa interešu teritorijas, kā arī interešu teritorijas ar kaimiĦu pašvaldībām. 

Piemērs. Vecumnieku pagasta teritorijas plānojumā 2007 - 2019 norādīti svarīgākie kopīgo interešu jautājumi ar 
kaimiĦu pašvaldībām, kas ar tām saskaĦoti: 

• ceĜu tīkla saskaĦošana pierobežā; 
• sabiedriskais transports; 
• iespējami kopīgi tūrisma maršruti; 
• projektu saskaĦošana pierobežai piegulošajos īpašumos; 
• meža teritorijas. 

� Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas īstenošana teritorijas plānojumā un teritorijas 
plānojuma risinājumu pamatojumi 

Ilgtspējīgas attīstības stratēăijā noteiktā teritorijas attīstības vīzija (telpiskās attīstības koncepcija), izvirzītie ilgtermiĦa 
mērėi un vadlīnijas teritorijas izmantošanas aspektā, kā arī konkrēti teritorijas plānojuma risinājumi un to pamatojumi, kas 
izriet no pašreizējās situācijas, attīstības priekšnoteikumu un iespēju analīzes. 

Piemērs. Elejas pagasta teritorijas plānojuma 2007 - 2019, aprakstot teritorijas attīstības koncepciju, teritorijas attīstībā 
iezīmēti šādi galvenie virzieni: 

• Tradicionālās lauku ainavas un reăionālās arhitektūras veicināšana, kā arī bioloăisko daudzveidību veidojošās 
ainavas saglabāšanu un veidošanu nākotnē. 

• Lauksaimniecībā izmantojamo zemju (meliorētās lauksaimnieciskās zemes, kuru vērtība ir virs 60 ballēm) 
saglabāšana lauksaimnieciskās ražošanas nodrošināšanai. 

• Vienotu zaĜo stādījumu kompozīciju un labiekārtojumu veidošana – parki, apstādījumi, ielu apzaĜumojums, 
mežaparki un meži. 

• Savrupmāju apbūve – nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi. Teritorijās tālāk no ciemata centra veidojamas ar mazāk 
blīvu apbūvi, kas veidotu pāreju no urbanizētas vides uz dabas teritorijām, nodrošinot vizuālās uztveres un ainavu 
daudzveidību un samazinot antropogēno slodzi uz dabas teritorijām. 

• Padomju laikā būvēto ēku renovācija. 
• Izstrādāt pagasta vides politikas stratēăiju, kurā tiktu novērtēts vides stāvoklis un noteikti pasākumi vides 

aizsardzībai. Bijušo un pamesto fermu, degvielas uzpildes punktu, nederīgo lauksaimniecības ėimikāliju glabāšanas 
vietu u.tml. teritorijas perspektīvā nosakāmas kā ierobežotas lietošanas teritorijas dzīvojamās apbūves, darījumu un 
sabiedriskās apbūves un rekreācijas teritoriju izvietošanai. 

• UzĦēmējdarbības attīstība, paredzot izveidot biodīzeĜdegvielas ražošanas rūpnīcu, kurā ietilps rapša pirmapstrādes 
un glabāšanas komplekss, eĜĜas ekstrakcijas un biodīzeĜdegvielas ražotnes. 

• Vienota komunālā dienesta izveide, kura apvienos Elejas, Sesavas, Vilces un Lielplatones pagastus un kurš 
apsaimniekos izveidoto automatizēto notekūdeĦu savākšanas, attīrīšanas sistēmu.  

� Apdzīvojuma struktūras attīstība  

Plānotās apdzīvotās vietas un to robežas, esošo apdzīvoto vietu paplašināšana, to robežu korekcijas, attīstībai 
rezervējamās teritorijas u.tml. - risinājumi un pamatojumi. 

Piemērs. Elejas pagasta teritorijas plānojumā 2007 - 2019 ciemu attīstībā noteikts: 

� Zemgales reăiona perspektīvā Eleja ir iekĜauta kā vietēja līmeĦa centrs. Elejas ciema struktūra tiek veidota kā 
kompakta dzīvojamā, sabiedriskā, ražošanas un noliktavu apbūve ar sabiedriskā un darījuma objektu koncentrāciju 
pie galvenajiem autoceĜiem. 

� Teritorijas plānojumā tiek noteiktas Elejas ciemu robežas. 
� Jaunas teritorijas daudzdzīvokĜu apbūvei pagastā nav paredzētas. Galvenais uzdevums tiek izvirzīts šo zonu 
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pagalmu sakārtošanai un iekārtošanai un ēku tehniskās un estētiskās kvalitātes uzlabošanai. 
� Sabiedriskā un darījumu apbūve veidotu ciema centra teritoriju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar 

apkalpes objektiem. Paredzēts saglabāt un papildināt esošo ciema centru. 
� Jaunās savrupmāju teritorijas veidojamas tikai inženiertehniski sagatavotās teritorijās – tuvināti esošajiem 

inženierkomunikāciju un ceĜu tīkliem. 

� Teritorijas plānotā izmantošana 

Raksturoti izmantošanas veidi, sniegts risinājumu apraksts un pamatojums. 

Piemērs. Dobeles pilsētas teritorijas plānojumā 2007-2019 aprakstīti un attēloti grafiski teritorijas izmantošanas veidi 
un to risinājumi. Piemēram, Individuālo  dzīvojamo māju apbūves teritorijas: 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijas galvenie zemju izmantošanas veidi ir vienăimeĦu, divăimeĦu un rindu 
dzīvojamo māju un palīgēku apbūve. Apbūves pieĜaujamais augstums 3 stāvi un jumta izbūve. 

Plānojuma risinājumi: 
� saglabāt esošās mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas un noteikt jaunas teritorijas pilsētas rietumu daĜā 

(Amatnieku – Dzirnavu iela), dienvidu daĜā (Meža prospekts -  Dārzniecības iela - ZaĜā iela - Ozolu iela), ziemeĜu 
daĜā (Uzvaras iela); 

� kā turpmākās izpētes teritorijas dzīvojamās apbūves vajadzībām tiek noteiktas teritorijas pilsētas ziemeĜaustrumu 
daĜā pie Bērzes ielas;  

� teritorijas plānojums paredz dzīvojamās apbūves teritoriju infrastruktūras uzlabošanu. Tās iespējams nodrošināt ar 
centralizētu ūdens un gāzes apgādi, kā arī vienotas kanalizācijas sistēmas izbūvi. Jaunās savrupmāju teritorijas 
plānotas ārpus pilsētas centra zonas. Šo teritoriju apbūve veicama atbilstoši arhitektūras plānošanas uzdevumu vai 
detālplānojumu prasībām; 

� ēku un būvju celtniecības projekti izstrādājami un saskaĦojami likumdošanā noteiktajā kārtībā. 
 

 
27.attēls. Pilsētas teritorijas plānotā izmantošana. Individuālo dzīvojamo māju apbūve 

Avots: Dobeles pilsētas teritorijas plānojums 2007. – 2019. 
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Piemērs. Jaunsvirlaukas pagasta teritorijas plānojumā 2005.-2015. - Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamās teritorijās: 

Ăenerālplāns paredz aizliegt savrupmāju apbūvi gar StaĜăenes muižu, kur to skar kultūras pieminekĜa ainavas 
aizsardzības zona. Pašlaik nav skaidri zināms tirgus pieprasījums dzīvojamo māju tipiem, zemesgabalu lielumiem un 
inženierlabiekārtojuma veidiem. Līdz ar to, atkarībā no pieprasījuma veida, iedzīvotāju skaits Jaunsvirlaukas pagastā var 
palielināties no 1500 – 2000. Ăenerālplānā paredzēts, ka intensīvi attīstīsies savrupmāju būvniecība, ko veicinās dzīvokĜu 
dārdzības pieaugums līdzās esošajās pilsētās (Jelgavā un Rīgā). Sakārtojot lauksaimniecībā neizmantojamo zemju 
teritorijas, tiek prognozēts iedzīvotāju skaita pieaugums. Turklāt ievērtēts, ka pieaugums būs lielāks tajās apdzīvotajās 
vietās, kur pastāv skola, ambulance, ražošana, tirdzniecība, kā arī inženierkomunikāciju pieslēgumi. 

Visām jaunajām apbūves teritorijām ir jāizstrādā detālplānojumi – ceĜu tīkli, apkalpes līnijas, inženierkomunikāciju zonas, 
gājēju zīmes, apstādījumi, sabiedriska rakstura objekti utt. 

Piemērs: 
Prognozējamais savrupmāju skaita pieaugums 

Apdzīvotās vietas Savrupmājas uz 0,3 ha 
StaĜăene 30 
Blukas 70 
KārniĦi 10 
Šalkas 20 
Jaunsvirlauka 10 
Kopā: 140 

Avots: Jaunsvirlaukas pagasta teritorijas plānojums 2005.-2015 

� Īpašās plānošanas un izmantošanas teritorijas  

Īpašās ainavas, aizsargājamās dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas, aizsargjoslas, kopīgās interešu teritorijas (valsts un 
reăionālas nozīmes, ar kaimiĦu pašvaldībām), īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un to izmantošana. 

Piemērs. Bēnes pagasta teritorijas plānojumā 2007 – 2019 tiek noteikti divas plānotās pagasta nozīmes 
aizsargājamās alejas, kā arī īpaši nozīmīga ainavu teritorija – JaundalbiĦu kalnu ainava. Tā ir plaša, mazapbūvēta 
teritorija pagasta ziemeĜrietumos ap JaundalbiĦu kalnu. Līdz 2011.gadam Bēnes pagasta padome plāno izveidot Iršu 
dabas parku, kas papildinātu jau esošo Iršu taku (sk. plānotā dabas parka teritoriju kartogrāfiskajā materiālā “Bēnes 
ciema plānotā (esošā) teritorijas izmantošana M 1 :2000” un “Bēnes pagasta plānotā (esošā) teritorijas izmantošana M 1 
:10 000.). 

Piemērs. Iecavas kultūras pieminekĜu teritoriju un individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) robežu pamatojums 
(projekts), kas izstrādāts 2007.gadā Iecavas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes laikā. 
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28.attēls. Kultūras pieminekĜu Iecavas muižas apbūve ar parku, Iecavas luterāĦu baznīca ar žogu un vārtiem, Iecavas 
viduslaiku kapsētas teritorija un individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) robežu plāns 

Avots: www.iecava.lv  

� Vadlīnijas teritorijas izmantošanai un apbūvei 

Vadlīnijas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu saistošajiem noteikumiem. 

Piemērs. Aizkraukles novada teritorijas plānojuma (2004 - 2013) grozījumi/ 2008. 

Mazstāvu dzīvojamās teritorijas - apbūves vadlīnijas: 
Šīs platības pilsētas un pagasta administratīvajā teritorijā paredzētas savrupmāju, pakalpojumu un pirmās 
nepieciešamības preču tirdzniecības objektu, bērnudārzu un sabiedrisko iestāžu būvniecībai. 
Maksimālais stāvu skaits - 3. Stāvu skaits samazinās virzienā no Jaunceltnes ielas uz pilsētas robežu. 
Apbūvi Kalna Ziedos ainavas aizsardzības zonas tuvumā regulē īpaši noteikumi par vēstures un kultūras pieminekĜu 
aizsardzību. 

Daudzstāvu dzīvojamās teritorijās: 
Aizkraukles pilsētas teritorijas plānojums neparedz jaunu daudzstāvu dzīvojamo teritoriju izveidošanu. 
Ir paredzēta esošo rajonu apbūves pabeigšana - jaunu ēku būvniecība, sakārtošana un uzlabošana. Dzīvojamā fonda 
kvalitātes uzlabošana (siltumcaurlaidības samazināšana, inženierkomunikāciju un fasāžu modernizācija) būs viena no 
tuvāko gadu problēmām mājokĜu jomā. 
Dzīvojamo māju teritorijas sakārtošanas vadlīnijas: 
� attīstīt dzīvojamo namu rajonu apkalpojošo infrastruktūru; 
� uzlabot dzīvojamo namu ārieni; 
� veicināt iekšpagalmu sakārtošanu un zaĜās zonas uzlabošanu. 

Sabiedrisko iestāžu teritorijās: 
� kultūras nams un tam pieguloša teritorija tiks izmantota kultūras un sabiedrisko funkciju veikšanai; 
� valsts un pašvaldību, skolu un citu izglītības, medicīnas, kultūras, reliăisko, sporta u.tml. iestāžu vajadzībām tiks 

izmantota: teritorija starp Gaismas, Skolas un Spīdolas ielām; teritorija starp Spīdolas, Lāčplēša, Bērzu un Gaismas 
ielām; pie arodvidusskolas. 

� esošās slimnīcas teritorijas robežās notiks ēku rekonstrukcija un modernizācija. 

Meža teritorijas 
Meži aizĦem 315,2 ha, tas ir 31% no kopējās teritorijas. Mežu teritorijas izmanto un apsaimnieko atbilstoši mežu 
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apsaimniekošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem un dabas aizsardzības plāniem. 
Teritorijas atĜautā izmantošana: mežsaimniecība; mikroliegumi; biotiski vērtīgās mežaudzes biotopi; 
Teritoriju izmantošanas nosacījumi reglamentē teritoriju izmantošanu visās meža teritorijās, izĦemot īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas: dabas parka; Daugavas ielejas; Aizkraukles purva un mežu dabas lieguma teritorijas izmantošanu 
nosaka 
attiecīgie tiesību akti, individuālie mežierīcības projekti. 
Mežu teritorijās nav pieĜaujama būvniecība, izĦemot sezonas rakstura pagaidu būves iedzīvotāju atpūtas nodrošināšanai, 
arī gājēju celiĦus. Nav pieĜaujama inženierkomunikāciju trašu ierīkošana. 

IV TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANA UN ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA 

� Turpmākās izpētes un plānošanas teritorijas  

Vadlīnijas turpmākajai plānošanai – dažādām izpētēm, detālplānojumu, lokālo ainavu plānu un citu projektu izstrādei. 

Piemērs. Aizkraukles novada teritorijas plānojuma (2004 - 2013) grozījumos / 2008. noteikti pasākumi - turpmāka 
projektēšana teritorijas plānojuma pilnveidošanai, kas jāizstrādā 3 – 5 gadu laikā: 

� novada attīstībai rezervēto teritoriju inženiersagatavošanas projekti; 
� sadzīves un ražošanas atkritumu savākšanas un pārstādes sistēmas izveides projekts; 
� iztrūkstošās inženierkomunikāciju attīstības shēmas transporta un inženierkomunikāciju veidiem, atbilstoši 

19.10.2004. LR MK noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām; 
� novada aizsargjoslu plāns; 
� novada vides aizsardzības politikas plāns un vides aizsardzības rīcības programma ar attiecīgo karšu materiālu; 
� zaĜo augošo koku patiesās atjaunošanas vērtības noteikumu izstrāde; 
� ūdens tilpĦu un ūdens teču apsaimniekošanas noteikumi; 
� lokālie teritoriālplānojumi turpmākās izpētes un projektēšanas rajoniem; 
� teritorijām, kurām nav izstrādāti sarkano līniju plāni, jāpārskata esošās sarkanās līnijas;  
� velotīkla izstrādes plāns; 
� dzeramā ūdens racionālas izmantošanas un taupības pasākumu plāns; 
� datorizēta nekustamā īpašuma un plānošanas informācijas kopīga uzskaites sistēma; 
� pilsētas mājokĜu politika un tās īstenošanas programma; 
� rūpniecības objektu esošas izmantošanas noteikšana un iespējamās perspektīvas attīstības shēma; 
� ūdenskrātuves krastu nostiprināšanas projekts. 

� Teritorijas plānojuma grozīšana un aktualizēšana 

Noteikti teritorijas plānojuma pārskatīšanas gadījumi (ievēlēta jauna pašvaldība, stājies spēkā/ grozīts hierarhiski 
augstāka plānošanas līmeĦa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, beidzies teritorijas plānojuma darbības termiĦš, 
mainījies spēkā esošais normatīvais regulējums u.tml.), kā arī grozīšanas un pārskatīšanas ierosināšanas izskatīšanas 
un nepieciešamības izvērtēšanas kārtība. 

V INFORMĀCIJAS AVOTI 

VI PIELIKUMI 

Dažādi materiāli: tematiskās kartoshēmas (Aizsargājamās teritorijas un objekti, Apdzīvojuma 
struktūra, Zemes īpašuma piederība u.tml.). 

 
(2) Grafiskā daĜa 

Ministru Kabineta 06.10.2009. noteikumi Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi" nosaka, ka grafiskajā daĜā ietilpst: 

• topogrāfiskā karte (plāns), kas izmantota vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma sagatavošanai; 

• karte (plāns), kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana; 

• karte (plāns), kurā parādīta teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana, nosakot: 

- plānoto maăistrālo inženiertehnisko komunikāciju un satiksmes infrastruktūras izvietojumu; 
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- aizsargjoslas (aizsardzības zonas) un riska teritorijas, kuru attēlošana iespējama izvēlētajā 
kartes (plāna) mērogā; 

- teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi; 
- citas kartes (plāni), kas nepieciešamas atsevišėu plānoto (atĜauto) izmantošanas veidu un 

izmantošanas aprobežojumu attēlošanai, norādot administratīvo teritoriju robežas. 

Ministru Kabineta 06.10.2009. noteikumi Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi" nosaka, ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei izmanto Latvijas ăeodēziskajā 
koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu pilnu topogrāfisko karti (ne vecāku par pieciem gadiem) ar 
mēroga noteiktību 1:10 000, bet atsevišėām pašvaldības teritorijas daĜām, ja nepieciešams, - 
topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1:5000 vai 1:2000. 

Ieteikumus grafisko daĜu izstrādei un to noformējumam, kā arī vienotai teritorijas izmantošanas veidu 
klasifikācijai skatīt sadaĜā 8.2.3. Ieteikumi vienotai teritoriju izmantošanas veidu klasifikācijai un 8.2.4. 
Ieteikumi grafisko daĜu izstrādei un to noformējumam. 
 

(3) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu satura struktūra 

Teritorijas plānojuma sastāvā esošo teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu satura struktūras 
veidošanu un ieteikumus šo noteikumu saturam noteica: 

� Spēkā esošie Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi”, kuru 28.punkta 36 apakšpunktos norādītas virkne prasību Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu saturam. Neskatoties uz iecerētajām pārmaiĦām, šis 
normatīvais regulējums ar lielākiem vai mazākiem tajā veiktajiem grozījumiem vēl kādu laiku būs 
spēkā. 

� Plānošanas prakses – Zemgales plānošanas reăiona vietējo pašvaldību un citu pašvaldību 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izvērtējums, Ħemot vērā, ka šo noteikumu 
līdzšinējā  satura struktūra un tās piepildījums veidojies par pamatu Ħemot 1997.gadā sagatavoto 
metodisko materiālu „N pilsētas apbūves noteikumi”, ko izstrādājuši arhitekti Edgars BērziĦš un 
Silvis Grīnbergs. Tā rezultātā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu vispārīgās prasības 
lielākajā daĜā Latvijas pašvaldību ir vienādas vai ar nelielām modifikācijām. Šis minētais materiāls 
arī ietekmējis Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” 28.punkta prasību saturu. 

� Spēkā esošais normatīvais regulējums teritorijas plānošanas jomā, - kā jau minēts iepriekš vairāk 
kā 150 likumi un Ministru kabineta noteikumi nosaka dažādas prasības teritorijas izmantošanai un 
izmantošanas aprobežojumus. Bieži līdzšinējā praksē, lai izpatiktu konkrētām valsts institūciju 
vēlmēm, kā arī atvieglotu teritorijas  izmantošanas un apbūves noteikumu lietošanu, tajos citētas 
citu normatīvo aktu normas. Bez tam pašvaldību noteikumos tiek citētas arī spēku zaudējošo 
normatīvo aktu prasības, piemēram, LBN 100 „Teritoriālplānošana. Pilsētu un pagastu izbūve”. 
Daudzo nosacīju dēĜ šo pašvaldību saistošie dokumenti pārvērtušies par vienu no 
apjomīgākajiem normatīvajiem aktiem Latvijā. 

� Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2008.gadā pasūtītā pētījuma „Par Ministru 
kabineta 2004.g. 19.oktobra noteikumos Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” (izstrāde uz 2009.gada 31.martu nav pabeigta) noteikto vispārējo prasību, kuras 
iekĜaujamas teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos attiecībā uz 
teritorijas izmantošanas un apbūves aprobežojumiem, lietderību” ietvaros izstrādātos 
priekšlikumus laika posmā no 2008.gada decembra līdz 2009.gada martam par pašreizējo 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietverto prasību, kas ir piemērojamas visās 
teritorijās noteikšanu Vispārīgos apbūves noteikumos izvērtēšana. Šajā pētījumā norādīts, ka līdz 
ar Vispārīgo teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izdošanu, būs nepieciešams grozīt 
arī Ministru kabineta 2004.g. 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” prasības attiecībā uz vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un 
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apbūves noteikumu saturu. Priekšlikumā par prasībām (saturu), kas būtu iekĜaujamas 
Vispārīgajos apbūves noteikumos, attiecīgi koriăējot vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu saturu noteikts, ka: 

� Vispārīgajos apbūves noteikumos ietverami galvenie teritorijas izmantošanas un apbūves 
rādītāji, kuri obligāti nosakāmi vietējās pašvaldības apbūves noteikumos. Izšėiramas 
atšėirīgas situācijas: pilsētas apstākĜi, īpaši sarežăīti pilsētbūvnieciski apstākĜi; vērtīgas 
apbūves teritorijas; lauku situācija (piemēram, nebūtu lietderīgi lauku situācijā regulēt 
apbūves intensitāti zemes vienībā). 

� Apdzīvoto vietu plānošanas noteikumi. Prasības attiecas uz jaunu apdzīvotu vietu un lielāku 
apbūves teritoriju veidošanu. Noteikumos ietverami nosacījumi šādu teritoriju 
inženiertehniskās infrastruktūras, ielu un ceĜu tīkla un sociālās infrastruktūras plānošanai. 

� Vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu noformējums. 
Apbūves noteikumi tiek pieĦemti kā pašvaldības saistošie noteikumi. Šajos noteikumos ir 
atsauces uz plānojuma grafisko daĜu. Ir lietderīgi noteikt vienotu šī dokumenta sastāvu un 
formu. 

Izstrādājot Ministru kabineta Vispārīgos teritorijas izmantošanas apbūves noteikumus, paredzēts 
vienkāršot pašvaldības saistošo noteikumu struktūru un samazināt to izstrādei nepieciešamo laiku. Šī 
pētījuma ietvaros izstrādātie priekšlikumi atspoguĜoti arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
satura struktūrā. 

� Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumi Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 
noteikumi", kas ir spēkā ar 18.02.2009. un izdoti saskaĦā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
95.pantu, nosaka svarīgākās juridiskās tehnikas prasības, kuras tiešās pārvaldes iestādes, 
atvasinātas publiskas personas un pastarpinātās pārvaldes iestādes ievēro, sagatavojot normatīvo 
aktu projektus. Šo noteikumu 2.punktā norādīts, ka normatīvā akta projekta tekstu raksta: 

� lakonisku; 
� ievērojot valsts valodas literārās un gramatiskās normas, juridisko terminoloăiju un 

pareizrakstības prasības; 
� normatīvajiem aktiem atbilstošā vienotā stilistikā, izmantojot vienveidīgas un standartizētas 

vārdiskās izteiksmes. 

Tajā pašā laikā šo noteikumu 3.punktā noteikts, ka normatīvā akta projektā neietver normas, kas: ir 
deklaratīvas, dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto normatīvo 
regulējumu,  dublē pašā normatīvā akta projektā ietverto normatīvo regulējumu. Savukārt 4.punktā 
norādot, ka izĦēmuma gadījumos, ja šo noteikumu normu piemērošana apgrūtina normatīvā akta 
projekta uztveramību un skaidrību, attiecīgo normu var nepiemērot. 

Šo noteikumu 6.nodaĜā noteiktas pašvaldību saistošo noteikumu projektiem piemērojamās 
prasības: saistošo noteikumu nosaukumam; sagatavošanas, izdošanas, to pieĦemšanas datuma 
noformējumam; noteikumu projekta teksta iedalījumam; noteikumu grozījumu projektu veidošanai. 

 

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

II LIETOTIE TERMINI 

III VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI TERITORIJU IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI 

� Visās teritorijās atĜautā izmantošana (Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (turpmāk- MKN 1148) 28.1.p.) 

� Prasības teritorijas ainavu aizsardzībai un pārvaldībai 

� Teritorijas un vietas ar īpašiem noteikumiem 

� Vispārīgās prasības īpašas nozīmes ainavās 



Metodiskie norādījumi teritorijas attīstības plānošanai 

Zemgales plānošanas reăions                                 102  

� Prasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanai  (MKN 1148 - 28.24.p.) 
� Prasības valsts aizsargājamo kultūras pieminekĜu aizsardzībai (MKN 1148 - 28.23.p.) 
� Prasības pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisko un dabas objektu saglabāšanai  
� Aizsargjoslas (MKN 1148 - 28.28.p.) 
� Tauvas joslas (MKN 1148 - 28.27.p.) 
� Risku vietas un problēmvietas 

� ŪdeĦu, mežu un lauku zemju izmantošanas vispārīgie noteikumi 

� Prasības dabas teritoriju izmantošanai un apstādījumu ierīkošanai (MKN 1148 - 
28.21.p.) 

� Prasības lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs, kurām nepieciešama 
transformācija (MKN 1148- 28.25.p.) 

� Prasības, ko nosaka upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns (ja tāds ir) tai 
skaitā pasākumu programmu (MKN 1148 - 28.29.p.) 

� Ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumus (ja tādi ir) ( MKN 1148 - 28.30.p.) 

� Apbūves teritoriju un zaĜumvietu izmantošanas vispārīgie noteikumi 

� Prasības apbūves blīvuma un apbūves intensitātes rādītājiem (MKN 1148 - 28.4.p.), kā 
arī brīvās (zaĜumu) teritorijas rādītājam 

� Prasības būvju augstuma ierobežojumiem (MKN 1148 - 28.5.p.) 
� Pagalma noteikumi (MKN 1148 - 28.6.p.) 
� Prasības attālumiem starp būvēm, inženierkomunikācijām (MKN 1148 - 28.8.p.) un 

prasības būvju atbilstībai zemes vienību robežām (MKN 1148 - 28.9.p.)  
� Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām un citiem riska objektiem (MKN 1148 - 

28.15.p.)  
� Prasības saimniecības ēkām un būvēm, kas paredzētas mājlopiem (MKN 1148 - 

28.17.p.) 
� Prasības ēku un būvju konstruktīvajām daĜām un elementiem (MKN 1148 - 28.11.p.) 

• Prasības jaunai satiksmes infrastruktūrai un esošās infrastruktūras rekonstrukcijai 
(MKN 1148 - 28.14.p.) 

• Prasības redzamības nodrošinājumam (MKN 1148 - 28.7.p.)  

• PiekĜūšanas noteikumi (MKN 1148- 28.2.p.) un vides pieejamības nodrošināšana 

• Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai (MNK 1148 - 28.16.p.)  

• Prasības inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai, ekspluatācijai (MKN 1148 
- 28.13.p.) 

• Prasības ārtelpas elementiem (MKN 1148 - 28.12.p.) , prasības teritorijas 
labiekārtojumam un elementiem, to vizuālajam un mākslinieciskajam noformējumam 
(MKN 1148 - 28.22.p.)  

• Prasības jaunveidojamo zemes vienību minimālajām platībām (MKN 1148 - 28.10.p.)  

• Prasības zemes vienībām, kurām iesāktā apbūve vai saimnieciskā darbība nav 
atbilstoša teritorijas plānotajai (atĜautajai) izmantošanai (MKN 1148 - 28.31.p.) 

• Visās teritorijās aizliegtā izmantošana (MKN 1148 - 28.1.p.) 

IV NOTEIKUMI ATěAUTAJAI IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI ATSEVIŠĖIEM IZMNATOŠANAS 
VEIDIEM APDZĪVOTĀS VIETĀS (PILSĒTĀS, CIEMOS un CITĀS URBANIZĒTĀS VIETĀS) 

V NOTEIKUMI ATěAUTAJAI IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI ATSEVIŠĖIEM IZMANTOŠANAS 
VEIDIEM LAUKU TERITORIJĀ 

� Derīgo izrakteĦu atradnes (MKN 1148 - 28.26.p.) 
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VI TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANA 

� Prasības lokālo ainavu plānu izstrādei  

� Prasības detālplānojumiem (MKN 1148 - 28.34.p.)  

� Prasības zemes ierīcības projektu izstrādei 

� Zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas un robežu pārkārtošana (MKN 1148 - 
28.3.p.) 

� Būvtiesību īstenošanas kārtība (MKN 1148 - 28.33.p.) (arī prasības būvprojektēšanai, 
kas uzsākta līdz jauna vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma spēkā stāšanās 
dienai (MKN 1148 - 28.32.p.)  

� Prasības ēku un būvju rekonstrukcijai, restaurācijai un remontam (MKN 1148 - 
28.18.p.) (arī prasības ēkas un būves vai to daĜu funkcionalitātes maiĦai (MKN 1148 - 
28.20.p.)  

� Ēku un citu būvju nojaukšana 

� Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana  

� Stihiju postījumu atjaunošana  

� Prasības teritorijas, ēku un būvju uzturēšanai (MKN 1148 - 28.19.p.)  

� Teritorijas plānojuma grozīšanas kārtība  

� Noteikumu kontrole un ievērošana 

VII PIELIKUMI 

Teritoriju izmantošanas veidu iedalījums 

Redzamības nodrošināšana ielu krustojumos 

Pagalmi 

Ielu klasifikācija un to sarkanās līnijas, ielu šėērsprofili 

Apbūves blīvuma, intensitātes un brīvās zaĜumu teritorijas radītāju aprēėināšana 

Ēkas augstuma noteikšana 

Ēkas stāvu skaita noteikšana 

Pašvaldības nozīmes dabas un kultūrvēsturiskie objekti 

Spēkā esošo detālplānojumu saraksts, kuru papildinājumi nav grozījumi teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos (MKN 1148 - 28.35.p.) 

 

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

Pašvaldību saistošo noteikumu projekta pirmajā punktā secīgi raksta: vārdus “saistošie noteikumi nosaka”, kā arī likumā vai 
Ministru kabineta noteikumos noteikto pilnvarojumu pašvaldības domei vai pašvaldību saistošo noteikumu regulējamo 
jautājumu izklāstu. (Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumi Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 
185.punkta prasības). 

Šajā daĜā apraksta arī citas vispārīgos nosacījumus par šī normatīvā akta prasību saistošo raksturu uz konkrētu teritoriju, tās 
iedzīvotājiem, par šo noteikumu grozīšanu, spēkā esamību, kā arī  iedzīvotāju iespējām iepazīties ar noteikumiem un to 
grozījumiem. 

II LIETOTIE TERMINI 

Praksē šajā daĜā tiek lietoti specifiski termini, kas noteikti citos normatīvos aktos un konkrētajos noteikumos tiek dublēti, kas 
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prakses rezultātā dažādu pašvaldību teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir vienādi, kā arī tikai konkrētajos 
saistošajos noteikumos individuāli izveidoti. Ir arī tādi termini, kas definēti tikai vienā speciālā normatīvā, piemēram, termini: 
apbūves laukums, stāvu skaits - ar Ministru kabineta 1998.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.409 apstiprinātajā Latvijas 
būvnormatīvā LBN 211-98 "Daudzstāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamie nami", kas tiek attiecināti uz jebkuru apbūvi. 

Iepriekš minētajā pētījumā par Vispārīgo apbūves noteikumu izstrādi ir priekšlikums, lai būtu vienota jēdzienu izpratne un 
vienota plānošanas pieeja, Vispārīgajos apbūves noteikumos ietvert citur nedefinēto jēdzienu skaidrojumus. 

Tā kā ir liels skaists normatīvo aktu, kas attiecas uz teritorijas izmantošanu un tās aprobežojumiem, tad nav nepieciešams 
atkārtoti pašvaldību saistošajos noteikumos citēt tajos definētos terminus, atstājot iespēju pašvaldībai savā konkrētajā 
teritorijā definēt individuāli savus, konkrētai teritorijai atbilstošus terminus. 

III VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI TERITORIJU IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI 

� Visās teritorijās atĜautā izmantošana (Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (turpmāk- MKN 1148) 28.1.p.) 

Šīs daudzos noteikumos ir vienādas prasības atĜautai izmantošanai visā teritorijā, piemēram, nosakot, ka papildus atĜautajai 
izmantošanai konkrētajā plānotajā (atĜautajā) izmantošanas veidā  ir atĜauts  ierīkot velosipēdu un atklātas autostāvvietas, 
veikt satiksmes infrastruktūras un inženiertehniskās apgādes objektu izbūvi; iekārot un kopt apstādījumus u.tml. 

Perspektīvā šīs prasības tiek paredzēts iekĜaut Vispārīgos apbūves noteikumos, atstājot pašvaldībai iespēju tās papildināt un 
detalizēt vietējos noteikumos. 

� Prasības teritorijas ainavu aizsardzībai un pārvaldībai 

Ieteikums iekĜaut šādas jaunas prasības, kas būtu individuālas katrai pašvaldībai, Ħemot vērā Eiropas Ainavu konvencijas un 
Latvijas tiesiskā regulējuma nostādnes, kā arī konkrētās teritorijas īpatnības. 

Piemērs. Siguldas novada teritorijas plānojums 2008 – 2020/ teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos šajā 
sadaĜā noteikts: 

� Visa Siguldas novada teritorija izmantojama atbilstoši teritorijas plānojumam tādā veidā, lai netiktu mazināta vides 
kvalitāte un, plānojot jebkādu darbību, uzmanība jāpievērš to ainavas elementu saglabāšanai, kas nodrošina 
bioloăiskās daudzveidības uzturēšanu vai arī – ir attīstības vizuālais resurss. 

� Siguldas novada teritorijā kopumā – kā pilsētā, tā arī lauku apvidos, ikdienas un īpašajās ainavu telpās jāĦem vērā 
Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās vispārējās dabas aizsardzības prasības, kas attiecas 
uz konkrētu vietu izmantošanu un apsaimniekošanu un tādējādi ietekmē ainavu telpas. 

� Visā novada teritorijā nepieciešams: 
- ievērot minerālmēslu, ėimikāliju glabāšanas un lietošanas normas (tehnoloăijas, termiĦi); 
- ievērot aizsargjoslu gar upēm, ezeriem un grāvjiem (virszemes noteces regulēšana); 
- regulēt virszemes noteci gravu galotnēs; 
- nedzīt lopus pa piekrastes aizsargjoslām; 
- pagaidu mēslu krātuves neizvietot ūdens aizsardzības zonās, grāvju un drenu aku tuvumā; 
- organizēt virszemes noteci no asfaltētajām platībām un no ceĜiem, kas vērsti lejup pa nogāzi; 
- nodrošināt grunts un pazemes ūdeĦu aizsardzību pret piesārĦojumu; 
- veicināt virszemes ūdensobjektu pašattīrīšanās procesus. 

� Novada teritorijā aizliegta jebkura darbība, kas izmaina kultūrvēsturiski izveidojušos ainavu, ekoloăiskas un estētiskas 
nozīmes ainavas elementus vai samazina bioloăisko daudzveidību un ekoloăisko stabilitāti, ir pretrunā ainavu 
aizsardzības un teritorijas plānojuma mērėiem vai izraisa nevēlamas pārmaiĦas dabas procesu norisēs, kā arī 
kultūrvēsturiskās vides un ainavu telpiskajā struktūrā. 

� Gaujas nacionālā parka teritorijā ainavu aizsardzībā jāievēro Gaujas nacionālā parka likumā, Ministru kabineta 
22.07.2003. noteikumos Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”, Ministru kabineta 07.08.2001. noteikumos Nr.352 „Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” noteiktās prasības un Gaujas nacionālā parka teritorijas zonējums. 

� Ainavu plāns novada lauku teritorijai, kas izstrādāts teritorijas plānojuma sastāvā, ir uzskatāms par tā daĜu (skatīt šo 
Noteikumu 1.pielikumu). ĥemot vērā kultūrvēsturisko informāciju, ainavas telpiskās struktūras īpatnības, vizuāli 
uztveramo ainavas atraktivitāti un skaistumu, ainavu plānā visā novada teritorijā, kā arī papildus Gaujas nacionālā 
parka teritorijā noteiktajām aizsargājamām ainavām, tiek noteikts: 

- Ikdienas ainavas- laukainavas un mežainavas, kas Siguldas novada teritorijā veido vispārējo ainavisko fonu 
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un neizceĜas ar īpašām telpiskās un vizuālās struktūras īpatnībām, vai kultūrvēstures zīmēm. Tajās jāievēro 
visi vispārējie un dabas aizsardzības nosacījumi. Ainavu plānā šīs ainavu telpas netiek īpaši izceltas un 
nodalītas kā kontūras. 

- Īpašās nozīmes ainavas, kas nozīmīgas tieši Siguldas novadam, ir savdabīgs tā attīstības resurss un  ir 
atšėirīgas pēc vadošās pazīmes, kas nosaka to īpatnību vai nozīmi, vai arī procesa, kas nosaka vai ietekmē 
ainavas attīstības virzienu. Ainavu plānā pēc nozīmes īpašās ainavas tiek iedalītas: 

� Senās kultūrainavas, kas pārstāv vienoto dabas un kultūras mantojumu konkrētās vietās (teritorijas 
plānojuma plānotās (atĜautās) izmantošanas kartēs attēlotas ar tumši violetu kontūru; skatīt šo 
Noteikumu 1.pielikumu) 

� Vizuāli nozīmīgas ainavas, kuru vērtību un nozīmi nosaka ne tikai konkrētas ainavas raksturs, vai 
īpašas vērtības, bet to atrašanās attiecībā pret vietām, kur pašreiz veidojas jaunās apbūves 
vienības (teritorijas plānojuma plānotās (atĜautās) izmantošanas kartēs attēlotas ar zilu kontūru; sk. 
šo Noteikumu 1.pielikumu): 

- Ainaviskie ceĜi (teritorijas plānojuma plānotās (atĜautās) izmantošanas kartēs attēlotas ar zaĜu līniju; skatīt šo 
Noteikumu 1.pielikumu) 

Piemērs. Tērvetes novada teritorijas plānojums 2005. - 2017./ Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikts 
kā novada nozīmes vērtīgās ainavu teritorijas nosaka: 

- teritoriju ap KroĦauces un Augstkalnes ūdenskrātuvēm ciematu teritorijā; 
- teritoriju abpus autoceĜam Dobele – Bauska no KroĦauces ciemata līdz Tērvetes ciematam; 
- Tērvetes ciemata centra teritoriju; 
- teritoriju starp autoceĜu Jelgava – Lietuva un Tērvetes upi no KrustiĦiem līdz Tērvetes ciematam; 
- teritoriju aiz Tērvetes ciemata no autoceĜu Dobele – Bauska uz Bauskas pusi līdz mežam; 
- Svētes upes ieleju gar autoceĜu pirms Augstkalnes skolas un Dzeguzēniem. 

� Šajos noteikumos aizsargājamās dabas teritorijas nozīmē teritorijas, kurās tiek ierobežota saimnieciskā darbība ar 
mērėi saglabāt un aizsargāt kultūrvēsturiskās ainaviskās kvalitātes. 

� Teritorijas un vietas ar īpašiem noteikumiem 

� Vispārīgās prasības īpašas nozīmes ainavās 

Ieteikums jaunai apakšnodaĜai, kurā kontekstā ar iepriekšējo noteikumu sadaĜu par ainavu aizsardzību un pārvaldību 
nosakāmas prasības plānojumā noteiktajām īpašās nozīmes ainavām, kas būtu individuālas katras konkrētās pašvaldības 
teritorijai, kas precizējamas katrā īpašas nozīmes ainavā, izstrādājot, piemēram, lokālos ainavu plānus u.tml. Šīs prasības 
iespējams perspektīvā arī precizēt atsevišėos pašvaldības saistošos noteikumos. 

Piemērs. Siguldas novada teritorijas plānojums 2008 – 2020/ teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi: 

� Plānojumā noteiktajās senajās kultūrainavās, Ħemot vērā konkrētās senās kultūrainavas vērtības – dabas un cilvēka 
darbība veidotos ainavas elementus, zemes izmantošanas vēstures zīmes, ainavas telpiskās struktūras īpatnības, 
pašreizējo apdzīvojumu, ceĜu tīklu, nozīmīgos ainavas elementus (ceĜi, lauku sētas, alejas un to fragmenti, koki, dabas 
pieminekĜi, kādreizējie muižu parki vai to paliekas u.tml.), kā arī pievēršot īpašu uzmanību vēsturiskajām lauku sētām kā 
senā apdzīvojuma vienībām, arī apdzīvojuma struktūras saiknei ar zemes īpašumu struktūru un izmantošanas veidiem, 
nepieciešams: 

- Katrai plānojumā noteiktajai senai kultūrainavai jāizstrādā lokālais ainavu plāns (konceptuālais ainavu plāns), 
kas būtu pamats, lai reāli, atbilstoši katras vietas īpatnībām, plānotu ilgtspējīgu attīstību, saskaĦojot dabas un 
kultūras mantojuma saglabāšanu ar jaunās attīstības nepieciešamību un tendencēm, kā arī, lai precizētu 
teritorijas izmantošanas nosacījumus, norādītu vizuāli jutīgās vietas un noteiktu prasības detālplānojumu 
izstrādāšanas gadījumiem konkrētajās ainavās. 

- Šajās ainavās jaunās apbūves ierobežojumi saistās ar nepieciešamību saglabāt kultūrainavu vērtības, 
telpiskās struktūras raksturu, kā arī izmantot  kultūrainavas telpiskajā struktūrā un tās elementos iekodētās 
likumsakarības attīstības procesu īstenošanā. Kultūrvēsturiskajās  ainavu telpās kategoriski nav pieĜaujama 
pilsētas tipa apbūves veidošana. 

� Plānojumā noteiktajās vizuāli nozīmīgajās ainavās jāĦem vērā konkrētās ainavas vizuāli telpiskās struktūras īpatnības, 
pārskatāmību (no ceĜiem, no apdzīvotajām mājām ), pašreizējo izmantošanu un tām attīstības tendencēm, kas rodas 
laika gaitā un ko pauž zemes īpašnieki. Šajās ainavās nepieciešams: 

- Katrai plānojumā noteiktajai vizuāli nozīmīgajai ainavai jāizstrādā lokālais ainavu plāns (konceptuālais ainavu 
plāns), kas būtu pamats, lai jauno apbūvi plānotu saskaĦā ar konkrētās ainavu telpas īpatnībām, saglabātu un 
veidotu vizuāli pievilcīgas ainavu telpas kā dzīves un darba vietas, kā arī, lai precizētu teritorijas 
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izmantošanas nosacījumus, norādītu vizuāli un ekoloăiski jutīgās vietas, un noteiktu  prasības detālplānojumu 
izstrādāšanas gadījumiem konkrētajās ainavu telpās. 

- Šajās ainavu telpās nedrīkst pieĜaut vizuālās struktūras skatījumā nemotivētu jauno apbūvi,- tādu jaunās 
apbūves vienību veidošanos, kas nojauc ainavas vizuālo struktūru, mazina saskatāmās ainavas  skaistumu, 
radot tajā disonanses. Arī šajās ainavās nedrīkst pieĜaut pilsētas tipa apbūves veidošanas. 

� Plānojumā noteiktajās īpašas nozīmes ainavās, kurās  iekĜaujas ainaviskiem ceĜi, izstrādājot lokālos ainavu plānus, 
saskatāmās telpas apjomā jāizvērtē plānotā darbība, kas var ietekmēt ainavu vizuālos resursus,- to saglabāšanu, 
uzturēšanu un veidošanu ainavisko ceĜu joslās. 

� Teritorijas plānojumā noteiktajiem ainaviskajiem ceĜiem: KalējiĦi (pie Kārtūžiem) – Akenstaka - PeĜĦi un Nītaure – Jūdaži 
– Pakauši – Vidzemes šoseja vizuālas ainavu telpas veidošanas pamatojumam, vizuālo resursu saglabāšanai, 
uzturēšanai un veidošanai ainavisko ceĜu joslās, saskatāmās telpas apjomā izstrādājami lokālie ainavu plāni. 

� Gadījumos, kad teritorijas plānojumā noteikto senajās kultūrainavās un vizuāli nozīmīgajās ainavās izstrādā atsevišėus 
lokālos ainavu plānus, nepieciešams šajos plānos precizēt katras konkrētās ainavas robežas. 

� Prasības lokālo ainavu plānu īstenošanai noteiktas šo Noteikumu 6.1.nodaĜā, bet lokālo ainavu plānu izstrādes kārtību 
un prasības to saturam pašvaldība nosaka atsevišėos saistošos noteikumos. 

� Prasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanai  (MKN 1148 - 28.24.p.) 

Prasības šo teritoriju izmantošanai nosaka hierarhiski augstākie tiesību akti dabas aizsardzības jomā: likums "Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām" (1993.) un virkne uz šī likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumu, piemēram, 
16.03.2010. MK noteikumi Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi",  
17.04.2001. MK noteikumi Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem ăeoloăiskajiem un ăeomorfoloăiskajiem dabas 
pieminekĜiem", 15.06.1999. MK noteikumi Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" u.c., kā arī ja ir izstrādāti, - īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāns un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 

Faktiski šobrīd Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tiek ietvertas atsauces uz minētajiem normatīvajiem aktiem. 

Piemērs. Sesavas pagasta teritorijas izmantošana un apbūves noteikumu 2008 prasībās īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju aizsardzībai noteikts: 

� Visu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanā jāievēro dabas aizsardzības plāni, kuros norādāms teritorijas 
funkcionālais zonējums. 

� Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni izstrādājami saskaĦā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem. 

� Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošana, saglabāšana, uzturēšana un aizsardzība, jāievēro likums „Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām , MK 2010.gada 16 marta noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un konkrēto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kas pieĦemti kā MK noteikumi. 

Šajā apakšnodaĜā vajadzētu iekĜaut tikai  tās prasības, kas nav ietvertas citos normatīvajos aktos. 

� Prasības valsts aizsargājamo kultūras pieminekĜu aizsardzībai (MKN 1148- 28.23.p.) 

Vairumā gadījumu tiek dublētas likuma „ Par kultūras pieminekĜu aizsardzību” (1992.), 26.08.2003. MK noteikumi Nr.474 
"Noteikumi par kultūras pieminekĜu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi 
degradējoša objekta statusa piešėiršanu" un 26.08.2003. MK noteikumi Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekĜi iekĜaujami 
valsts aizsargājamo kultūras pieminekĜu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekĜu saraksta" 
iekĜautās prasības. 

Pozitīvi piemēri ir atsevišėos izmantošanas noteikumos, kuros, īpaši aizsargājamām kultūrvēsturiskajām teritorijām – 
pilsētbūvniecības pieminekĜiem pašvaldība noteikusi individuālas prasības. 

Piemērs. Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2007 – 2019/ Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikts: 

� Kultūras pieminekĜu aizsardzības teritorijās - valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekĜa Nr.7432 „Jēkabpils pilsētas 
vēsturiskais centrs” teritorijā (turpmāk tekstā - Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs vai tā daĜas atsevišėi - Jēkabpils 
vēsturiskais centrs un Krustpils vēsturiskais centrs) teritorijā un tā aizsardzības zonā, atsevišėu valsts nozīmes kultūras 
pieminekĜu un vietējās nozīmes kultūras pieminekĜu teritorijās, noteiktas īpašas prasības kultūrvēsturisko vērtību 
saglabāšanai. 

� Noteikumi slēgtas (perimetrālas) apbūves veidam: 

- Slēgtais (perimetrālais) apbūves veids atĜauts zemesgabalos, kas atrodas starp Vilhelma Strūves, ZaĜo, 
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Andreja PormaĜa un Dambja ielu un Daugavu, zemesgabalos, kas atrodas pie šim ielām, 50 m platā josla uz 
piegulošo rajonu pusi, ka arī visos zemesgabalos gar abām pusēm Rīgas ielai un pārejos zemesgabalos starp 
Rīgas ielu un Daugavu no Daugavas ielas līdz Krasta ielas pieslēgumam Rīgas ielai. 

- Zemesgabalu maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 50%, stūra zemesgabalos – 60%. 

- Zemesgabalos, kas atrodas starp Krasta ielu un Daugavu, maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 
20%, stūra zemesgabalos – 30%. 

- Ēkas drīkst būvēt ne augstākas par 13 m, sadalot tās ne vairāk kā trīs stāvos. 

- Gar ielām un laukumiem ēku fasādēm un žogiem jāveido nepārtraukta līnija, ja ar detālplānojumu nav 
noteiktas citādas būvlaides. 

- Uz zemesgabaliem, kas atrodas Brīvības ielā 50 m platā joslā gar ielu abām pusēm jaunas ēkas drīkst būvēt 
tikai ugunsdrošas ar apmestām, krāsotām vai izšuvotām ielas fasādēm. 

- Apvienojot vēsturiski izveidojušos zemesgabalus, jaunbūves fasāde uz iedibinātas būvlaides katra agrākā 
zemesgabala robežās jāveido atšėirīgi, saglabājot apbūves frontes vēsturisko dalījumu. 

� Ietves jāierīko un jāuztur kārtībā saskaĦā ar šādiem noteikumiem: 

- Brīvības ielas daĜā no ēkām Nr.28 un 53 līdz Dambja ielai ietve jāierīko 2,0 m attālumā no ielas brauktuves 
malas, un tai jāsākas ar 20 cm platu betona vai kaltu akmeĦu joslu, pēc tam jābūt 50 cm platai nolīdzinātai 
nebetonētai joslai koku stādīšanai, pēc tam 1,0 m platai betona vai asfalta joslai. Pārejā ietves daĜa līdz ēku 
pamatiem vai būvlaides līnijai jānolīdzina un jānoblīvē ar 10 cm biezu rupjas grants kārtu. Pārejā Brīvības 
ielas daĜā ietvēm jābūt betona vai asfalta visā platumā no ēku pamatiem vai būvlaides līdz ūdens notekai vai 
brauktuves malai. 

- Pasta ielā visā garumā ietvēm jābūt no betona materiāla vai asfalta no ēku pamatiem vai būvlaides līdz ūdens 
notekai vai brauktuves malai. 

Piemērs. Bauskas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi 2006/ Apbūves noteikumi 

Lai aizsargātu Bauskas vecpilsētu, teritorijas plānojuma grozījumu apbūves noteikumos ir iekĜauta atsevišėa nodaĜa, kas 
nosaka prasības Bauskas vecpilsētas teritorijas izmantošanā un apbūvē. 

� Definīcija. Aizsargājamā apbūves teritorija - Bauskas vecpilsēta (Bauskas teritorijas plānojumā atzīmētas ar robežu) 
sastāv no valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekĜa - Bauskas pilsētas vēsturiskā centra un valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekĜa – Bauskas pilsdrupu ar parku teritorijām. Šie noteikumi attiecas arī uz citiem valsts un vietējas 
nozīmes arhitektūras pieminekĜiem, kas atrodas ārpus vecpilsētas teritorijas. 

� Šie apbūves noteikumi Bauskas vecpilsētas teritorijā reglamentē šādus apbūves parametrus: 

- Ielu telpas pilsētbūvnieciskos noteikumus; 
- ielu un ietvju segumus; 
- jumtu iesegumu un jumtu izbūves; 
- ārsienas, fasādes; 
- durvis, vārtus; 
- logus; 
- iekštelpas elementus; 
- papildus detaĜas; 
- žogus; 
- reklāmas; 
- krāsojumu. 

� Prasības pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisko un dabas objektu saglabāšanai  

Ja tiek noteikti šādi pašvaldības nozīmes objekti, nepieciešams definēt prasības to izmantošanai, kas katrā konkrētā situācijā 
ir individuālas. 

� Aizsargjoslas (MKN 1148 - 28.28.p.) 

Prasības aizsargjoslām un aprobežojumiem tajās ir noteiktas Aizsargjoslu likumā (1997) un saskaĦā ar šo likumu vairāk kā 
20 izdotajos Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka katras konkrētās aizsargjoslas noteikšanas metodiku. Lielākā daĜa 
aizsargjoslu faktiski netiek plānotas – tām Aizsargjoslu likumā vai minētajos Ministru kabineta noteikumos ir fiksētas prasības 
to parametriem.  

Šobrīd Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tiek dublētas spēkā esošo normu prasības, ja tās nav virszemes 
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ūdensobjektu aizsargjoslas, individuālās kultūras pieminekĜu aizsargjoslas u.tml., kas tiek  plānotas teritorijas plānojumā. 
SaskaĦā ar institūciju vēlmēm noteikumos īpaši tiek citētas tiesību aktos noteiktās normas, kas attiecas uz ekspluatācijas 
aizsargjoslām inženierkomunikācijām. Tās teritorijas plānojuma mēroga noteiktības dēĜ tā grafiskajā daĜā netiek parādītas. 

Priekšlikumos Vispārīgajiem apbūves noteikumiem ir atzīts, ka attiecībā uz ekspluatācijas aizsargjoslām nepieciešams viest 
skaidrību par to, ka aizsargjoslas, izĦemot sarkanās līnijas, nosaka vienīgi esošajiem objektiem, savukārt tālākajā 
būvniecības procesā aizsargjosla tiek noteikta, atbilstoši faktiskajai situācijai pēc aizsargjoslu objekta izbūves. 

Vispārīgajos apbūves noteikumos var noteikt prasības, aizsargjoslu projektēšanai. 

� Tauvas joslas (MKN 1148 - 28.27.p.) 

Arī ir diskutējama prasība, jo šobrīd Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tiek dublētas Zvejniecības likuma 
(1995) 9.panta prasības. 

� Risku vietas un problēmvietas 

Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 28.15.punktā ir 
noteikts, ka nepieciešams definēt prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām un citiem riska objektiem. Taču šajā 
apakšnodaĜā iesakām iekĜaut prasības ne tikai atsevišėiem riska objektiem, bet arī paaugstināta ekoloăiskā riska teritorijas, 
ăeoloăisko procesu riska teritorijām (applūšanas, vēja erozijas, noslīdeĦu, nogruvumu teritorijas, karsta, sufozijas, 
pārpurvošanās u.tml.), kā arī citām attīstības problēmteritorijām/ problēmvietām (vizuāli piesārĦotām, neapsaimniekotām, 
u.tml.). Var arī ietvert prasības aizsardzībai pret trokšĦiem un vibrāciju, smakām un tml., kuras  šobrīd arī tiek noteiktas 
pašvaldību teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. 

Piemērs. Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2007 – 2019/ Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tās 
noteiktas kā potenciālā riska apdraudētās teritorijas, kas attēlotas teritorijas plānojuma grafiskās daĜas kartē „Jēkabpils 
pilsētas riska objektu un apdraudēto teritoriju shēma”. 

� Applūšanas riska zonas: 

- 1% riska (applūduma) zonā, kas atrodas ārpus ūdensobjektu krasta aizsargjoslām, plānojot apbūvi un sabiedriskas 
celtnes nepieciešama papildus izpēte un jāparedz pasākumi, kas novērš risku un nodrošina ēku drošību, 

- 20% riska (applūduma) zonā aizliegts būvēt ēkas un būves, izĦemot īslaicīgas lietošanas būves, aizsargbūves pret 
teritoriju applūšanu un teritorijas uzbēršanu (prasības skatīt 3.6.6. punkta), 

- applūšanas riska apdraudētajās teritorijās, plānojot saimniecisko darbību, ir jāizstrādā teritorijas detālplānojums un 
jāiesniedz izskatīšanai LVGMA Ūdens baseinu vadības nodaĜai (MK 23.11.2004 noteikumi Nr.956). 

Piemērs. Siguldas novada teritorijas plānojums 2008 – 2020/ Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi - 
apakšnodaĜa. Risku vietas: 

� Novada teritorijā konstatētas dažādu risku vietas, kurās dabas apstākĜi un notiekošā cilvēka darbība veicina/var veicināt 
negatīvu procesu vai parādību attīstību, un tādējādi ietekmēt ainavu ekoloăisko un vizuālo struktūru, kā arī cilvēka 
dzīves vides kvalitāti. Kartēs „Siguldas novada plānotā (atĜautā) teritorijas izmantošana” M 1:15 000, „Siguldas pilsētas 
teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” M 1:5000 un kartē „Ainavu plāns. 1. Ainavu vērtības un riski”  attēlotas šādas 
risku vietas: 

- Ekoloăiskā riska josla Gaujas nacionālā parka teritorijā un Siguldas pilsētas teritorijā starp dzelzceĜu un Vidzemes 
šoseju; 

- Augsnes erozijas attīstības areāli – teritoriāli saistās ar Pakaušu pauguraini, Kārtūžu – Akseles paugurvalni un 
Eglenes pauguraini; 

- Gravu veidošanās riska josla Gaujas senielejas malā Nurmižu (Vildogas) aizsargājamo ainavu zonā (Gaujas 
nacionālā parka teritorijā) un Siguldas pilsētas teritorijā; 

- Derīgo izrakteĦu ieguves vietas (darbojošās un plānotās) – ĒrgĜu grants karjers, perspektīvā ăipšakmens ieguves 
vieta Skaustu pĜavās; 

- Ainavu telpa ap Roėēnu ūdenskrātuvi - MatiĦu ezeru – Ancīšu dīėi, kur riski saistās ar apbūves blīvuma 
palielināšanos un slodžu pieaugumu, kas potenciāli ietekmēs ūdens kvalitāti un veicinās ainavas vizuālo resursu 
zaudēšanu. Šai teritorijai izstrādājams lokālais ainavu plāns, kas nepieciešams, lai līdzsvarotu vides aizsardzības 
prasības un plānotās attīstības risinājumus. 

- Nurmižu muiža ar apkārtni (Gaujas nacionālā parka teritorijā), kas ir sena vieta (pašreiz destruktīva vide), kā arī 
vizuāli un ekoloăiski jutīga teritorija. Teritorijas plānojuma īstenošanas gaitā nepieciešams izstrādāt lokālo ainavu 
plānu (detālisko ainavu plānu vai šis plāns var būt detālplānojuma sadaĜa), lai precizētu plānotās attīstība ieceres, 
izvērtējot kultūrvēsturisko mantojumu. 

- Jūdažu un Ummuru ezeru apkārtne, kur riski saistās ar augošajām apbūves slodzēm, ezeru krastmalu pieejamības 
samazināšanos, ezera ūdens piesārĦošanu, kas apdraud peldvietu izmantošanu. Šīm teritorijām nepieciešams 
izstrādāt piekrastes aizsargjoslu apsaimniekošanas plānus. 
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- Applūstošās teritorijas Gaujai un Vējupītei, kuru izmantošanā jāievēro Aizsargjoslu likuma 37.pantā noteiktās 
prasības. 

- Vietās, kuras plānojuma grafiskajos materiālos – teritorijas pašreizējā izmantošanā norādītas kā pamestās un 
vizuāli piesārĦotās vietas (neapdzīvotas lauku sētas, bijušās muižas vai to drupas, bijušie ražošanas objekti, bijušie 
karjeri u.tml.), ir jāveic teritoriju sakārtošana vai ainavu atjaunošana pēc saimnieciskās darbības izraisītajām 
izmaiĦām. Šo vietu sakārtošanas pasākumi veicami pēc detalizētas situācijas izpētes un izvērtēšanas, izstrādājot 
atsevišėus detālplānojumus vai projektus. 

� Gravu erozijas apdraudētām teritorijām jāparedz virszemes ūdeĦu novadīšana, gravu gultĦu nostiprināšana, nogāžu 
terasēšana un apmežošana. 

� Pilsētā, kur Gaujas ielejas nogāzēs iespējami noslīdeĦi, jāparedz  virszemes un pazemes ūdeĦu plūsmu regulēšana. 
PretnoslīdeĦu pasākumi jāparedz, pamatojoties uz kompleksu ăeoloăisko un hidroăeoloăisko apstākĜu izpēti. 

� Turpmākajā plānošanas procesā jāprecizē esošās un potenciālās karsta procesa teritorijas. Šajās teritorijās rūpīgi 
jāizvērtē plānotā darbība - būvniecība, intensīva mežizstrāde un lauksaimniecība, antropogēnas slodzes ietekme, 
mehānisko transportlīdzekĜu, īpaši smagas tehnikas, radītais spiediens uz augsni u.c. faktori. 

� ŪdeĦu, mežu un lauku zemju izmantošanas vispārīgie noteikumi 

Tiek norādītas vispārīgās prasības šo teritoriju izmantošanai, kur izmantošana atkarībā no attiecīgās teritorijas daĜas 
īpatnībām ir saistīta ar dabas resursu izmantošanu, arī rekreāciju un vides aizsardzību. 

Vispārīgajos apbūves noteikumos paredzēts izstrādāt prasības lauku teritoriju izmantošanai un prasības būvniecībai ūdens 
teritorijās. 

� Prasības dabas teritoriju izmantošanai un apstādījumu ierīkošanai (MKN 1148 - 
28.21.p.) 

Nepieciešams precizēt jēdzienus, jo termins „dabas teritorijas” šobrīd tiek dažādi interpretēts. Pašreizējā praksē tiek 
izstrādātas tikai vispārīgas prasības apstādījumu ierīkošanai, koku saglabāšana un ciršanai u.tml. 

Šobrīd praksē par apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību (arī ierīkošana) pašvaldības izdod arī atsevišėus saistošos 
noteikumus, kurus ir vieglāk aktualizēt un grozīt ārpus noteiktās teritorijas plānojuma izstrādes procedūras. 

Vispārīgos apbūves noteikumos paredzēts sniegt definīcijas arī tādiem jēdzieniem kā publiskā telpa, apstādījumi, meži, 
dabas teritorijas, zaĜās teritorijas u.c. 

� Prasības lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs, kurām nepieciešama 
transformācija (MKN 1148 - 28.25.p.) 

Šīs ir prasības, kurā pašvaldības dublē hierarhiski augstāka normatīvā akta: 28.09.2004. MK noteikumu Nr.806 "Meža 
zemes transformācijas noteikumi" un 20.07.2004. MK noteikumi Nr.619 "Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi 
transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas atĜaujas" (zaudējuši spēku ar 
01.07.2009.) prasības. Ieteikums veikt grozījumus normatīvajā regulējumā, lai šīs prasības, kas nosaka procesuālu darbību, 
izslēgtu no Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu satura.  

Piemērs. Ozolnieku novada Teritorijas plānojums 2006-2018/ Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 

Prasības lauksaimniecības un meža zemju transformācijai: 

• atĜauta lauksaimniecības zemju transformācija citos zemes izmantošanas veidos atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, ja tas nesamazina blakus zemes gabalu īpašnieku nekustamā īpašuma vērtību; 

• lauksaimniecības zemju transformācijai meža zemēs nepieciešams izstrādāt ainavu plānojumu un meža apmežošanas 
plānu; 

• apmežojot mazvērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, jāĦem vērā to ainaviskā un ekoloăiskā vērtība. 
• meža zemju transformēšana citos zemes izmantošanas veidos veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

� Prasības, ko nosaka upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns (ja tāds ir) tai 
skaitā pasākumu programmu (MKN 1148 - 28.29.p.) 

ĥemot vērā pašreizējo normatīvā regulējuma hierarhiju, pašvaldībām ir jāievēro šīs prasības, neatkarīgi no pašvaldību 
noteiktās teritorijas atĜautās izmantošanas. Ieteikums veikt grozījumus normatīvajā regulējumā, lai šīs prasības izslēgtu no 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu satura. 

Piemērs. Ozolnieku novada Teritorijas plānojums 2006-2018/ Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 
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Prasības, ko nosaka upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns, tai skaitā pasākumu programma: 

Ozolnieku novada teritorijai nav izstrādāts upju baseina apsaimniekošanas plāns. 

� Ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumus (ja tādi ir) (MKN 1148 - 28.30.p.) 

Ja ir nosakāmi specifiski, normatīvajos aktos neietverti ūdenstilpju izmantošanas nosacījumi, nosaka pašvaldības vietējos 
noteikumos. 

� Apbūves teritoriju un zaĜumvietu izmantošanas vispārīgie noteikumi 

Nosaka vispārīgas prasības urbanizētām teritorijām. 

� Prasības apbūves blīvuma un apbūves intensitātes rādītājiem (MKN 1148 - 28.4.p.), kā 
arī brīvās (zaĜumu) teritorijas rādītājam 

Šobrīd visos Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietverti apbūves blīvuma, intensitātes un brīvās (zaĜumu) 
teritorijas rādītāji ar praktiski vienādiem definējumiem un šo apbūvēs rādītāju aprēėināšanas formulām. 

Ir priekšlikums vienoties par apbūves rādītāju terminu definējumiem un to aprēėinu vienotajām formulām, lai ietvertu tās 
Vispārīgajos apbūves noteikumos. Pētījumā, kas veikts Vispārīgo apbūves noteikumu izstrādes priekšlikuma sagatavošanai, 
arī norādīts, ka šajos vienotajos noteikumos jānosaka, kādās zonās ir nosakāmas prasības apbūves rādītājiem, atzīmējot, ka 
nav nepieciešams noteikt abu veidu rādītājus – apbūves blīvumu un intensitāti, piemēram, dzīvojamai apbūvei lietderīgāk 
regulēt apbūves blīvumu. 

Tajā pašā laikā jāatstāj iespēja pašvaldībai savos saistošajos noteikumos izvēlēties situācijai atbilstošus apbūves rādītājus, 
kā arī precizēt un papildināt tos, ja tas nav pretrunā ar Vispārīgajos apbūves noteikumos noteikto. 

� Prasības būvju augstuma ierobežojumiem (MKN 1148 - 28.5.p.) 

Šobrīd šīs prasības tiek noteiktas katrā atĜautā izmantošanā individuāli, vispārīgajās prasībās norādot, kā tiek noteikts būves 
maksimālais augstums, kāds ir viena ēkas stāva augstuma ekvivalents u.tml. Nepieciešams noteikt pieĜaujamos parametrus 
gan ēku (arī būvju) augstumam un arī stāvu skaitam. 

Ir priekšlikums Vispārīgajos apbūves noteikumos noteikt teritorijas/ vietas, kurās obligāti jāregulē būvju augstums vai arī 
jānosaka situācijas, kad būvju augstuma ierobežojumi nav nepieciešami. 

� Pagalma noteikumi (MKN 1148 - 28.6.p.) 

Šīs ir prasības, kas visos pašreizējos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nosaka pagalmu veidus 
(priekšpagalmu, sānpagalmus, aizmugures pagalmu), atĜautos pagalma dziĜumus, kā arī būvju izvietošanu zemes vienībā 
attiecībā pret šiem pagalmiem. Pašvaldību Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tiek lietots standarta 
skaidrojums par variantiem būvju izvietojumam. Šīs prasības zināmā mērā dublējas ar MKN 1148 28.9.punkta prasībām par 
būves atbilstību zemes vienības robežām. 

Vispārīgos apbūves noteikumos paredzēts ietvert būvju izvietojuma piemēri, atstājot iespēju pašvaldībai izvēlēties 
atbilstošos piemēru variantus, kā arī tos papildināt un detalizēt. 

� Prasības attālumiem starp būvēm, inženierkomunikācijām (MKN 1148 - 28.8.p.) un 
prasības būvju atbilstībai zemes vienību robežām (MKN 1148- 28.9.p.)  

Šīs prasības pamatā nosaka citi normatīvie akti (Civillikums, 28.12.2004. MK noteikumi Nr.1069 "Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās", 11.12.2007. MK noteikumi Nr.866 "Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība”” u.c.). Atsauces uz šiem  normatīvajiem aktiem tiek lietotas 
pašreizējos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Pašvaldība var noteikt arī individuālas prasības, piemēram 
īpašās teritorijās vai vietās (vēsturiskās apbūves teritorijās u.tml.). 

Vispārīgajos apbūves noteikumos paredzēts noteikt, uz kurām izmantošanām prasības būvju atbilstībai zemes vienības 
robežām neattiecina (inženierkomunikācijas, satiksme u.tml.). 

� Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām un citiem riska objektiem (MKN 1148  - 
28.15.p.)  
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Pašvaldības šajā apakšnodaĜā iekĜauj praktiski vienādas prasības degvielas un gāzes uzpildes staciju izvietojumam - 
attālumiem līdz citiem objektiem, vides aizsardzībai to teritorijā u.tml., atsaucoties arī uz 16.05.2006. MK noteikumiem 
Nr.400 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām 
cisternām", kas nosaka ekspluatācijai noteiktās vides aizsardzības prasības un kvalitātes normatīvus pazemes ūdeĦiem un 
gruntij. 

Priekšlikums šīs prasības iekĜaut Vispārīgajos apbūves noteikumos.  

� Prasības saimniecības ēkām un būvēm, kas paredzētas mājlopiem (MKN 1148 - 
28.17.p.)  

Pašreizējos Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekĜauj standartizētas prasības par būvju, kas paredzētas 
mājlopiem novietojumu attiecībā pret cita veida apbūvi, kā arī prasības kūtsmēslu glabātuvēm un vircas bedrēm u.tml. 

Vispārīgos apbūves noteikumos paredzēts jdefinēt, kas ir saimniecības ēkas un būves mājlopiem - objekti, uz kuriem 
attiecināmi ietekmes uz vidi vērtējums, kā arī kūtis viensētās vai ciemā, kuru apjomi nesasniedz objektus, kuriem šāds 
izvērtējums nav nepieciešams. 

Ieteikums Vispārīgo apbūves noteikumu izstrādāšanā izvērtēt arī pašreizējās noteiktās normas pašvaldību teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos Satversmes tiesas sprieduma kontekstā. 12.11.2008. Satversmes tiesas spriedumā 
"Par Lažas pagasta padomes saistošo noteikumu Nr.6 "Liepājas rajona Lažas pagasta teritorijas plānojums 2007.–
2019.gadam" Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.2.8.punkta piektās daĜas "d" apakšpunkta un 3.10.6.punkta 
piektās daĜas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam" (spēkā ar 14.11.2008.) norādīta apstrīdētās norma -  
konkrētās pašvaldības Apbūves noteikumu 3.2.8.punkta piektās daĜas "d" apakšpunkts, kas noteica: "Maksimāli vienlaikus 
atĜautais mājdzīvnieku skaits lopkopības fermā vai zemnieku saimniecības kūtī nedrīkst pārsniegt pieĜaujamo mājdzīvnieku 
skaitu uz konkrētā apbūves gabala platību: [..] d) uz 20 cnt cūku kopējās dzīvmasas - 1 ha" un Apbūves noteikumu 
3.10.6.punkta piektajā daĜā ietvertā norma noteica: "Netiek atĜauta esošo lopkopības fermu paplašināšana un/vai jaunu 
lopkopības fermu būvniecība". Izvērtējot šī pašvaldības Apbūves noteikumu prasības Satversmes tiesa nosprieda:  
atzīt Lažas pagasta padomes saistošo noteikumu Nr. 6 "Liepājas rajona Lažas pagasta teritorijas plānojums 2007.-
2019.gadam" Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.2.8.punkta piektās daĜas "d" apakšpunktu un 3.10.6.punkta 
piekto daĜu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam.” 

� Prasības ēku un būvju konstruktīvajām daĜām un elementiem (MKN 1148- 28.11.p.)  

Praksē visas pašvaldības nosaka vienādas, Ĝoti konkrētas prasības ēku fasādēm, jumtiem, notekcaurulēm, logiem, durvīm, 
lodžijām, balkoniem, skatlogiem, pagrabu ieejām, lūkām u. tml., kā arī atsevišėos noteikumos citētas 27.03.2001. Ministru 
kabineta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm”” prasības jebkuras 
ēkas un būves, to daĜu, konstrukcijām un elementiem. 

Kā atzīmēts pētījumā Vispārīgo apbūves noteikumu izveidošanai: prasības ēku un būvju konstruktīvajām daĜām un 
elementiem neiederas teritorijas plānojumā, bet būvniecībā. Vispārīgos apbūves noteikumos paredzēts noteikt prasības ēku 
un būvju konstruktīvajām daĜām un elementiem, atstājot iespēju pašvaldībai Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos noteikt individuālas prasības, piemēram, aizsargājamās kultūrvēsturiskās apbūves teritorijās. 

� Prasības jaunai satiksmes infrastruktūrai un esošās infrastruktūras rekonstrukcijai 
(MKN 1148 - 28.14.p.) 

Šobrīd teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos lieto normas, kas citētas no atceltā Latvijas būvnormatīva LBN 100 
„Teritoriālplānošana. Pilsētu un pagastu izbūve” (1992), vai arī dublē citu pašvaldību teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu prasības. 

Pētījumā Vispārīgo apbūves noteikumu izveidošanai ir priekšlikums noteikt vienotas prasības ielu klasifikācijai, pieslēguma 
noteikumiem, ielu teritoriju plānošanai (piemēram, prasības par ielu nodalīšanu atsevišėās zemes vienībās, normatīvie 
krustojumu rādiusi,) un citi nosacījumi satiksmes infrastruktūras plānošanai, kas nav regulēti citos normatīvajos aktos. 
Vispārīgos apbūves noteikumos paredzēts arī noteikt prasības satiksmes infrastruktūras plānošanai, īpaši jaunu apdzīvoto 
vietu veidošanas gadījumā (sarkano līniju noteikšana, publisko teritoriju rezervēšana, ielu iedalīšanas atsevišėās zemes 
vienībās u.tml.). 

Ieteikums pašvaldības teritorijas plānojumā noteikt ielu klasifikāciju ar to kategorijām, prasības ielu nepieciešamajām 
sarkanajām līnijām ievērojot to kategoriju, kā arī tipveida šėērsprofilus, paredzot iespēju, ka plānojuma īstenošanas gaitā 
sarkanās līnijas precizējamas, piemēram, izstrādājot ielu sarkano līniju plānu, kas tiek apstiprināts ar atsevišėiem 
saistošajiem noteikumiem, detālplānojumus, ielu projektus u.tml. 

� Prasības redzamības nodrošinājumam (MKN 1148 - 28.7.p.)  



Metodiskie norādījumi teritorijas attīstības plānošanai 

Zemgales plānošanas reăions                                 112  

Šīs prasības Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos lieto par pamatu Ħemot Latvijas valsts standarta LVS 190-
3:1999 „CeĜu vienlīmeĦa mezgli” prasības. 

Tās ir paredzēts iekĜaut Vispārīgajos apbūves noteikumos. 

� PiekĜūšanas noteikumi (MKN 1148 - 28.2.p.) un vides pieejamības nodrošināšana 

Visos Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir praktiski vienādas, standarta prasības piekĜūšanai jebkurai zemes 
vienībai, citējot arī spēkā neesošā Latvijas būvnormatīva LBN 100 „Teritoriālplānošana. Pilsētu un pagastu izbūve” (1992) 
normas. Savukārt par vides pieejamību teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos šo jomu parasti apraksta vispārīgi, 
atsaucoties uz būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem vai dublējot Invalīdu un viĦu draugu apvienības „Apeirons” 
izstrādāto metodisko materiālu – vides pieejamības burtnīcas (10 tematiskās sadaĜas), jo nav normatīvā regulējuma ar 
konkrētām prasībām vides pieejamībai teritorijās. 

Piemērs. Ozolnieku novada Teritorijas plānojums 2006-2018/ Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 

• Veicot jaunu publisko objektu būvniecību vai esošo objektu rekonstrukciju vai renovāciju, jānodrošina pasākumi vides 
pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (dzirdes, redzes un kustību traucējumiem); 

• Esošajās publiskajās ēkās, kur tehniski nav iespējams realizēt vides pieejamības pasākumus, jānodrošina iespēja 
attiecīgās iestādes pasākumus saĦemt citā veidā. 

Iespējams, ka Vispārīgajos apbūves noteikumos iekĜaus arī nodaĜu ar ārtelpas vides pieejamības plānošanas nosacījumiem. 
Vispārīgajos apbūves noteikumos iekĜaujami arī piekĜūšanas noteikumi. 

� Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai (MNK 1148 - 28.16.p.) 

Šajā nodaĜā pašreizējos noteikumos nosaka nepieciešamo autostāvvietu skaitu, Ħemot vērā standartizētas prasības, kas 
pārĦemtas no citiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, bet, kas tajā pašā laikā var atšėirties no Latvijas 
Valsts standartu prasībām autostāvvietu projektēšanai. 

Vispārīgos apbūves noteikumos paredzēts iekĜaut šīs prasības, nosakot minimālo un maksimālo autostāvvietu skaitu, un 
atĜaujot pašvaldībai šīs prasības papildināt un detalizēt, šādās situācijās: 

• pilsētas situācijā, atbilstoši satiksmes komforta līmenis; īpaši lielo pilsētu centrālajā daĜā, vēsturiskās apbūves teritorijās 
un citās tipiskās sarežăītās pilsētbūvnieciskās situācijās; 

• lauku teritorijās; 
• pie īpašiem objektiem ar lielu apmeklētāju skaitu, Ħemot vērā pilsētbūvniecisko situāciju. 

� Prasības inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai, ekspluatācijai (MKN 1148 
- 28.13. p. 

Šobrīd teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos šīs prasības neatšėiras. Šajā nodaĜā nosaka prasības 
inženierkomunikāciju izvietošanai apdzīvotās vietās, galveno inženiertehniskās apgādes objektu izvietošanai, nelietojamo 
inženierkomunikāciju nojaukšanai u.tml., atsaucoties vai arī dublējot citu normatīvo aktu prasības. 

Vispārīgos apbūves noteikumos paredzēts noteikt prasības inženiertehniskās apgādes nodrošināšanai, īpaši jaunu 
apdzīvoto vietu veidošanas gadījumā. Šajos noteikumos jānosaka, kādas inženierkomunikācijas ir obligāti jāizbūvē jaunās 
apbūves teritorijās un kādas izbūvējamas, Ħemot vērā konkrēto situāciju. 

� Prasības ārtelpas elementiem (MKN 1148 - 28.12.p.), prasības teritorijas 
labiekārtojumam un elementiem, to vizuālajam un mākslinieciskajam noformējumam 
(MKN 1148 - 28.22.p.)  

Prasības ārtelpas elementiem: fasādēm, jumtiem, žogiem, pagrabu ieejām, lūkām un logiem, kioskiem, sezonas kafejnīcām 
u.c. pašreizējos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos praktiski visas pašvaldības nosaka vienādas prasības. Tās 
vēlams iekĜauto Vispārīgajos apbūves noteikumos, nodrošinot iespēju pašvaldība noteikt specifiskas, situācijai atbilstošas 
prasības, piemēram, aizsargājamās kultūrvēsturiskās apbūves teritorijās u.tml. 

Jāpārskata arī pašreizējais tiesiskais regulējums teritorijas labiekārtojuma aspektā un jāizvērtē nepieciešamība noteikt 
īpašas prasības plānošanai šajā jomā, sniedzot Vispārīgajos apbūves noteikumos definējumus dažādiem ar teritorijas 
labiekārtošanu saistītiem terminiem. Tajā pašā laikā no pašvaldības Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem 
nepieciešams izslēgt prasības vizuālajam un mākslinieciskajam noformējumam, kuram praksē pašvaldības pieĦem 
atsevišėus saistošos noteikumus. 
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� Prasības jaunveidojamo zemes vienību minimālajām platībām (MKN 1148 - 28.10.p.)  

Pašvaldību teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos prasības zemes vienību platībām tiek noteiktas atsevišėiem 
teritorijas izmantošanas veidiem. 

� Prasības zemes vienībām, kurām iesāktā apbūve vai saimnieciskā darbība nav 
atbilstoša teritorijas plānotajai (atĜautajai) izmantošanai (MKN 1148 - 28.31.p.)  

Nosaka prasības zemes vienības izmantošanai, kura ir likumīgi iesākta, bet teritorijas plānojumā noteikta cita plānotā 
(atĜautā) izmantošana vai citas prasības, kurām šī zemes vienība vai tajā esošās būves neatbilst. Visos teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos tās ir vienādas. 

Šīs prasības perspektīvā nosakāmas Vispārīgajos apbūves noteikumos. 

� Visās teritorijās aizliegtā izmantošana (MKN 1148 - 28.1.p.) 

Pašreizējā praksē šajā nodaĜā visos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tiek noteiktas gandrīz vienādas 
prasības. 

Šīs prasības paredzēts iekĜaut Vispārīgajos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, Ĝaujot pašvaldībai tās papildināt 
ar  individuālām prasībām tās teritorijā. 

Piemērs. Valgundes novada teritorijas plānojums/ 2007- Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

Visās teritorijās (zonās) aizliegts, izĦemot gadījumus, ja Apbūves noteikumos ir noteikts citādi: 

• būvēt ēkas vai būves aizsargjoslu teritorijās, kur nav pieĜauta nekāda veida apbūve; 
• veikt teritorijas (arī ēku un būvju vai to daĜu) izmantošanu, kas rada būtisku apkārtējās vides piesārĦojumu un neatbilst 

normatīvo aktu prasībām vides aizsardzības un vides veselības jomā; 
• veikt būvniecību teritorijās ar paaugstinātu riska līmeni – teritorijās, kas pakĜautas applūšanai, upju erozijas teritorijās 

(Lielupes labā krasta posms no OdiĦu pārceltuves līdz novada robežai ar Salas pagastu), polderu teritorijās vai ar 
augstu piesārĦojuma līmeni, ja nav izpildīti detālplānojumā vai zemes sadalījuma projektā paredzētie riska novēršanas 
pasākumi; 

• patvaĜīgi ierīkot karjerus būvmateriālu ieguvei un iegūt augsnes auglīgo kārtu; 
• novietot, savākt un glabāt nelietojamus satiksmes līdzekĜus; 
• vākt, uzkrāt vai glabāt kaudzē vai laukumos atkritumus, metāllūžĦus, būvgružus; 
• izmantot jebkādus ceĜojumu treilerus, vagoniĦus un konteinera tipa pagaidu ēkas kā patstāvīgas dzīvojamās telpas (arī 

ēdamtelpas un guĜamtelpas) izĦemot šim nolūkam speciāli noteiktās vietās; 
• ekspluatēt ēkas un būves, kas atrodas avārijas stāvoklī; 
• aizliegts izmantot zemi, ēkas un citas būves vai to daĜas, pirms nav novērsts esošais vides piesārĦojums. 

IV NOTEIKUMI ATěAUTAJAI IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI ATSEVIŠĖIEM IZMNATOŠANAS 
VEIDIEM APDZĪVOTĀS VIETĀS (PILSĒTĀS, CIEMOS un CITĀS URBANIZĒTĀS VIETĀS) 

DaĜa, kurā tiek noteiktas prasības konkrētās pašvaldības urbanizēto teritoriju (pilsētu, ciemu un ārpus šīm teritorijās esošas 
urbanizētas teritorijas) dažādo, atšėirīgo vietu izmantošanai. Šī ir noteikumu viena no galvenajām daĜām, kurā tiek noteiktas 
atšėirīgas prasības apbūves rādītājiem, apbūves izvietojumam, tās būvju pieĜaujamiem augstumiem, ēku un būvju 
elementiem, iekārtotu zaĜumvietu ierīkošanai apbūves teritorijās u.c. katrai atĜautai izmantošanai. Ja nepieciešams, teritorijas 
plānojumā nosaka īpašās vietas, kurās noteikumos nosaka individuālas prasības to izmantošanai un apbūvei. 

Piemērs. Elejas teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija 

Īpašas apbūves teritorijas: 

• Ar S-1 apzīmētajā apbūves teritorijas daĜā nolūki, kādos atĜauts izmantot zemi un būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot 
būves, ir sporta būves un sporta būvju apkalpojošie objekti. 

• Ar S-2 apzīmētajā apbūves zonas daĜā nolūki, kādos atĜauts izmantot zemi un būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot 
būves, ir ārstniecības iestādes un tās apkalpojošie objekti. 

• Ar S-3 apzīmētajā apbūves zonas daĜā nolūki, kādos atĜauts izmantot zemi un būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot 
būves, pārvaldes iestāde. 
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V NOTEIKUMI ATěAUTAJAI IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI ATSEVIŠĖIEM IZMANTOŠANAS 
VEIDIEM LAUKU TERITORIJĀ 

Lauku teritorijas nosaka ārpus pilsētām, ciemiem un citām urbanizētām vietām. Tajās ir no urbanizētām teritorijām atšėirīga 
ainavu (telpiskā) un laukiem raksturīga apdzīvojuma struktūra, kā arī saimnieciskā darbība. Lauku teritorijas zemju galvenā 
izmantošana saistīta ar lauksaimniecību, mežsaimniecību, rekreāciju un dabas aizsardzību. Teritorijā atĜauti arī citi 
izmantošanas un apbūves veidi, kuru izvērtēšanai parasti nosaka papildus prasības, piemēram, derīgo izrakteĦu ieguve u.c. 
Šajā daĜā pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietver nosacījumus teritorijas plānojumā noteikto 
zonu izmantošanai. 

Vispārīgajos apbūves noteikumos paredzēts iekĜaut prasības lauku teritoriju izmantošanai, kurās būs nosacījumi atĜautajai 
izmantošanai, viensētu būvniecībai, tās zemes vienības platībām, apbūves rādītājiem u.c. prasības būvju izvietojumam un 
teritorijas organizācijai lauku teritorijā. Šajos noteikumos iecerēts arī izstrādāt norādījumus attiecībā uz būvniecības iecerēm, 
to publisko apspriešanām. Pašvaldība būs tiesīga izstrādāt arī noteikt prasības lauku teritorijas izmantošanai un apbūvei, kas 
papildina šo noteikumu prasības. 

• Derīgo izrakteĦu atradnes (MKN 1148- 28.26.p.) 

Pašreizējos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus tiek noteiktas prasības, atsaucoties uz likuma "Par zemes 
dzīlēm" , 19.09.2006. MK noteikumi Nr.779 "Derīgo izrakteĦu ieguves kārtība" , 21.06.2005. MK noteikumi Nr.448 "Noteikumi 
par valsts nozīmes derīgo izrakteĦu atradnēm un to izmantošanas kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteĦu izmantošanas 
kārtību, kā arī zemes dzīĜu izmantošanas atĜauju vai licenču izsniegšanas konkursa vai izsoles kārtību" u.tml. nosacījumiem. 

VI TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANA 

� Prasības lokālo ainavu plānu izstrādei 

Ieteikums ilgtspējīgu attīstības stratēăiju izstrādes laikā nodalītām un Teritorijās plānojuma izstrādes laikā precizētām īpašas 
nozīmes ainavu telpām izstrādāt detalizētākus plānošanas dokumentus, piemēram, lokālos ainavu plānus – konceptuālos 
ainavu plānus (pašvaldības plānošanas dokuments, kas atspoguĜo konkrētas ainavas veidošanās vēsturi un uzbūvi, dabas 
un kultūras mantojuma vērtības, nosaka turpmākās attīstības iespējas un īpašos nosacījumus. Tas ietver vadlīnijas un ir 
telpiskais satvars dažādu lēmumu pieĦemšanai konkrētajās situācijās, saskaĦojot (1) iecerētās/plānotās saimnieciskās 
darbības, zemes izmantošanu utt. ar konkrētās ainavas dabas un kultūras mantojuma vērtību aizsardzību, un (2) vispārējos 
nosacījumus ar konkrētās ainavas telpiskās struktūras nosacītajām iespējām, tādējādi radot priekšnoteikumus ainavas 
ilgtspējīgai attīstībai) vai detāliskos ainavu plānus/projektus (pašvaldības plānošanas dokuments, kas pēc zemes īpašnieku 
vai lietotāju iniciatīvas izstrādājams konkrētām vietām īpašo ainavu areālu robežās vai ārpus tiem, perspektīvajiem 
demonstrāciju objektiem u.c., lai realizētu konkrētās ainavas pārvaldības mērėus. Šis plāns var būt detālplānojumu sadaĜa). 

Piemērs. Siguldas novada teritorijas plānojums 2008 – 2020/ Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

� Lokālo ainavu plānu izstrādes mērėis ir saglabāt un veidot ainavas kā novada identitātes atspoguĜotāju, balstoties un 
kultūras un dabas mantojuma vērtībām, uzturēt un aizsargāt ainavas kā resursu jaunai attīstībai, kas balstās uz 
ilgtspējīgas attīstības principiem, saglabāt un uzturēt ainaviskās vērtības un daudzveidību, nodrošinot bioloăiskās 
daudzveidības, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un nodrošināt ainavu ekoloăisko kvalitāti, tās ilgtspējību, kā 
arī bojāto vietu atveseĜošanu. 

� Lokālie ainavu plāni (konceptuālie ainavu plāni) izstrādājami šo Noteikumu 1.pielikumā noteiktajām ainavām Sigulda 
novada teritorijā. 

� Lokālos ainavu plānus izstrādā Siguldas novada pašvaldība, teritorijām, kas atrodas Gaujas nacionālā parka teritorijā – 
Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar Gaujas nacionālā parka administrāciju. 

� Prasības lokālo ainavu plānu izstrādei tiek noteiktas atsevišėos Siguldas novada saistošajos noteikumos. 

� Siguldas pilsētas teritorijā ainaviskie apsvērumi risināmi, izstrādājot detālplānojumus, kuru sastāvā iekĜaujama detālisko 
ainavu plānu izstrāde.  

� Prasības detālplānojumiem (MKN 1148 - 28.34.p.)  

Pašvaldības nosaka individuālas prasības detālplānojuma saturam, izstrādes un izstrādes kārtībai, kas nav pretrunā ar 
06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām un tajā pašā papildina 
tās. 

Vispārīgos apbūves noteikumos paredzēts iekĜaut prasības, piemēram, gadījumi, kad izstrādājams detālplānojums (arī lauku 
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teritorijās), kā arī iekĜaut detālplānojuma vispārīgo darba uzdevuma saturu, ko pašvaldība var papildināt un koriăēt. 

� Prasības zemes ierīcības projektu izstrādei 

Jaunas prasības, kuru nepieciešamību nenosaka 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi”, bet kuras tiek praksē noteiktas, Ħemot vērā šo projektu satura, izstrādes specifiku un nozīmi, kā arī 
11.12.2007. MK noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.  

� Zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas un robežu pārkārtošana (MKN 1148 - 
28.3.p.) 

Noteiktas prasības jaunu zemes vienību veidošanai: piekĜūšanai, zemes vienības parametriem u.tml., kā arī aprobežojumi 
zemes vienību dalīšanai. 

Paredzēts šīs nodaĜas vispārīgās prasības iekĜaut Vispārīgajos apbūves noteikumos, atĜaujot pašvaldībai tās papildināt un 
detalizēt. 

� Būvtiesību īstenošanas kārtība (MKN 1148 - 28.33.p.), arī prasības būvprojektēšanai, 
kas uzsākta līdz jauna vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma spēkā stāšanās 
dienai (MKN 1148 - 28.32.p.)  

Prasības visa veida būvju projektēšana un būvdarbiem nosaka Civillikums, Būvniecības likums, 01.04.1997. MK noteikumu 
Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” nu citi spēkā esoši, būvniecības procesu regulējošie normatīvie akti. Praksē pašvaldības 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos bieži dublē šo normatīvo aktu prasības, kā arī individuālas prasības 
materiālu iesniegšanas un izskatīšanas kārtībai, prasības būvprojektēšanai, kas uzsākta līdz jauna teritorijas plānojuma 
spēkā stāšanās, saskaĦā ar vietējo pašvaldības struktūru, pilsētas vai novada situāciju. 

� Prasības ēku un būvju rekonstrukcijai, restaurācijai un remontam (MKN 1148 - 
28.18.p.), prasības ēkas un būves vai to daĜu funkcionalitātes maiĦai (MKN 1148 - 
28.20.p.)  

Prasības ēku un būvju rekonstrukcijai, restaurācijai un remontam, kā arī renovācijai nosaka 01.04.1997. MK noteikumu 
Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citu normatīvo aktu prasības. 01.04.1997. MK noteikumos Nr.112 „Vispārīgie 
būvnoteikumi” noteikti rekonstrukcijas un renovācijas, kā arī vienkāršotas rekonstrukcijas un vienkāršotas renovācijas 
jēdzieni, to 21.punktā rekonstrukcijas jēdzienu definējot šādi: „rekonstrukcija – būves vai tās daĜas pārbūve, mainot būves vai 
tās daĜas apjomu un mainot vai saglabājot funkciju, vai funkcijas maiĦa, nemainot apjomu.” Tātad būves vai tās daĜas 
funkcijas maiĦa ir viens no tās rekonstrukcijas pasākumiem. Tādejādi šīs divas 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” atsevišėās prasības faktiski ir apvienojamas vienā nodaĜā. 

Šobrīd pašvaldības bez atsaucēm uz iepriekš minētajiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem un to atsevišėo normu 
dublēšanas, nosaka arī individuālus nosacījumus, īpaši dzīvojamo telpu funkcijas maiĦai. 

Piemērs. Bauskas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi 2006/ Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

DzīvokĜu pārbūve par publiskajām telpām:  

• DzīvokĜu pārbūve par publiskām telpām ir atĜauta tikai jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves teritorijās. Ja 
ēkas konstruktīvais risinājums to pieĜauj, ir atĜauta dzīvokĜu pārbūve par publiskajām telpām dzīvojamo ēku pirmajos 
stāvos, ja tos iespējams nodrošināt ar atsevišėu ieeju no ielas un šo telpu ekspluatācija pēc pārbūves nepasliktina citu 
ēkas iedzīvotāju dzīves apstākĜus un tas rakstiski saskaĦots ar mājas īpašnieku (- kiem) vai īpašnieku valdi un mājas 
apsaimniekotāju. 

• Pēc pārbūves publisko telpu platība, augstums, inženiertehniskais risinājums, vides kvalitāte un citi parametri atbilst 
normatīvo aktu par publiskām ēkām un būvēm prasībām.  

• Pārbūvējot dzīvokĜus par publiskajām telpām , ir jānodrošina papildus autostāvvietu izbūve. Autostāvvietu skaitu nosaka 
katrai izmantošanai noteikts savs autostāvvietu normatīvs. 

• Par publiskām telpām (mazumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu uzĦēmumiem) aizliegts pārbūvēt daudzdzīvokĜu 
dzīvojamo namu koplietošanas telpas (piemēram, koridorus, ratiĦtelpas, vējtverus).  

• Persona, kas vēlas mainīt dzīvojamo telpu funkciju uz publiskām telpām, (arī tad, ja netiek mainītas ēkas nesošās 
konstrukcijas un starpsienas) būvvaldē iesniedz MK noteikumos Nr.112 „ Vispārīgie būvnoteikumi” 3.2.1 apakšnodaĜā 
minēto vienkāršotās rekonstrukcijas apliecinājuma karti ar pielikumiem. 

• Ja 10 darba dienu laikā pēc apliecinājuma kartes reăistrācijas Būvvaldē nav saĦemts atteikums, vienkāršotas 
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rekonstrukcijas ierosinātājs ir tiesīgs uzsākt paredzēto saimniecisko darbību. Šajā gadījumā Būvvalde piecu darba 
dienu laikā pēc ieceres akceptēšanas un attiecīgās atzīmes izdarīšanas apliecinājuma kartē nosūta to Valsts zemes 
dienestam grozījumu (izmaiĦu) izdarīšanai būvju vai telpu grupu tehniskās inventarizācijas lietā. Gadījumos, ja 
paredzētā telpu pārbūve var negatīvi ietekmēt apkārtējo kaimiĦu dzīves apstākĜus vai būtiski samazināt nekustamā 
īpašumu vērtību, Būvvalde drīkst pieprasīt pretendentam notariāli saskaĦot savu iecerēto darbību ar pārējiem 
dzīvojamās ēkas dzīvokĜu īpašniekiem, kā arī ar pieguĜošo zemesgabalu īpašniekiem (tai skaitā arī pretējā ielas pusē). 

Ieteikums izvērtēt šīs apakšnodaĜas standartizētās prasības un iekĜaut Vispārīgajos apbūves noteikumos, dodot pašvaldībai 
iespēju noteikt individuālos nosacījumus savos saistošajos noteikumos. 

� Ēku un citu būvju nojaukšana 

Praksē tiek noteiktas prasības arī ēku un būvju nojaukšanai, kuras nepieciešamību un kārtību reglamentē citi normatīvie akti 
(Civillikums, Būvniecības likums, 01.04.1997. MK noteikumi Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi"). Pašvaldību teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos individuālas prasības ir tikai attiecībā uz teritorijas sakārtošanu pēc būves 
nojaukšanas. Jāizskata šo prasību iekĜaušanas lietderību šajos noteikumos. 

� Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana 

Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana var ietvert atsevišėus pasākumus (nosusināšanu, teritorijas uzbēršanu, grunts 
sanāciju vai nomaiĦu, rekultivācijas darbus, maăistrālo inženiertehnisko komunikāciju un ar piekĜūšanas nodrošināšanu 
saistīto ielu vai ceĜu izbūvi u.tml.) vai pasākumu kompleksu, kas jāveic, lai būvniecībai nodomātajā teritorijā būtu iespējams 
veikt apbūvi. Šāda apakšnodaĜa nepieciešama, lai skaidrotu teritorijas izmantošanas un ap būves nosacījumus sarežăītos 
būvniecības apstākĜos, piemēram, polderos, potenciāli applūstošās teritorijās; teritorijās kur vērojami karsta procesi un 
teritorijās ar vājām gruntīm. 

Arī Vispārīgajos apbūves noteikumos paredzēts šīs prasības iekĜaut apakšnodaĜā „Prasības meliorācijas sistēmām un 
teritorijas inženiertehniskajai sagatavošanai”. 

� Stihiju postījumu atjaunošana  

Šobrīd Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādes prakses rezultātā ir izveidotas standartizētas prasības, kas 
tiek dublētas visos pašvaldību saistošajos noteikumos. Nepieciešams izskatīt šo prasību iekĜaušanu Vispārīgajos apbūves 
noteikumos.  

� Prasības teritorijas, ēku un būvju uzturēšanai (MKN 1148 - 28.19.p.)  

Šobrīd, ja šīs prasības tiek ietvertas noteikumos, tad tās ir formālas. Pārsvarā pašvaldības ir izdevušas atsevišėus saistošos 
noteikumus šajā jomā, piemēram, kā sabiedriskās kārtības noteikumus, kuros definētas prasības teritoriju un būvju 
uzturēšanai, vai ietverot šos noteikumus teritoriju labiekārtošanas, uzturēšanas un aizsardzības noteikumos, kā arī izdodot 
atsevišėus noteikumus konkrētu teritoriju uzturēšanai, piemēram, kapsētām. Perspektīvā jāpārskata šo prasību izĦemšanu 
no 06.10.2009. MK noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, dodot pašvaldībām brīvu 
izvēli par to iekĜaušanu šajos vai citos saistošajos noteikumos.  

� Teritorijas plānojuma grozīšanas kārtība 

Noteiktas prasības, kā veicama teritorijas plānojuma grozīšana un ko nozīmē šo noteikumu precizēšana.  

� Noteikumu kontrole un ievērošana 

Noteiktas standarta prasības noteikumu ievērošanai un atbildībai par to neievērošanu, kā arī pašvaldības institūciju rīcību 
noteikumu neievērošanas gadījumā. 

VII PIELIKUMI 

Pielikumos ietver tabulas, attēlus un formulas saistošo noteikumu tekstā aprakstīto prasību paskaidrošanai un precizēšanai, 
kas arī ir saistoši. 

Teritoriju izmantošanas veidu iedalījums  

Pielikumā pievieno plānoto (atĜauto) teritorijas izmantošanas veidu (zonējuma) pamatgrupu, to apakšgrupu skaidrojošo 
tabulu, ietverot arī to krāsu apzīmējumus. Var ietvert arī katram izmantošanas veidam atbilstošo galveno nekustamā 
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īpašuma lietošanas mērėu sarakstu. 

Vispārīgo apbūves noteikumu izstrādes priekšlikumā, kas būs Ministru kabineta noteikumu projekts, tiks ietvertas galvenās 
teritorijas funkcionālā zonējuma pamatgrupas ar mērėi tās noteikt kā saistošas visiem vietējo pašvaldību teritorijas 
plānojumiem. Zonējuma klasifikācijas tabulā Vispārīgo apbūves noteikumu darba variantā (19.02.2009.) ietvertas šādas 
pamatgrupas: Ražošanas teritorijas (R), Tehniskās apbūves teritorijas (T), Jauktas izmantošanas teritorijas (J), Savrupmāju 
apbūves teritorija (DzS), DaudzdzīvokĜu apbūves teritorija (DzDz), ŪdeĦu teritorijas (Ū), Dabas un apstādījumu teritorijas 
(Dabas teritorijas (D) - neapbūvētas un neapbūvējamas vietas ar daĜēji dabisku vai pilnīgi dabisku veăetāciju, kuras netiek 
intensīvi koptas, labiekārtotas un apsaimniekotas (piemēram, pĜavas, meži, mežaparki, birzis); Apstādījumu teritorijas (A) - 
visas ar augiem apaudzētas, mākslīgi veidotas un koptas teritorijas. Publisko apstādījumu teritorijās ietilpst parki, skvēri, 
citas publiskās teritorijas, kuras ir brīvi pieejamas sabiedrībai. Apstādījumi var būt parkā, dārzā, košumdārzā, skvērā, bulvārī, 
alejā, kapsētā, nogāžu nostiprinājumā, pagalmā, u.c. Apstādījumi var ietvert kokus, krūmus, vīteĦaugus, puėu stādījumus, 
zālienu, ūdenstilpes, takas, būves apstādījumu apkopei u.c.) Paredzēts, ka šīs pamatgrupas būs iespējams detalizēt ar 
indeksāciju (piešėirot burtu apzīmējumus) atbilstoši vietējās pašvaldības situācijai un attīstības prioritātēm. 

Šajos metodiskajos noteikumos izstrādāts teritorijas izmantošanas veidu (zonējuma) klasifikācijas priekšlikums, kurā ir 
pamatojumi galvenajām izmantošanas veidu pamatgrupām, to nosaukumiem u.tml. (sk. apakšnodaĜu 8.2.3. Ieteikumi 
vienotai teritoriju izmantošanas veidu klasifikācijai). 

Redzamības nodrošināšana ielu krustojumos (arī ceĜu, dzelzceĜu) 

Praksē tiek pievienots attēls un tabulas, kas paskaidro, kā tiek noteikti redzamības trijstūri ceĜu krustojumos, kas dublē 
Latvijas valsts standartā LVS 190-3:1999 „CeĜu vienlīmeĦa mezgli” norādīto, un šīs prasības turpmāk paredzēts risināt 
Vispārīgajos apbūves noteikumos. 

Pagalmi 

IekĜauj attēlus, kas attēlo pagalmu veidus, ēku novietojuma variantus. Turpmāk paredzēts ietvert Vispārīgajos apbūves 
noteikumos. 

Ielu klasifikācija un to sarkanās līnijas, ielu šėērsprofili  

Parāda tabulas veidā ielu sarakstu, iedalot tās pēc kategorijas, nepieciešamos attālumus starp sarkanajām līnijām atbilstoši 
ielu kategorijai, kā arī tipveida šėērsprofilu attēlus. 

ĥemot vērā teritorijas plānojuma mēroga noteiktību, ieteikums ielu sarkanām līnijām izstrādājams un ar atsevišėiem 
saistošajiem noteikumiem apstiprināms ielu sarkano līniju plāns, kas periodiski tiek papildināts un precizēts pēc 
detālplānojumu izstrādes vai ielu rekonstrukcijas. 

Vispārīgajos apbūves noteikumos tiks paredzēta apakšnodaĜa transporta infrastruktūras plānošanai, kurā būs izstrādāti 
vispārīgi noteikumi ielu klasifikācijai, ielu sarkanajām līnijām, to šėērsprofiliem u.c. 

Apbūves blīvuma, intensitātes un brīvās zaĜumu teritorijas radītāju aprēėināšana 

Ēkas augstuma noteikšana 

Ēkas stāvu skaita noteikšana 

Šobrīd teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pielikumos tiek iekĜauti visu šo trīs apbūves rādītāju grupu 
paskaidrojumi formulu un attēlu veidā. 

Šos apbūves parametru vienotās definīcijas, formulas to aprēėiniem tiks iekĜautas Vispārīgajos apbūves noteikumos. Tajā 
pašā laikā jāatstāj iespēja pašvaldībai savos saistošajos noteikumos izvēlēties situācijai atbilstošus apbūves rādītājus, kā arī 
precizēt un papildināt tos, ja tas nav pretrunā ar Vispārīgajos apbūves noteikumos noteikto. 

Pašvaldības nozīmes dabas un kultūrvēsturiskie objekti  

Tiek pievienots saraksts par pašvaldības teritorijā noteiktajiem pašvaldības nozīmes aizsargājamiem dabas un 
kultūrvēsturiskiem objektiem (arī teritorijām). 

Spēkā esošo detālplānojumu saraksts, kuru papildinājumi nav grozījumi teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos (MKN 1148 - 28.35p.) 

Šobrīd tiek iekĜauts pašvaldības saistošo noteikumu saturā vai pielikumā, bet reāli šie saraksti netiek periodiski papildināti, 
izĦemot gadījumus, kad tie tiek atjaunoti, izstrādājot teritorijas plānojumu grozījumus vai jaunus teritorijas plānojumus. 
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Lai gan Vispārīgajos apbūves noteikumos paredzēts noteikt prasības, ka detālplānojumi ir regulāri jāpārskata, neaktuālie 
jāatceĜ, ir jāizveido cita, reāli darbojošās sistēma to detālplānojumu saraksta aktualizācijai, piemēram, izsniegto būvatĜauju 
regulāra publicēšana u.tml. 

 

Ieteikumi: 

� Nepieciešams pārskatīt 06.10.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” tiesisko regulējumu pašvaldību teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu saturam, vienkāršojot tajā ietvertās prasības un pēc iespējas samazinot tajās 
ietvertās, plānošanas praksē standartizētās normas. 

� Vajadzētu pašvaldībai atĜaut pašai noteikt noteikumos ietveramās vispārīgās prasības, pretēji 
līdzšinējai praksei, kad daudzas prasības tiek noteiktas tikai tādēĜ, lai formāli izpildītu 06.10.2009. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 
prasības. 

� Tā kā ir tik liels skaits normatīvo aktu, kas regulē teritorijas izmantošanu un izmantošanas 
aprobežojumus, kuru nosacījumus nevar un nevajadzētu ietvert pašvaldības Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos, tad nepieciešams normatīvo aktu apkopojums par šiem 
nosacījumiem, lai atvieglotu teritorijas plānojuma īstenošanas procesus. 
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(4) Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi satura struktūra 

LR MK noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 29.punkts nosaka, 
ka Pārskatā par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi ietilpst: 

• vietējās pašvaldības lēmumi par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, 
sabiedriskās apspriešanas organizēšanu un vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma 
apstiprināšanu; 

• sabiedriskās apspriešanas materiāli (ietverot ziĦojumu par vērā Ħemtajiem un noraidītajiem 
fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem); 

• institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi; 
• ziĦojums par institūciju nosacījumu ievērošanu; 
• ziĦojums par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma atbilstību augstāka plānošanas līmeĦa 

teritorijas plānojuma prasībām; 
• cita informācija, kas izmantota vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei. 
 

I PAŠVALDĪBAS LĒMUMI PAR VIETĒJĀS PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDI  

II SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS MATERIĀLI  

Ietverot ziĦojumu par vērā Ħemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem, 
nepievienojot pašus iesniegumus. Šajā sadaĜā varētu papildus tikt ievietota publicētā informācija masu mēdijos, ievietoti 
prezentācijas materiāli u.c. materiāli, ka saistīti ar sabiedrisko apspriešanu, lai visi materiāli būtu apkopoti vienkopus, un 
vajadzības gadījumā sniegtu informāciju par visu teritorijas plānojuma publisko procesu. 

III INSTITŪCIJU SNIEGTĀ INFORMĀCIJA, NOSACĪJUMI UN ATZINUMI 

IV ZIĥOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU 

Piemērs informācijas apkopošanai  

Nr. 

Institūcijas 
nosaukums un 

vēstules 
datums un 
numurs 

Informācija par 
nosacījumu 
saĦemšanu 

Sniegtie nosacījumi, 
priekšlikumi un materiāli  

Priekšlikuma 
izvērtējums 

Plānojuma izstrādātāja 
komentārs 

1.      

2.      

 

V ZIĥOJUMS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA ATBILSTĪBU AUGSTĀKA PLĀNOŠANAS LĪMEĥA 
TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

VI CITA INFORMĀCIJA, KAS IZMANTOTA VIETĒJĀS PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA 
IZSTRĀDEI 

Šajā sadaĜā varētu tikt ievietotas pašvaldības vēstules Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Vides 
pārraudzības Valsts biroja lēmums par Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu u.c. 
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8.2.3. Ieteikumi vienotai teritoriju izmantošanas veidu klasifikācijai 

Ieteikumi vienotai teritoriju izmantošanas veidu (zonējuma) klasifikācijai izstrādāti par pamatu Ħemot 
metodisko norādījumu teritorijas attīstības plānošanai Zemgales plānošanas reăionā projekta autoru 
grupu pētījumus un materiālus (Sakas novada Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojums 2008 – 2020, 
Siguldas novada teritorijas plānojums 2008 – 2020, Zemgales plānošanas reăiona 86 vietējo pašvaldību 
teritoriju plānojumus u.c.), kā arī citu plānošanas prakses piemēru analīzi. 

Vienotas teritorijas izmantošanas veidu klasifikācijas priekšlikums izstrādāts, ievērojot šādus principus: 

(1) Teritorijas plānošanā, plānojot nekustamo īpašumu izmantošanu, ar zonējuma palīdzību tiek 
parādītas un reizē nodalītas konkrētās teritorijas dažādu vietu atšėirīgās funkcijas, strukturālās un 
arī vizuālās pazīmes jeb dažādās izmantošanas. Faktiski tas ir viens no  teritorijas plānošanas 
galvenajiem mērėiem. Tādejādi teritorijas izmantošanas veidu iedalījums tiek veidots, balstoties uz 
atšėirīgu izmantošanas veidu galveno grupu noteikšanu. Tajā pašā laikā katra izmantošanas veida 
ainavisko (telpiskās struktūras) elementu vienojošās pazīmes ir to funkcija, telpiskais risinājums un 
novietojums, pieejamība, kam ir īpaša nozīme cilvēku uztverē un vietas telpiskajā uzbūvē. 
Piedāvātā klasifikācijas variantā šīs vienojošās pazīmes tiek nosauktas ar vārdiem, kas raksturo 
attiecīgo, atšėirīgo izmantošanas veidu jeb grupu. 

(2) Šis teritorijas izmantošanas veidu klasifikācijas priekšlikums ir veidots arī analizējot vēsturisko un 
pašreizējo plānošanas pieredzi lietoto terminu un zonējuma krāsu risinājumu aspektā, kā arī 
Latvijas dažādās tiesību normās lieto jēdzienu un to savstarpējās saistības kontekstā. ĥemot vērā, 
ka konkrētā teritorijas izmantošanas apzīmējums saistīts tālāk ar dažādu saimniecisko darbību 
īstenošanu konkrētā teritorijā, īpaši apbūves teritorijās, piedāvāts lietot tādus pašus terminus kā 
būvniecību regulējošos normatīvajos aktos. 

(3) Klasifikācijas izveidota ar mērėi identificēt galvenās izmantošanas grupas, nosakot pēc iespējas 
mazāku to skaitu. Tas turpmāk atvieglotu plānojumu lietošanu,- padarītu tos saprotamākus, Ĝautu 
tos apkopot vienotā informāciju sistēmā u.tml. 

(4) „Metodisko norādījumu teritorijas attīstības plānošanai” Zemgales plānošanas reăionam izstrādes 
ietvaros 2008.gada novembrī – decembrī, saturiski analizējot Zemgales plānošanas reăiona 86 
vietējo pašvaldību teritorijas plānojumos noteiktos dažādos teritoriju izmantošanas veidus un to 
apzīmējumus, bija iespējams sagrupēt Ĝoti dažādās plānojumos noteiktās izmantošanas pēc šīs 
piedāvātās  klasifikācijas. 

(5) Tajā pašā laikā pastāv diskusijas, kā grupēt šajā piedāvātajā variantā teritorijas, kurās noteiktas 
dažādas jauktas izmantošanas (funkcijas). Faktiski šobrīd plānošanā ir izplatīta prakse gandrīz 
jebkurā teritorijā atĜaut dažādas funkcijas, kas redzams, analizējot teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu saturu. Tas nozīmē, ka jebkura teritorija ir uzskatāma par jauktas 
izmantošanas, lai gan attiecīgā izmantošanas veida nosaukums liecina tikai par vienu izmantošanu. 
ĥemot vērā, ka reālā situācijā nekad viena izolēta funkcija neeksistē, tad plānošanas uzdevums 
būtu spēt noteikt attiecīgās teritorijas labāko galveno izmantošanu (funkciju), tai, protams, 
pakārtojot nekonfliktējošas, citas atĜautās funkcijas, kas šobrīd faktiski jebkurā zonā tiek darīts. 
Bieži rodas iespaids, ka, ja īsti nezina, ko konkrētajā vietā paredzēt, tā tiek apzīmēta kā jauktas 
izmantošanas zona. 

(6) Katra konkrētā vieta/ teritorija ir atšėirīga, tādēĜ lai šāda klasifikācija neradītu tikai ierobežojumus, 
tad plānošanas un tālāk plāna īstenošanas radošais process varētu izpausties, lietojot klasifikācijas 
priekšlikumā piedāvāto variantu, nosakot katrā konkrētā zonā vietas ar īpašiem noteikumiem 
(pašreizējā plānošanas praksē tās sauc arī par „izĦēmumiem”) un apzīmējot tās ar indeksu (burtu 
un ciparu kombināciju) (sk.2.tabulu). 

(7) Attēlojot teritoriju izmantošanas veidus grafiski, ar atšėirīgu toĦu intensitāti tiek parādīts konkrēto 
teritoriju izmantošanas veidu grupu atsevišėo izmantošanas veidu savstarpējais vertikālais 
salīdzinājums – ar gaišāku toni attēlotas teritorijas, kas pēc augstuma atzīmēm ir tuvākas zemes 
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līmenim (piemēram, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas), bet ar tumšāku toni attēlotas 
teritoriju izmantošanas, kas dabā ir ar augstākiem objektiem (piemēram, vairākstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorijas). Katram teritorijas izmantošanas veidam ir noteikta krāsa, kuras kods norādīts 
atbilstoši izvēlētajam krāsu modelim RGB (Red, Green, Blue) (sk. 2.tabulu). 

(8) Teritoriju izmantošanas veidu jeb kā teritorijas plānošanā dēvētā funkcionālā zonējuma 
klasifikācijas priekšlikumā noteiktas šādas galvenās izmantošanas pamatgrupas, kas kĜūtu kā 
obligātas prasības visu Zemgales plānošanas reăionu vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu 
izstrādē (sk.1.tabulu): 

1.tabula 
PAMATGRUPA PAMATOJUMS UN APRAKSTS 

DZĪVOJAMĀ APBŪVE 
/Dz/ 

Nosakot dzīvojamās apbūves klasifikāciju un iedalot to mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamajā 
apbūvē, Ħemti vērā divi galvenie kritēriji: (1) teritorijas izmantošana (funkcija)- dzīvošana un 
(2) apbūves un ar to saistītās teritorijas nozīme vietas telpiskajā struktūrā. Šī ir apbūve, kurai 
raksturīga pilsētas uzbūve un struktūra, ar pilsētai raksturīgām dzīvojamām ēkām un to 
koncentrāciju vienkopus mazās zemes īpašumu vienībās, veidojot lielāku apbūves blīvumu, 
un kurai nepieciešama centralizēta inženiertehniskā apgāde. Šāda pilsētas tipa dzīvojamā 
apbūve atrodas ne tikai pilsētas un ciemu teritorijā, bet arī ārpus tām, veidojot urbanizētas 
teritorijas laukos. Tādejādi telpiskajā struktūrā (ainavā) tiek nošėirti atšėirīgi apbūves tipi, 
izveidojot šādas divas apakšgrupas: 

� MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀ APBŪVE /DzM/, kurā funkcionāli un arī telpiski  ieskaitāmas  
savrupmājas (vienăimeĦu un divăimeĦu dzīvojamās mājas), dvīĦu mājas, vasarnīcas, 
dārza mājas (1970-tos, 1980-tos gados celtās), kuras ir tendence pārvērst par mitekli 
pastāvīgai vai sezonas dzīvošanai, kā arī 1-2 stāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas 
un rindu mājas, kuras vizuāli un funkcionāli pēc telpiskajiem apjoma risinājumiem, 
vietas iekārtojuma un cilvēku dzīves veida ir Ĝoti līdzīgas pašreizējām savrupmājām, 
īpaši vēsturiskā apbūvē. 

� VAIRĀKSTĀVU DZĪVOJAMĀ APBŪVE /DzV/, kurai funkcionāli un arī telpiski  pieder 3 
un vairāk stāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas. 

Urbanizācijas procesiem paplašinoties lauku zemēs, pilsētu vai lauku ciemu struktūrā tiek 
iekĜautas vēsturiskās lauku sētas, kas ir kā „zaĜās apbūves salas”- vietas īpatnības 
raksturotājs un izcils telpisks orientieris jaunajā pilsētas vai ciema telpiskajā struktūrā, kur 
saglabājams lauku sētu veidošanas principi. Varbūt tā ir izdalāma kā atsevišėa dzīvojamās 
apbūves apakšgrupa, kā piemēram Siguldas novada teritorijas plānojumā- VĒSTURISKĀ 
LAUKU SĒTA PILSĒTVIDĒ (LAUKU SĒTA URBĀNĀ VIDĒ /DzL/). 

PUBLISKĀ APBŪVE 
/P/ 

Publiskās apbūves teritorijas raksturo teritoriju un ēku pieejamību sabiedrībai, un tām ir 
atvērtas, publiskas telpas statuss telpiskajā struktūrā (ainavā). Teritoriju un apbūves 
pieejamības raksturs (iedzīvotāju un citu tās apmeklētāju interese par tām) un to telpiskā 
loma ainavā (telpiskajā struktūrā) ir publiskās apbūves teritorijas klasifikācijas galvenie 
kritēriji. Šajā pamatgrupā tiek ietverta sabiedrisko un komerciestāžu apbūve, kas neatšėiras 
pēc to lomas telpiskajā struktūrā (neatšėiras ar būvju apjomiem, teritorijas iekārtojumu 
u.tml.), taču tām ir dažādas funkcijas, kas atšėiras pēc tā, kas ir tajās veikto darbību 
galvenais mērėis – noteiktu pakalpojumu sniegšana vai peĜĦas gūšana, bet tajā pašā laikā 
šīs funkcijas iespējams ātri mainīt vietām. Tādejādi šajā grupā netiek izdalītas apašgrupas, 
lai dotu iespēju plānošanas radošajām izpausmēm un teritorijas plānojuma elastīgai 
īstenošanai. 

Šīs pamatgrupas apzīmēšanai piedāvājam lietot vārdu kopu publiskā apbūve, kas atbilst 
šobrīd spēkā esošo būvniecību regulējošo normatīvo aktu terminoloăijai (Latvijas 
būvnormatīvam LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves" /apstiprināts ar Ministru kabineta 
2008.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.567/, kurā norādītas publisko ēku un būvju funkcionālās 
grupas: izglītības un zinātnes ēkas, ārstniecības, veselības aprūpes, sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas iestādes u.tml.), pretstatā darījumu iestādes, kas līdzšinējā plānošanas praksē 
tika lietota saistībā ar pastāvošo nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikāciju un, 
iespējams,  arī  saistībā ar Civillikuma juridiskajiem formulējumiem. 

Kopumā plānošanā nepieciešams precizēt jēdzienus, īpaši tos, kas savstarpēji saistīti ar 
kādām speciālām tiesību normām, kas attiecas uz teritoriju izmantošanu, lai par vienām un 
tām pašām lietām nerunātu dažādās valodās. 
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RAŽOŠANAS 
APBŪVE 
/R/ 

Teritoriju un apbūves funkcija un to telpiskā loma ainavā (telpiskajā struktūrā) ir ražošanas 
apbūves teritorijas klasifikācijas galvenie kritēriji. Šajā pamatgrupā tiek nošėirti telpiskajā 
struktūrā (ainavā) atšėirīgi apbūves tipi, izveidojot šādas divas apakšgrupas: 

� RAŽOŠANAS OBJEKTI UN NOLIKTAVAS /RR/, kurā ietvertas ir rūpnieciskās 
ražošanas  būves un teritorijas, lauksaimniecības ražošanas uzĦēmumu apbūve 
(lauksaimnieciska rakstura ražošanas uzĦēmumi ar tekstilizstrādājumu, apăērbu un 
ādas izstrādājumu ražošanas ēkām, kokapstrādes ēkām, celulozes un papīra 
ražošanas ēkām, mašīnu un iekārtu ražošanas un remonta ēkām, pārtikas rūpniecības 
ēkām - pienotavām, sierotavām, maizes ceptuvēm, desu cehu ēkām, u.c. ražotnes), kā 
arī dažādu noliktavu apbūve u.c. glabāšanas būves/vietas. 

� DERĪGO IZRAKTEĥU IEGUVES TERITORIJA /RD/, kas ir atšėirīgas pēc funkcijas un 
telpiskā risinājuma no iepriekšējās apakšgrupas objektiem un teritorijām. 

TEHNISKĀ APBŪVE 
/T/ 

Šajā pamatgrupā iedalāmas satiksmes infrastruktūras (autoceĜi, pašvaldības ceĜi, 
komersantu un māju ceĜi, ciemu ielas, garāžu teritorijas pie daudzdzīvokĜu mājām, atklātas 
autostāvvietas u.tml.), kā arī inženierkomunikāciju (ierīču un aprīkojumu kopums, kas 
paredzēts būves apgādei ar izejvielām, sakariem, energoresursiem un citiem resursiem) un 
ar tām saistīto būvju teritorijas (siltumapgādes objekti, notekūdeĦu attīrīšanas vietas, ūdens 
Ħemšanas vietas u.tml.). Uzskatām, ka nav nepieciešams šeit noteikt apakšgrupas, jo 
reālajā situācijā šie objekti bieži atrodas vienkopus, bet situācijā, ja tie ir noteiktā vietā 
(piemēram, notekūdeĦu attīrīšanas vietas), tās iespējams noteikt kā vietas ar īpašiem 
noteikumiem, indeksējot konkrēto vietu (sk. 2.tabulu). 

ŪDEĥI 
/U/ 

Šīs teritorijas ietver dabīgas vai mākslīgas ūdenstilpes (ezers, dīėis, ūdenskrātuve vai to daĜa 
u.tml.) un ūdensteces (upe, strauts, kanāls vai to daĜa u.tml.), kuru izmantošana saistīta ar 
transportu, rekreāciju, zivsaimniecību un virszemes ūdeĦu noteci, kā arī būves, kas saistītas 
ar attiecīgā ūdens baseina izmantošanu (laivu piestātnes, peldētavas u.c.) un uzturēšanu.  

MEŽI 
/M/ 

Meži pārstāv dabisko zaĜumvietu grupu, bet tajā pašā laikā to uzbūve un struktūra liecina par 
cilvēka darbības ietekmi (stādīšana, ceĜu tīkls, būves, meža vides bojājumi u.c.), vienlaikus 
saglabājot mežiem raksturīgās pazīmes un pildot ekoloăiskās, saimnieciskās un sociālās 
funkcijas. Šo funkciju nozīmība mainās atkarībā no meža novietojuma. Piemēram, pilsētu 
teritorijā mežiem to novietojuma, konfigurācijas un īpašību dēĜ piemīt nozīmīgas sociālās un 
ekoloăiskās funkcijas, un tās samazina arī pilsētas mežu ekonomisko jeb saimniecisko 
funkciju.  

Šajā pamatgrupā tiek ietvertas mežu, jaunaudžu un izcirtumu teritorijas, zeme zem meža 
infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstoši un tam pieguĜošie pārplūstošie klajumi, lauces, 
purvi.   

ZAěUMVIETAS 
/Z/ 

Šī ir pamatgrupa, kas var izraisīt vislielāko diskusiju, jo līdzšinējā plānošanas praksē, 
saistībā ar pastāvošo zemes lietošanas mērėu klasifikāciju un plānošanas speciālistu 
pieĦēmumiem, tiek lietots jēdziens dabas pamatne, kas tiek attiecināts uz parkiem, skvēriem 
vai arī visu to teritoriju, kas neklasificējas apbūves nozīmē,- citiem vārdiem, kas paliek pāri. 
Šis jēdziens pieĜauj lielu nenoteiktību, it sevišėi attiecībā uz urbanizēto teritoriju zaĜumu 
struktūras mērėtiecīgu veidošanu, jo netiek skaidrots saturiski un funkcionāli. 

Vispārīgā veidā parasti tiek lietots arī vārds zaĜumi, ar to saprotot visas platības, kuras dabā 
ir zaĜas un kartēs krāsotas zaĜā krāsā.  

Plaši lietots jēdziens ir arī apstādījumi, kas saturiski ir šaurāks par iepriekšējo, jo attiecas 
tikai uz „ar augiem apaudzētām un koptām teritorijām” (Siguldas saistošie noteikumi, 2005). 

TādēĜ piedāvājam lietot jēdzienu zaĜumvietas, kas atrodams jau pilsētu (Ainaži, Sigulda u.c.) 
teritoriju plānojumos un zemes ierīcības dokumentos pagājušā gadsimta 20-tos gados. 
Lietojot jēdzienu zaĜumvietas, ir iespējams runāt par katru konkrētu vietu, kur zaĜumu 
saglabāšana/veidošana ir galvenais mērėis, pilnīgi konkrēti, saistībā ar novietojumu un 
konkrētas vietas funkcijām, līdz ar to – par apsaimniekošanas intensitātes līmeni un citiem 
jautājumiem. Tā tiek uzsvērta ainavas (arī telpiskās struktūras) elementu nozīme 
plānošanas, funkcionālajā un apsaimniekošanas skatījumā. Citiem vārdiem sakot, tas ir 
lietišėais skatījums uz tiem ainavas elementiem urbanizētā vidē, kas pārstāv cilvēka 
veidojumus un saistās ar augu valsti. Tātad – to krāsa dabā, kā arī kartēs (kā tas pieĦemts) 
ir zaĜā. Tas ir vienkāršāks un vienlaikus saturiskāks skatījums, salīdzinot ar iepriekš lietoto 
jēdzienu dabas pamatne.  

Atkarībā no zaĜumu veida un novietojuma, pašreizējās vai perspektīvās funkcijas, izdalāmas 
šādas galvenās apakšgrupas: 
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� ĪPAŠAS NOZĪMES ZAěUMVIETAS /ZĪ/ - zaĜumvietas ar īpašu kultūrvēsturisku nozīmi, 
lielu ekoloăisko, estētisko un rekreācijas nozīmi, kas kalpo reprezentācijai kā 
apdzīvotās vietas seja, kā arī vietas ar specifiskām funkcijām un kurām nepieciešana 
regulāra kopšana atbilstīgi konkrētās vietas funkcijām. Tās ietver parkus (arī 
vēsturiskos muižu parkus), alejas, baznīcu dārzus, kapsētas, sporta iekārtojumi, 
iekārtotas atpūtas vietas u.c.  

� CITAS KOPTĀS ZAěUMVIETAS /ZC/ - koptas zaĜumu platības, kas var būt gan 
publiskas, gan privātas, un kurām vairāk ir ekoloăiska (vides kvalitātes) nevis 
kultūrvēsturiska vai estētiska nozīme. Tās ir teritorijas, kurās atrodas sakĦu dārzi, 
vizuāli un funkcionāli nepieciešamie aizsargstādījumi – sanitārās aizsargjoslas, vēja 
aizsargstādījumi, trokšĦa aizsargstādījumi, maskējošie stādījumi u.tml. 

LAUKU ZEMES 
/L/ 

Ietver gan meliorētas, gan nemeliorētas lauksaimniecības zemes, kurās atrodas arī 
atsevišėas koku grupas (neietver mežu „Meža likuma” izpratnē), ūdeĦi u.tml. Šeit apbūvei ir 
pakārtota nozīme un tā veidota pēc lauku sētas principiem – dabas elementi (alejas, koku 
rindas, augĜu dārzi u.c.) ir mijiedarbībā ar lauku ainavai un vietas tautas celtniecības 
vēsturiskām iezīmēm raksturīgām ēkām (kompakta ēkas plāna forma, divslīpju jumti, 
tradicionāliem apdares materiāli u.tml.). Siguldas novada teritorijas plānojumā tika 
nodefinēts, ka lauku sēta ir savrupa, kompakta apbūves vienība zemes vienības 
vispiemērotākajā vietā, ko veido dzīvojamā (dzīvojamās) un saimniecības ēkas ar pagalmu 
(pagalmiem), koku stādījumiem un košumdārziem apbūves vienības robežās. Šāda apbūves 
vienības platība nepārsniedz 0,5 hektārus. Lauku sēta ir mazākā apdzīvotā vieta. 
Lauku zemēs neietver tās apbūves vietas, kuras raksturīgas urbanizētām teritorijām 
(ražošanas apbūve, dzīvojamā apbūve, publiskā apbūve). Šo vietu izmantošanā ievēro tās 
prasības, kas noteiktas urbanizētām teritorijām (pilsētām un ciemiem). 
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2.tabula. TERITORIJAS PLĀNOJUMA GRAFISKĀS DAěAS  

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS VEIDU KLASIFIKĀCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

 
 

PAMATGRUPA APAKŠGRUPA 
VIETAS AR ĪPAŠIEM 
NOTEIKUMIEM13 

APZĪMĒJUMS PASKAIDROJUMS 

MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀ APBŪVE 
/DzM/ 

DzM-1, DzM-2... utt. 

 

Savrupmājas (vienăimeĦu un divăimeĦu dzīvojamās mājas), dvīĦu mājas,  
vasarnīcas, 1-2 stāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas 

DZĪVOJAMĀ 
APBŪVE 
/DZ/ 

VAIRĀKSTĀVU DZĪVOJAMĀ APBŪVE 
/DzV/ 

DzV-1, DzV-2... utt. 

 

3 un vairāk stāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas 

PUBLISKĀ APBŪVE 
/P/ 

 P-1, P-2... utt. 

 

Ietver valsts un pašvaldības pārvaldes iestādes, izglītības, veselības 
aizsardzības, kultūras iestādes, pastu, birojus, bankas, tirdzniecības iestādes, 
kafejnīcas, restorāni, klubi sporta būves u.tml. 

RAŽOŠANAS OBJEKTI UN NOLIKTAVAS 
/RR/ 

RR-1, RR-2... utt. 

 

Rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas objekti un teritorijas, kā arī 
noliktavas 

RAŽOŠANAS 
APBŪVE 
/R/ 

DERĪGO IZRAKTEĥU IEGUVES 
TERITORIJA 
/RD/ 

RD-1, RD-2... utt. 

 

 

TEHNISKĀ APBŪVE 
/T/ 

 TSI-1, TSI-2... utt. 

 

Satiksmes infrastruktūras (autoceĜi, pašvaldības ceĜi, komersantu un māju ceĜi, 
ciemu ielas, garāžu teritorijas pie daudzdzīvokĜu mājām u.tml.), kā arī 
inženierkomunikāciju un ar tām saistīto būvju teritorijas (siltumapgādes objekti, 
notekūdeĦu attīrīšanas vietas, ūdens Ħemšanas vietas u.tml.) 

ŪDEĥI 
/Ū/ 

 Ū-1, Ū-2... utt. 

 

Dabīgas vai mākslīgas ūdenstilpes (ezeri, dīėi u.c.) un ūdensteces (upes, 
strauti u.c.), kuru izmantošana saistīta ar transportu, rekreāciju, zivsaimniecību 
un virszemes ūdeĦu noteci, kā arī būves, kas saistītas ar attiecīgā ūdens 
baseina izmantošanu (laivu piestātnes, peldētavas u.c.) un uzturēšanu 

MEŽI 
/M/ 

 M-1, M-2... utt. 

 

Mežu, jaunaudžu un izcirtumu teritorijas, zeme zem meža infrastruktūras 
objektiem, mežā ietilpstoši un tam pieguĜošie pārplūstošie klajumi, lauces, 
purvi 

ĪPAŠAS NOZĪMES ZAěUMVIETAS 
/ZĪ/ 

ZĪ-1, ZĪ-2... utt. 

 

ZaĜumvietas ar īpašu kultūrvēsturisku nozīmi, lielu ekoloăisko, estētisko un 
rekreācijas nozīmi, kas kalpo reprezentācijai kā apdzīvotās vietas seja, kā arī 
vietas ar specifiskām funkcijām un kurām nepieciešana regulāra kopšana 
atbilstīgi konkrētās vietas funkcijām. Tās ietver parkus (arī vēsturiskos muižu 
parkus), alejas, baznīcu dārzus, kapsētas, sporta iekārtojumi, iekārtotas 
atpūtas vietas u.c. 

ZAěUMVIETAS 
/Z/ 

CITAS KOPTĀS ZAěUMVIETAS 
/ZC/ 

ZC-1, ZC-2... utt. 

 

Koptas zaĜumu platības, kas var būt gan publiskas, gan privātas, un kurām 
vairāk ir ekoloăiska (vides kvalitātes) nevis kultūrvēsturiska vai estētiska 
nozīme. Tās ir teritorijas, kurās atrodas sakĦu dārzi, vizuāli un funkcionāli 
nepieciešamie aizsargstādījumi – sanitārās aizsargjoslas, vēja 
aizsargstādījumi, trokšĦa aizsargstādījumi, maskējošie stādījumi u.tml. 

LAUKU ZEMES 
/L/ 

 L-1, L-2... utt. 

 

Ietver gan meliorētas, gan nemeliorētas lauksaimniecības zemes, kurā atrodas 
arī atsevišėas koku grupas, ūdeĦi u.tml. Šeit apbūvei ir pakārtota nozīme un tā 
veidota pēc lauku sētas principiem - dabas elementi (alejas, koku rindas, augĜu 
dārzi u.c.) ir mijiedarbībā ar lauku ainavai un vietas tautas celtniecības 
vēsturiskām iezīmēm raksturīgām ēkām 
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8.2.4. Ieteikumi grafisko daĜu izstrādei un to noformējumam 

Lauku teritoriju plānošana plānošanas prakses un datu bāzes izveides skatījumā 

Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepcijā norādīts, ka teritorijas plānojumā lauku teritorijai būs 
iespējams neizstrādāt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu (zonējumu), bet būs jāizstrādā vispārīgas LIZ 
un meža zemju izmantošanas prasības, zonējot tikai tās teritorijas daĜas, kurām tiek izvirzītas īpašas 
prasības izmantošanai, piemēram, ainaviski vērtīgās teritorijas un objekti, vērtīgās LIZ, rezervējamās 
autoceĜu trases u.tml. 

Šajā sadaĜā tiks parādīts piemērs par lauku teritoriju plānošanu no Siguldas novada teritorijas plānojuma 
2008 – 2020.izstrādes pieredzes. Kopumā Siguldas novada teritorijas plānojuma izstrādes pamatā bija 
šādas galvenās pieejas: 

(1) Tika analizēta apdzīvojuma attīstība – Siguldas pilsētas, kā arī Siguldas un Mores pagastu teritorijās - 
tādēĜ, ka tā: 

� atspoguĜo cilvēku dzīvi laika gaitā (pieejamās informācijas ietvarā), ainavas pārmaiĦu un attīstības 
procesu dažādos laikos, tā teritoriālo izpausmi, jo ainava jau sākotnēji veidojās kā apdzīvota telpa; 

� dod pamatu spriedumiem par pašreizējā apdzīvojuma nozīmi turpmākajos attīstības procesos, gan 
attiecībā uz cilvēku dzīvi (to ietekmē dzīvesveida izmaiĦas urbanizācijas procesa ietekmē, 
lauksaimniecības kā nodarbošanās veida un saimniecības nozares nozīmes samazināšanās u.c. 
faktori), gan sagaidāmajām ainavas pārvērtībām. 

Apdzīvojuma attīstības vēsture Siguldas novada piemērā kalpoja ne tikai izziĦas vai novadpētnieciskiem 
mērėiem (izmantojama kā tūristiem piedāvājamā informācija dažādu maršrutu aprakstos), bet arī turpmākās 
attīstības perspektīvu iezīmēšanai un teritorijas plānošanas lēmumu pieĦemšanai. 

(2) Ainaviskās pieejas (ainavu telpas un ainavu elementi), raksturojot  ainavas telpisko un vizuālo struktūru, 
un biotopisko pieeju izmantošana, kas ainavas struktūras elementus parāda citā griezumā, saistot ar 
tiesiskās dabas aizsardzības praksi. Siguldas novada teritorijas plānojuma (plašāk raugoties – Eiropas 
ainavu konvencijas) mērėis nebija tikai ainavu skaistuma saglabāšana, jo bez skaistajām ainavām realitātē 
pastāv arī tās, ko saucam par ikdienišėām, vai arī tās, ko iepriekšējā cilvēka darbības ietekmējusi negatīvi 
(struktūras pārmaiĦas, piesārĦojums, nevēlamu dabas procesu attīstība u.c). Ainavu aizsardzības un 
plānošanas mērėi bija: 

� Saglabāt un veidot ainavas kā novada identitātes atspoguĜotāju, balstoties un kultūras un dabas 
mantojuma vērtībām; 

� Uzturēt un aizsargāt ainavas kā resursu jaunai attīstībai, kas balstās uz ilgtspējīgas attīstības 
principiem; 

� Saglabāt un uzturēt ainaviskās vērtības un daudzveidību, nodrošinot bioloăiskās daudzveidības, 
dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu; 

� Nodrošināt ainavu ekoloăisko kvalitāti, tās ilgtspējību, kā arī bojāto vietu atveseĜošanu. 

Siguldas novada Siguldas pilsētas teritorijā un apkārtējās lauku teritorijās ainavu veidošanās process 
gadsimtiem ilgi ir bijis atšėirīgs. Pilsētas teritorijā vadošais process bija un ir apbūves veidošanās. Savukārt, 
lauku apvidos vadošie faktori bija un ir lauku apvidiem raksturīgie darbības veidi (lauksaimniecība, 
mežsaimniecība u.c.), kas cieši saistīta arī ar apdzīvojuma attīstību. Turklāt, ainavu uzturēšanas/ 
veidošanas mērėi ievērojamā Siguldas novada teritorijas daĜā pašreiz saistāmi ar Gaujas nacionālā parka 
pastāvēšanu un īpašiem LR tiesību aktiem. 

Jānorāda, ka ainavu plānošanas jautājumi šajā konkrētajā gadījumā risināti tikai kontekstā ar teritorijas 
plānojumu, ir uzskatāmi par tā daĜu, neĦemot vērā to, ka pašreiz nav instrumentu, kā tos risināt praktiski. 
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Siguldas novada teritorijas plānojuma sastāvā tika izstrādāts Ainavu plāns. Tas tika darīts divu apsvērumu 
pēc: (1) novada teritorijā – gan Siguldas pilsētā, gan lauku teritorijās – ainava ir viens no nozīmīgākajiem 
turpmākās attīstības resursiem; (2) tas ir mēăinājums parādīt iespējamo veidu, kā konkrētas vietas ainavu 
plānošanas un aizsardzības jautājumus var risināt teritorijas plānojuma sastāvā, tādējādi īstenojot arī 
Eiropas ainavu konvencijas pamatnostādnes. 

(3) Plānojuma izstrādes laikā starpdisciplinārās grupās veikti pētījumi dabā; 

(5) Agrāk veikto pētījumu un izstrādāto plānojumu, plānu, kartogrāfisko un citu materiālu analizēšana; 

(4) Atšėirīga pieeja urbanizēto (pilsētas un ciemu) teritorijas plānošanā, kas atspoguĜojas teritorijas 
plānojuma materiālos. 

Tā rezultātā, balstoties uz izpētes procesā iegūtajām zināšanām par situāciju Siguldas novadā, vispārējām 
ainavu ekoloăiskām un telpiskām sakarībām un tiesību aktos noteiktajām normām, tika izstrādāts Siguldas 
novada teritorijas plānojums, kura sastāvā izveidots arī Siguldas novada ainavu plāns. Siguldas novada 
kopējais ainavu plāns kartogrāfiskā veidā atspoguĜo novada teritorijas ainavisko struktūru kopumā, no 
kopējā ainavu klājuma nodala īpašas nozīmes ainavu telpas, kā arī nosaka ainavu turpmākās plānošanas 
un uzturēšanas vispārējos nosacījumus. 

Teritorijas plānojumā plānotās (atĜautās) izmantošanas plānā novada lauku teritorijā, Ħemot vērā visas 
iepriekš minētās plānošanas pieejas un Siguldas novada ainavu plānu, tika noteiktas (noteikts) (sk. 
29.attēlu): 

� Ciemi un to plānotās robežas, kuru teritoriju zonējums ir vienāds ar pilsētas zonējuma veidiem, kas tajā 
pašā laikā ir atšėirīgs no lauku teritorijas zonējuma (izmantošanas) (sk.1.attēlā kā piemērs ciems: 
More); 

� Lauku teritorijā, Ħemot vērā to atšėirīgo mērogu, ainavu telpisko struktūru, funkcijas kā izmantošanas 
pārsvarā ir plānotas LAUKU ZEMES /LZ/ un MEŽI /M/ (sk.2.tabulas klasifikāciju un 29.attēlā teritorijas 
ārpus Mores ciema robežām). Tajā pašā laikā lauku teritorijās, pateicoties plānošanas laikā veiktajiem 
pētījumiem un izstrādātajam Ainavu plānam (turpmāk tam vajadzētu būt kā vienai no ilgtspējīgas 
attīstības stratēăijas sadaĜām), tiek identificētas īpašās ainavas jeb vietas, kurām turpmāk izstrādājami 
detalizētāki plānošanas dokumenti, kā piemēram konkrētā plānojumā šajās vietās tiek paredzēti 
izstrādāt lokālie ainavu plāni – konceptuālie ainavu plāni (pašvaldības plānošanas dokuments, kas 
atspoguĜo konkrētas ainavas veidošanās vēsturi un uzbūvi, dabas un kultūras mantojuma vērtības, 
nosaka turpmākās attīstības iespējas un īpašos nosacījumus. Tas ietver vadlīnijas un ir telpiskais 
satvars dažādu lēmumu pieĦemšanai konkrētajās situācijās, saskaĦojot (1) iecerētās/plānotās 
saimnieciskās darbības, zemes izmantošanu utt. ar konkrētās ainavas dabas un kultūras mantojuma 
vērtību aizsardzību, un (2) vispārējos nosacījumus ar konkrētās ainavas telpiskās struktūras 
nosacītajām iespējām, tādējādi radot priekšnoteikumus ainavas ilgtspējīgai attīstībai) vai detāliskie 
ainavu plāni/projekti (pašvaldības plānošanas dokuments, kas pēc zemes īpašnieku vai lietotāju 
iniciatīvas izstrādājams konkrētām vietām īpašo ainavu areālu robežās vai ārpus tiem, perspektīvajiem 
demonstrāciju objektiem u.c., lai realizētu konkrētās ainavas pārvaldības mērėus. Šis plāns var būt 
detālplānojumu sadaĜa). Šajā konkrētajā plānošanas piemērā kā šīs īpašās ainavas tiek noteiktas: 
senās kultūrainavas, vizuāli nozīmīgās ainavas (piemēram, 29.attēlā Ratnieku ainava) un ainaviskie 
ceĜi. 

Nosauktajās ainaviskajās vietās jārēėinās ar konkrētās senās kultūrainavas vērtībām, tās telpiskās 
struktūras īpatnībām, pašreizējo apdzīvojumu, ceĜu tīklu, nozīmīgiem ainavas elementiem. Lokālie 
ainavu plāni būtu pamats, lai visu darbību šajās vietās – ainavās (zemes izmantošana, jaunā apbūve, 
jaunu nodarbju attīstību – piemēram, tūrisms, alternatīvie zemes izmantošanas veidi u.c.) plānotu 
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saskaĦā ar katras vietas īpatnībām un saudzējamām vērtībām (pie tām pieder arī ainavu telpiskā 
struktūra!). 

Bez tam lauku teritorijās parādītas galvenās TEHNISKĀS APBŪVES (T) teritorijas, kā arī urbanizētām 
teritorijām raksturīgās izmantošanas (piemēram, 29.attēlā Ratnieku ainavā RAŽOŠANAS APBŪVE /R/, 
kurā teritorijas izmantošanas nosacījumi ir atbilstoši attiecīgās zonas izmantošanas prasībām). 
 

 
29.attēls. Fragments no Siguldas novada teritorijas plānojuma 2008.- 2020. 

Avots: SIA ‘’Metrum’’, 2008. 

Tālāk tiek salīdzinātas priekšrocības un trūkumi, kādi varētu būt teritorijas plānojumu datu informācijas 
sistēmu izveidošanā, (1) gadījumā, kad teritorijas izmantošanas veidu slānis pilnībā noklāj visu teritoriju 
(iepriekš aprakstītais Siguldas novada plānošanas piemērs un 30.attēla kartes fragments pa kreisi) vai (2) 
teritorijas izmantošanas veidu slānis noklāj tikai apdzīvoto vietu teritorijas un īpašās teritorijas ārpus tām, 
bet pārējā teritorija ir tikai kā topogrāfiskā karte (30.attēla kartes fragments pa labi). 
 

 
30.attēls. Fragments no Novadnieku pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. (ar grozījumiem). 

Avots: SIA ‘’Metrum’’, 2009. 
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Plusi un mīnusi, noklājot visu teritoriju ar izmantošanas veidiem un noklājot tikai apdzīvotas vietas: 
 
Teritorijas izmantošanas veidu slānis noklāj visu 

teritoriju 
Teritorijas izmantošanas veidu slānis noklāj tikai 

apdzīvotās vietas 

Plusi Mīnusi Plusi  Mīnusi 

- Visa teritorija pilnībā noklāta 
ar teritorijas izmantošanas 
veidu slāni;  

- Katra teritorija skaidri 
identificējama (būtiski DB* 
kontekstā); 

- Katrai teritorijai skaidri 
apbūves noteikumi; 

- Vieglāk lasāma karte; 
- Pamatā saistošs tikai viens 
datu slānis- var atmest lieko. 

-  Ilgāks izstrādes laiks; 
-  Neparāda pašreizējo 
izmantošanu (to var atrisināt 
lietojot topogrāfiskās kartes 
līnijas (izcirtumi, krūmāji u.c.) 
kā tematisko slāni). 

- Īsāks izstrādes laiks; 
- Vieglāk lasāma karte (tiek 

akcentētas apdzīvotās 
vietas un teritorijas ar 
lielāku aktivitāti). 

- Nav iespējams korekti 
identificēt lauku teritorijas (DB 
kontekstā); 

- Daudz lieku apzīmējumu, kas 
var maldināt un pasliktināt 
kartes lasāmību; 

- Parāda pašreizējo 
izmantošanu, bet maldina par 
plānoto (vai plānojam 
izcirtumus, krūmājus....). 

* DB – datu bāze 
 
Kā redzams augstāk dotajā apkopojumā, priekšrocības ir kā vienai tā otrai pieejai. Tomēr, Ħemot vērā to, ka 
teritorijas plānojumu grafiskās daĜas plānots apkopot vienotā datu bāzē, kas tālāk būtu interaktīvi jāsaista ar 
teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumiem, nepieciešams visu teritoriju noklāt ar teritorijas 
izmantošanas veidu (zonējuma) slāni.  
 

Grafisko daĜu izstrādes pamatprincipi un ieteikumi 

Izstrādājot Zemgales plānošanas reăiona vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, par izejas datiem kalpo 
Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūras sniegta topogrāfiskā karte un ortofoto M 1:10 000, Valsts 
zemes dienesta sniegtā nekustamā īpašuma valsts kadastra grafiskā un tekstuālā daĜa, iepriekšējā 
plānojuma laikā uzkrātie kartogrāfiskie dati, augstāka līmeĦa plānošanas dokumentu kartogrāfiskie dati un 
institūciju sniegtie dati. 
 
Visiem kartogrāfisko datu slāĦiem, kas iekĜaujas 7.pielikumā „Reăiona pašvaldību teritorijas plānojumu datu 
bāzes slāĦu un vizualizācijas specifikācija” (turpmāk tekstā – Specifikācija) dotajā specifikācijā, jāatbilst 
minētajiem parametriem un atribūtu kodējumam. Tādejādi tiek nodrošināta vienkārša datu slāĦu 
savietošana vienotā datu bāzē. SlāĦiem, kas minēti Specifikācijas grupās „pašvaldības interešu teritorijas” 
un „valsts interešu teritorijas”, datu uzbūvei, atribūtiem un apzīmējumiem jāatbilst specifikācijai. Datu grupas 
„Topogrāfiskie un saistošie ārpusmēroga dati” slāĦu struktūrai jāatbilst specifikācijā noteiktajam, bet to 
apzīmējumiem ir rekomendējošs raksturs. Precīza apzīmējumu definīcija ArcGis lietotājiem atrodama 
9.pielikumā iekĜautajā ESRI ArcGis Style failā „TP_apzimejumi.style”. Plānotājiem, kas grafisko daĜu 
izstrādā izmantojot CAD (Computer aided design) programmatūru, jāizmanto teritorijas izmantošanas veidu 
slānim noteiktie krāsu kodi. Pārējo slāĦu apzīmējumu izmantošana ir rekomendējama. 
 
Vienotas datu bāzes specifikācijā katram slānim doti vairāki atribūti, kas obligāti aizpildāmi atbilstoši 
minētajiem nosacījumiem. Grafiskās daĜas izstrādātāji drīkst papildināt atribūtus, ja tas ir nepieciešams, 
taču tie netiks iekĜauti vienotajā teritorijas plānojumu grafisko daĜu datu bāzē. Teritorijas plānojuma grafiskās 
daĜas izstrādes gaitā var nākties izmantot papildus slāĦus, kas nav paredzēti vienotās datu bāzes 
specifikācijā. Šādā gadījumā tie paliks tikai pašvaldības rīcībā, vai arī, var rosināt to iekĜaušanu kopējā datu 
bāzē. 
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Svarīgākais teritorijas plānojuma slānis ir pašreizējā teritorijas izmantošana (zonējums), kas plānošanas 
procesā tiek papildināts un mainīts, tādejādi kĜūstot par teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas veidu 
(zonējuma) slāni. Šo slāni izveido no topogrāfiskās kartes datiem, izveidojot ūdeĦu teritoriju, lauku zemju, 
meža zemju un, apsekojot teritoriju, arī apbūves teritoriju poligonus. Lai izveidotu vienu izmantošanas veida 
datu kopu, nereti nepieciešams apvienot dažādus topogrāfiskās kartes elementus, piemēram, mežus, 
izcirtumus, jaunaudzes, purvus u.c. Apbūves teritoriju slāni veido, cenšoties pieturēties pie nekustamā 
īpašuma vienību (zemes kadastra) robežām, ja tas nav iespējams, ieteicams izmantot kādu dabisku robežu, 
piemēram, meža malu, grāvi vai autoceĜu. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem, piemēram, kapsētu teritorijas, 
indeksē. Teritorijas izmantošanas veidu (zonējuma) slānim pilnībā jānosedz visa pašvaldības teritorija. 
Nedrīkst būt neviena teritorija, kurai  nebūtu noteikts izmantošanas veids. 
 
Kad izveidots pašreizējās izmantošanas slānis, līdzīgā veidā veido plānotās (atĜautās) izmantošanas veidu 
slāni. Kā papildus instrumentu iespējams izmantot zemes vienību robežu slāni, kurā norādīts īpašnieku 
statuss (fiziska persona, juridiska persona, pašvaldība vai valsts). Šī informācija ir noderīga, plānojot 
atsevišėu zemes vienību plānoto izmantošanu. Vietas, kas iekĜaujas vienas teritorijas izmantošanas veida 
apakšgrupā, taču tām piemērojami īpaši noteikumi attiecībā uz teritorijas izmantošanu (piemēram, 
kapsētas, notekūdeĦu attīrīšanas stacijas, rindu māju apbūves teritorijas), indeksē, izmantojot apakšgrupas 
burtu kodu un skaitlisku indeksu (piemēram, ZĪ-1, ZĪ- 2 .... utt.). 
 
No plānotās izmantošanas veidu slāĦa, atlasot vietas, kurām noteikti īpašie noteikumi (indeksētas 
teritorijas), izveidojams slānis „vietas ar īpašiem noteikumiem (indekss)”, kas kalpo kā vizualizācijas 
slānis, izceĜot indeksētās vietas un norādot to robežas. Viena veida indekss drīkst pārklāt tikai viena 
teritorijas izmantošanas veida apakšgrupas vienības. Indeksi nedrīkst pārklāties savā starpā. Izveidojot 
vienoto plānojumu grafisko daĜu datu bāzi, jāparedz rīks, kas šāda slāĦa izveidi veiks automātiski un 
kontrolēs tā korektumu. 
 
Slānī „teritorijas ar īpašiem noteikumiem” iekĜauj plašas teritorijas ar īpašiem noteikumiem. Tās var 
pārklāties ar vairākām teritorijas izmantošanas veidu grupām un apakšgrupām. Pēc veidiem izdalītas biežāk 
sastopamās teritorijas, tai skaitā teritorijas, kurām izstrādājams detālplānojums un pašvaldības nozīmes 
kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas. Veidā „nacionālas un vietējas nozīmes tehniskās infrastruktūras 
teritorija„ iekĜauj spēkā esošas vai plānotas vietējas vai nacionālas nozīmes tehniskās infrastruktūras 
teritorijas, kas jārezervē teritorijas plānojumā. Zem „citas teritorija ar īpašiem noteikumiem” iekĜauj citas 
šāda rakstura teritorijas, kas nav minētas VEIDU uzskaitījumā. Šajā gadījumā lauku „NOS” izmanto dažādo 
teritoriju izdalīšanai. Arī šīs teritorijas tiek indeksētas, izmantojot slāĦa saīsinājumu „TIN”, veida kārtas 
numuru un teritorijas kārtas numuru, piemēram TIN-3-1. 
 
Slānī „nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumi” apkopo kartogrāfisko informāciju par visiem 
nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumiem atbilstoši 22.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1602 
„Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” saskaĦā ar „Metodiskie norādījumi 
teritorijas attīstības plānošanai Zemgales plānošanas reăionā” 8.pielikumu „Nekustamā īpašuma objekta 
apgrūtinājumu klasifikācija”. Apgrūtinājumus attēlo vadoties pēc lauka „apgrūtinājuma vizualizācijas 
nosaukums”. Katra apgrūtinājumu attēlo individuāli, neapvienojot apgrūtinājumus. Datu slānis tiešā veidā 
netiek izmantots teritorijas plānojuma grafiskās daĜas sagatavošanā. Šo datu slāni jāiesniedz Valsts zemes 
dienestam ievietošanai aizsargjoslu datu bāzē (ATIS). 
 
Nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumu vizualizācijai tiek veidoti divi atsevišėi slāĦi „apgrūtinājumi - 
aizsargjoslas” un „apgrūtinājumi - objekti”, kuros individuāli apgrūtinājumi ir apvienoti pēc viena veida 
apgrūtinājumiem, kas noteikti „Aizsargjoslu likumā” un citos normatīvajos aktos un sadalīti sīkāk, grupējot 
tos pēc to rakstura- aizsargjoslās un objektos Šos slāĦus veido no slāĦa „nekustamā īpašuma objektu 
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apgrūtinājumi”, apvienojot (angl. merge) individuālus apgrūtinājumus pēc lauka KODS vērtībām. 
Apvienojamo apgrūtinājumu kodi doti Specifikācijā pie slāĦa apraksta atribūta VEIDS kolonnā 
„apgrūtinājuma kodi”. Izstrādājot vienotu teritorijas plānojumu grafisko daĜu datu bāzi, jāizveido rīks šī datu 
slāĦa automātiskai izveidei. 
 
Slānī „nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas” iekĜauj nacionālas nozīmes lauksaimniecības 
teritorijas, kas definētas nacionālā līmenī.  
 
Slānī „administratīvā teritorija” iekĜauj vietējās pašvaldības administratīvās robežas. 
 
 Slānī „ciemu robežas” iekĜauj ar pašvaldības lēmumu apstiprinātās un plānotās ciemu robežas. Robežas 
veido pa zemes īpašumu vienību robežām. IzĦēmumi iespējami ciemu robežu noteikšanā, kad robeža var 
šėērsot īpašumus, tomēr no šādām situācijām ieteicams izvairīties, vai iespēju robežās jācenšas robežu 
virzīt pa dabisku robežu - grāvi, meža malu, ceĜu u.c. 
 
Slānī „plānotās teritoriālās vienības” iekĜauj vietējās pašvaldības plānotās pagastu vai pilsētu robežas, ja 
teritorijas plānojumā paredzētas to izmaiĦas. 
 
Informāciju slānim „ăeodēziskie atbalsta punkti” sniedz Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūra, kā 
arī papildus informācija nereti iegūstama no topogrāfiskajām kartēm. Kaut arī slānim paredzēts viens 
apzīmējums, informācija jāaizpilda par visiem definētajiem apzīmējumiem. 
 
Slānī „satiksmes infrastruktūra” iekĜauj visus līnijveida satiksmes infrastruktūras objektus. Šis ir tematisks 
slānis, jo satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas kā saistošas ir iekĜaujamas plānotās (atĜautās) 
izmantošanas veidu slānī tehniskās apbūves grupā. AutoceĜu klasifikācija veidota saskaĦā ar likumu „Par 
autoceĜiem” - 1.šėiras autoceĜi tiek saukti par reăionālajiem autoceĜiem, 2.šėiras autoceĜi tiek saukti par 
vietējiem autoceĜiem. Šajā slānī iekĜaujami arī plānotie satiksmes infrastruktūras objekti. 
 
Slānī „inženiertehniskā apgāde” iekĜauj esošos un plānotos inženiertehniskās apgādes līnijveida objektus.  
 
Slānī „inženiertehniskās apgādes objekti” iekĜauj punktveida esošos un plānotos inženiertehniskās 
apgādes punktveida objektus. 
 
Slānī „riska teritorijas” iekĜauj paaugstināta riska teritorijas, piemēram, atkritumu izgāztuves, bīstamo 
atkritumu noglabāšanas poligonus, bijušās armijas karabāzes un citus. Šajā slānī iekĜauj arī pamestas un 
vizuāli piesārĦotas teritorijas, kā piemēram, sagruvušas ēkas, pamestas ražošanas teritorijas, izstrādāti 
karjeri u.c. 
 
Slānī „riska objekti” iekĜauj punktveida paaugstināta riska objektus. 
 
Slānī „kultūrvēsturiskie un dabas objekti” iekĜauj kultūrvēsturisko un dabas objektu punktveida 
attēlojumu. Šis ir tematisks slānis, kurā iekĜaujami gan valsts, gan pašvaldību kultūrvēstures un dabas 
pieminekĜi, kā arī citi dabas pieminekĜi. 
 
Tā kā slāĦos „nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumi” un „apgrūtinājumi - objekti” attēlo tikai 
aizsargājamo dabas teritoriju zonas, bet ne to kopējo ārējo robežu, slānī „īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju robežas” iekĜauj īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežas, kurās iekĜaujas visas attiecīgās īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas zonas. 
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Informāciju slānim „derīgo izrakteĦu iegulu teritorijas” sniedz Latvijas Vides ăeoloăijas un meteoroloăijas 
centrs. Tas norāda, ka teritorijā ir atrodami derīgie izrakteĦi, bet, atšėirībā no teritorijas izmantošanas veidu 
slānī iekĜautajām derīgo izrakteĦu ieguves teritorijām, šajā teritorijā derīgo izrakteĦu ieguve nav atĜauta, ja 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nav noteikts savādāk. 
 
Slānī „valsts nozīmes ūdensnotekas” līniju veidā attēlo valsts nozīmes ūdensnotekas. 
 
Izstrādājot teritorijas plānojumu, rekomendējam paredzēt arī slāni „detālplānojumi”, kurā iekĜaut un 
uzskaitīt izstrādātos detālplānojumus. Papildus ierastajiem atribūtiem, tajā tiktu uzkrāta informācija par 
detālplānojuma nosaukumu, platību, pašvaldības lēmuma par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu datumu, 
pašvaldības lēmuma par detālplānojuma 1.redakcijas apstiprināšanu datumu, pašvaldības lēmumu par 
detālplānojuma apstiprināšanu datumu, kā arī piezīmes. Specifikācija dota arī slānim „būvatĜaujas”, kurā 
uzkrājama informācija par izsniegtajām būvatĜaujām (būvatĜaujas numurs, izdošanas datums, būvatĜaujas 
derīguma datums, adresāts, kam izdota būvatĜauja, būvatĜaujas realizētājs, objekta nosaukums, kam izdota 
būvatĜauja, īpašuma adrese, kam izdota būvatĜauja, u.c.). Uzskatām, ka šādas informācija uzkrāšana un 
uzturēšana palīdzētu būvvaldes darbinieku un teritorijas plānotāju ikdienas darbā. Arī uzsākot teritorijas 
plānojumu grozījumus vai jauna teritorijas plānojuma izstrādi, šāda informācija nebūtu jāapkopo no jauna. 
Šie slāĦi regulāri jāatjauno un jāpapildina. 
 
Lai uzlabotu kartes lasāmību, iesākam kā tematisko datu slāni izmantot objektus no topogrāfiskās karte M 
1:10 000. Šie dati uzkrājami slānī „topogrāfiskās kartes elementi”. Šeit iekĜauj objektus no topogrāfiskās 
kartes līnijām, ko grupē un kodē atbilstoši Specifikācijā norādītajam. Šis slānis nav saistošs, taču Ĝauj labāk 
orientēties kartē, uzlabo tās lasāmību un uzlabo tās izskatu. 
 
Kartes anotācijām, bez indeksu izmantošanas, lietojams slānis „anotācijas”. Tā avots ir topogrāfiskās 
kartes CAD anotāciju slānis. 
 

8.3. Teritorijas plānojumu īstenošanas uzraudzības sistēma 

Teritorijas plānojuma īstenošanu nodrošina tā saistošā daĜa: grafiskā – teritorijas plānotās (atĜautās) 
izmantošanas karte un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Tā paskaidrojuma rakstā un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tiek ietvertas daĜas, kurās noteikti teritorijas plānojuma 
pārskatīšanas gadījumi (ievēlēta jauna pašvaldība, stājies spēkā/ grozīts hierarhiski augstāka plānošanas 
līmeĦa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, beidzies teritorijas plānojuma darbības termiĦš, 
mainījies spēkā esošais normatīvais regulējums u.tml.), arī grozīšanas ierosināšanas izskatīšanas un 
nepieciešamības izvērtēšanas kārtība, kā arī rīcības turpmākajā teritorijas plānojuma īstenošanas procesā. 

Teritorijas plānojuma ieviešana un īstenošanas uzraudzība ir skatāma ciešā saiknē ar tās pašas vietējās 
pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēăijas un attīstības programmas ieviešanu, jo tie ir savstarpēji cieši 
saistīti plānošanas dokumenti. 

Kā jau iepriekš atzīmēts, šī pētījuma attiecīgajās nodaĜās, metodiskie norādījumi rekomendē sagatavot 
ikgadēju pārskatu kā vienotu dokumentu par ilgtspējīgas attīstības stratēăijas, attīstības programmas un  
teritorijas plānojuma īstenošanu. Ne vēlāk kā mēneša laikā pēc ikgadējā pārskata par attīstības plānošanas 
dokumentu īstenošanu sagatavojot un prezentējot ziĦojumu pašvaldības domei par pārskata rezultātiem, 
pēc tam publicējot tos pašvaldības mājas lapā. 

Teritorijas plānojuma ieviešanas sekmēšanai, katrā pašvaldībā ir jānosaka institūcija (nodaĜa, būvvalde vai 
amatpersona), kas būs atbildīga par šī dokumenta īstenošanas uzraudzību, tai skaitā arī ikgadējo pārskatu 
sagatavošanu un potenciālo grozījumu (papildinājumu) rosināšanu. 
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8.4. Priekšlikumi nepieciešamo datu saturam plānošanas reăiona pašvaldību teritorijas plānojumu 
datu bāzes izveidei 

Izstrādājot priekšlikumus datu saturam plānošanas reăiona pašvaldību teritorijas plānojumu datu bāzes 
izveidei, tika Ħemti vērā pašlaik izstrādātie Zemgales plānošanas reăiona pašvaldību teritorijas plānojumi, 
spēkā esošās likumdošanas prasības, institūciju prasības un ieteikumi, kā arī pieredze, ko uzkrājuši SIA 
„Metrum” speciālisti. Mērėis, veidojot vienotu teritorijas plānojumu datu bāzi, ir radīt vienotu telpisko datu 
specifikāciju plānošanas reăiona ietvaros, tādejādi atvieglojot pašvaldības darbinieku un teritorijas plānotāju 
ikdienas darbu, sadarbību starp kaimiĦu pašvaldībām, kā arī uzlabot iedzīvotāju iespējas iepazīties ar 
teritorijas plānojuma materiāliem. 

Teritorijas plānojuma telpiskos datus galvenokārt veido no dažādiem datu avotiem iegūti informācijas slāĦi, 
kas pēc izvērtēšanas, apstrādes un papildināšanas tiek apvienoti vienotā veselumā - teritorijas plānojuma 
grafiskajā daĜā.  31.attēlā  parādīta telpisko datu aprites shēma teritorijas plānojuma kontekstā. Tajā dažādi 
datu slāĦi sagrupēti pēc to atbildības piederības un svarīguma. Izdalīti ir: 

• nekustamā īpašuma valsts kadastrs ir nekustamo īpašumu robežu avots. Uz šiem datiem balstās 
apbūves teritoriju zonējums; 

• topogrāfiskā karte ir galvenais kartogrāfiskās informācijas avots, un uz tās pamata balstās teritorijas 
plānojuma grafiskās daĜas dati. Tiesa, gala rezultātā no topogrāfiskās kartes teritorijas plānojuma 
grafiskajā daĜā nonāk neliela daĜa saistošas informācijas. Taču daĜu topogrāfiskās kartes elementu ir 
ieteicams lietot kā tematiskos slāĦus kartes lasāmības uzlabošanai; 

• ortofoto karte kalpo kā papildus informācijas avots teritorijas plānojuma izstrādes laikā; 

• Pašvaldību interešu teritorijas (saistošie datu slāĦi) (pašreizējais un plānotais izmantošanas veids 
(zonējums, vietas ar īpašiem noteikumiem, teritorijas arī pašiem noteikumiem, pašvaldības nozīmes 
kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas, teritorijas, kurām izstrādājams detālplānojums). Šie ir dati, par 
kuriem tiešā veidā atbildīga ir pašvaldība. Tā nosaka kā teritorijas zonējumu, tā teritorijas ar īpašiem 
noteikumiem un nozīmīgus dabas un kultūrvēsturiskos objektus; 

• Valsts interešu teritorijas (saistošie datu slāĦi) (nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumi, 
nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas, administratīvās robežas). Tie ir dati, kuru informācija 
tiešā veidā ir pakĜauta valsts interesēm, un kuru pašvaldības nespēj ietekmēt; 

• Topogrāfiskie un saistošie ārpus mēroga dati (ăeodēziskie atbalsta punkti, satiksmes infrastruktūra, 
inženiertehniskā apgāde, riska teritorijas un objekti, kultūrvēsturiskie un dabas objekti, īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju robežas; derīgo izrakteĦu iegulu teritorijas; valsts nozīmes ūdensnotekas; 
detālplānojumi un būvatĜaujas, citi dati). Tie ir dati, kas kalpo kā tematiskie datu slāĦi.  

JāĦem vērā, ka vienotā datu bāzē dati tiks radīti, apvienojot atsevišėo pašvaldību teritorijas plānojumu datus. 
Tāpēc ir svarīgi nodrošināt katra atsevišėā teritorijas plānojuma atbilstību vienotai Specifikācijai. Ielādējot 
datus vienotā datu bāzē, jānodrošina to korekcijas pārbaude (gan topoloăiskā, gan loăiska). 

 



Metodiskie norādījumi teritorijas attīstības plānošanai 

Zemgales plānošanas reăions                      133 

 
31.attēls. Teritorijas plānojumu grafiskās daĜas datu bāzes datu kopas, to avoti un sasaiste ar citām teritorijas plānojuma daĜām 

Izstrādājot priekšlikumus teritorijas plānojumu grafiskās daĜas vienotas datu bāzes izveidei, ievērots 
atvērtības princips, cenšoties nevajadzīgi neiegrožot teritorijas plānotājus un kartogrāfus, kas izstrādās 
turpmākos teritoriju plānojumus. Ir definēti principi, pēc kādiem jāizstrādā saistošie datu slāĦi un slāĦi, kas ir 
kopīgi vairumam plānošanas reăiona teritoriju, taču sistēma ir atvērta un Ĝauj izmantot papildus datu slāĦus, 
ja tādi nav paredzēti specifikācijā. 
 
Visiem slāĦiem, kas iekĜauti datu bāzē, jāatbilst Specifikācijā minētajiem parametriem un atribūtu 
kodējumam. Tādejādi tiek nodrošināta vienkārša datu slāĦu savietošana vienotā datu bāzē. SlāĦu 
apzīmējumiem vienotajā datu bāzē jāatbilst Specifikācijā norādītajiem. Precīza apzīmējumu definīcija 
ArcGis lietotājiem atrodama 9. Pielikumā iekĜautajā ESRI ArcGis Style failā „TP_apzimejumi.style”.  
 

 

 

TOPOGRĀFISKĀ KARTE 

KADASTRA DATI 

ORTOFOTOKARTES 

TOPOGRĀFISKIE UN SAISTOŠIE ĀRPUS 
MĒROGA DATI 
- ăeodēziskie atbalsta punkti 
- satiksmes infrastruktūra 
- inženiertehniskā apgāde 
- riska teritorijas un objekti 
- kultūrvēsturiskie un dabas objekti 
- īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežas 
- derīgo izrakteĦu iegulu teritorijas 
- valsts nozīmes ūdensnotekas 
- detālplānojumi un būvatĜaujas 

PAŠVALDĪBU INTEREŠU TERITORIJAS 
- pašreizējais izmantošanas veids (zonējums) 
- plānotais izmantošanas veids (zonējums) 
- vietas ar īpašiem noteikumiem 
- teritorijas ar īpašiem noteikumiem 
- pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskās un 
dabas teritorijas 
- teritorijas, kurām izstrādājams 
detālplānojums 

Valsts zemes dienests 

Institūcijas, kas atbild 
un/vai uztur datus 

Pašvaldība un teritorijas 
plānojuma izstrādātāji 

VALSTS INTEREŠU TERITORIJAS 
- nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumi 
- nacionālas nozīmes lauksaimniecības 
teritorijas 
- administratīvās robežas 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

TERITORIJAS 
IZMANTOŠANAS UN 
APBŪVES NOTEIKUMI 

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĂIONA 
PAŠVALDĪBU  

TERITORIJAS PLĀNOJUMU 
GRAFISKĀS DAěAS DATU BĀZE 

DATU RAŽOTĀJI UN 
UZTURĒTĀJI 

AR GRAFISKO DAěU 
SAISTĪTĀS 

PAŠVALDĪBU  
TERITORIJAS PLĀNOJUMU 

DAěAS 

Latvijas Ăeotelpiskās 
informācijas aăentūra 
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Datu bāzes uzbūve un datu aprite 

Zemgales plānošanas reăiona vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu datu bāzes uzdevums ir standartizēt 
teritorijas plānojumu grafisko daĜu datus, kā arī noteikt vienotus to izstrādes principus. 8.pielikumā dota 
karšu slāĦu specifikācija, pieĦemot, ka dati tiks glabāti ArcGis šeipfailos (shapefiles), taču tie bez izmaiĦām 
ir pielāgojami arī darbam ar ăeodatubāzēm vai ArcĂIS Server. Zemāk dots specifikācijas lauku skaidrojums 
viena datu slāĦa piemērā. 

 
slāĦa nosaukums ter_ar_ip_not.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

teritorijas ar īpašiem noteikumiem 

slāĦa ăeometrija laukums 

teksta 
apzīmējums AaBbCc 

apraksts 

lielas teritorijas ar īpašiem noteikumiem. Pēc veidiem izdalītas biežāk sastopamās teritorijas. Zem „citas 
teritorija ar īpašiem noteikumiem” iekĜauj citas šāda rakstura teritorijas, kas nav minētas VEIDU 
uzskaitījumā. Šajā gadījumā lauku „NOS” izmanto dažādo teritoriju izdalīšanai; 

iekĜauj visas pašvaldībai nozīmīgās kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas (piemēram, pašvaldības 
nozīmes kultūras pieminekĜus). Šis ir saistošs slānis, jo sadaĜas „Topogrāfiskie un saistošie ārpus 
mēroga dati” slānis „Kultūrvēsturiskie un dabas objekti” satur tikai tematiski attēlotas teritorijas 
punktveida formā; 

lauka INDEKSS ieraksts tiek veidots kā „TIN-[VEIDS Nr.]-[kārtas nr.]”, piemēram, TIN-3-1 ir pēc kārtas 
pirmā īpašas nozīmes ainava; 

lauks LAYER dublē atribūtu lauku INDEKSS; 

teksta apzīmējums sakrīt ar ierakstu laukā INDEKSS 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

VEIDS teritorija ar īpašiem noteikumiem Text 100 

NOS teritorijas nosaukums Text 100 

INDEKSS indekss Text 10 

PLATIBA platība (m2) Long Integer 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

LAYER CAD slāĦa līmenis Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

VEIDS 

Nr. VEIDS Simbolizācija 

1 
1 - teritorija, kurai izstrādājams 
detālplānojums  

2 
2 - pašvaldības nozīmes 
kultūrvēsturiskā un dabas 
teritorija  

3 3 - īpašas nozīmes ainava 
 

4 
4 - nacionālas un vietējas 
nozīmes tehniskās infrastruktūras 
teritorija   
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5 
5 - vietējas nozīmes 
augstvērtīgās lauksaimniecības 
teritorija  

6 6 - centra apbūves teritorija 
 

7 
7 - cita teritorija ar īpašiem 
noteikumiem  

 

• SlāĦa nosaukums- ArcGis šeipfaila (shapefile) nosaukums. Nosaukums jāsaglabā arī uzkrājot 
datus geodatabase, ArcGis Server, vai arī, CAD gadījumā, tas jāizmanto kā faila nosaukums; 

• SlāĦa ăeometrija – kādas formas veidā objekti tiks uzglabāti datu slānī – punktveida (punkts), 
līnijveida (līnija), laukumveida (laukums); 

• Apraksts – īss paskaidrojums par datu slāni. Aprakstīti faktori, kas jāĦem vērā datu ievadē un 
datu izmantošanas vai radīšanas nosacījumi; 

• Atribūtu informācija - tajā norāda slāĦa atribūtus, kādi tiks uzkrāti. Norādīts atribūta nosaukums 
(ne garāks par 8 zīmēm, tā aizstājvārds (alias), kas izmantojams kā slāĦa nosaukums ArcMap, 
datu tips);  

• Tālāk dots viena atribūta plašāks skaidrojums, norādot atribūta nosaukumu (piemēram, VEIDS), 
atribūta pieĜaujamās vērtības* (piemēram, „īpašas nozīmes ainava”) un vērtības simbolu**. 

* atribūtam drīkst piešėirt tikai tādas vērtības, kas norādītas sarakstā; 

** precīzi apzīmējumi doti digitāli ArcMap Style File datnes veidā, kas kā 9.pielikums atrodama nodevuma 
diskā. 

Centralizētā datu bāzē jāuzglabā visi slāĦi, kas minēti 8.pielikumā. Nepieciešamības gadījumā datu bāze 
var tikt paplašināta ar papildus slāĦiem, piemēram, sociālās infrastruktūras objekti (skola, bērnudārzi, 
medicīnas iestādes u.c.). Tas Ĝautu reăiona plānotājiem labāk analizēt dažādu sabiedrisko servisu 
pieejamību un veiksmīgāk plānot veicamos uzdevumus mērėu sasniegšanai. 

Balstoties uz aptaujas anketas kopsavilkumu, kuras rezultāti iekĜauti projekta StarpziĦojumā, datu bāzes 
sistēmai, neskatoties uz kartogrāfisko datu uzglabāšanas formātu, jānodrošina korekta datu transformēšana 
no un uz CAD formātu. Lai to nodrošinātu, transformējot datus no ArcGIS datu bāzes, datu bāzes 
tehniskajā specifikācijas slāĦos aprakstītie atribūti, jākonvertē par CAD līmeni (layer). Importējot datus no 
CAD failiem (katrs datu bāzes specifikācijā aprakstītais šeipfails jāglabā kā atsevišės CAD dokuments, ko 
kopējam teritorijas plānojuma failam pievieno kā referenci), tajos līmeĦa nosaukumam jāatbilst attiecīgā 
atribūta vērtībai.  

Piemēram, slānim „ter_ar_ip_not.shp” atribūts INDEKSS jākonvertē par CAD līmeni (layer). Importējot datus 
no CAD failiem, piemēram, slāĦa „teritorijas ar īpašiem noteikumiem” layer vērtībai ir jābūt „TIN-4-1”, ja tā 
attēlo „nacionālas un vietējas nozīmes tehniskās infrastruktūras teritoriju”. 

Turpretī slānim „apgrutinajumi.shp” atribūts KODS jākonvertē par CAD līmeni (layer). Importējot datus no 
CAD failiem, piemēram, slāĦa „KODS” vērtībai jāatbilst nekustamā īpašuma apgrūtinājumu klasifikācijā 
noteiktam kodam. 
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Ieteikumi: 
• Veidot sadarbību ar Valsts zemes dienestu un Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūru, ar mērėi 

nodrošināt centralizētu valsts nekustamā īpašuma valsts kadastra M 1:10 000 topogrāfiskās kartes un 
ortofoto atjaunošanu un datu pieejamības nodrošināšanu; 

• Nodrošināt Zemgales plānošanas reăiona teritorijas plānojumu publisku pieejamību, izmantojot interneta 
karšu servisu; 

• Veicināt sadarbību ar institūcijām, iesaistot tās centralizētās datu bāzes lietošanā; 

• Rast risinājumu institūcijām attālināti koriăēt un papildināt sev piekrītošos datus tiešsaistes režīmā 
(piemēram, Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas speciālisti attālināti papildina sev 
piekrītošos datus, kas glabājas uz reăiona datu bāzes servera). 
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IX METODIKAS AKTUALIZĀCIJA  

 

ĥemot vērā situāciju, kad līdz ar administratīvi teritoriālās reformu paredzēts mainīt pašreizējo teritorijas 
attīstības plānošanas sistēmu: harmonizēt spēkā esošo tiesisko regulējumu, mainīt un pilnveidot attīstības 
plānošanas telpiskos līmeĦus un teritorijas attīstības plānošanas dokumentu hierarhiju, to veidus, līdz ar to 
šo dokumentu saturu, šajos izstrādātajos metodiskajos norādījumos iespējami grozījumi. 

Šo grozījumu nepieciešamību var noteikt pašreizējā spēkā esošā normatīvā regulējuma izmaiĦas un jaunu 
normatīvo aktu pieĦemšana, kas izvirza jaunas prasības teritorijas attīstības plānošanai. Lai nodrošinātu 
projekta aktualizāciju, SIA „Metrum” 2010.gada 22.jūnijā izstrādātajā projektā jau veica pirmos 
papildinājumus, tādejādi aktualizējot sniegto informāciju šajā projektā, kas saistīta ar normatīvajiem aktiem.  

Neraugoties uz iespējamām izmaiĦām ar teritorijas attīstības plānošanu saistītajos normatīvajos aktos, šī 
sagatavotā metodika vai atsevišėas tās daĜas joprojām var noderēt kā pamācība un palīglīdzeklis teritorijas 
attīstības plānošanas procesa organizēšanai un īstenošanas uzraudzībai. Tas ir iespējams, pateicoties šajā 
metodikā ietvertajam kompleksajam, taču tajā pat laikā hierarhiski savstarpēji saistītajam skatījumam, kas 
tādējādi Ĝauj salīdzinoši viegli identificēt maināmo elementu un izmaiĦu rezultātā radušos ietekmi uz kopējo 
attīstības plānošanas sistēmu. Tādējādi, veicot metodikas aktualizāciju, galvenā uzmanība jāpievērš tajā 
ievietotajām kompleksajām struktūrshēmām, un tajās veicamajām izmaiĦām, tikai pēc tam skatot citas 
metodikas sadaĜas, kurās, iespējams, arī ir veicamas nepieciešamās izmaiĦas. 
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X IZMANTOTIE AVOTI 
 
1. Latvijas Republikas normatīvie akti 

� Likums "Par pašvaldībām" (1994) 

� Attīstības plānošanas sistēmas likums (2008) 

� Reăionālās attīstības likums (2002),  

� 15.09.2008. MK noteikumi Nr.730 "Teritorijas attīstības indeksa aprēėināšanas un piemērošanas kārtība"  

� 19.09.2006. MK noteikumi Nr.766 "Reăionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas darbībā iesaistīto institūciju 
informācijas apmaiĦas kārtība"  

� 04.07.2006. MK noteikumi Nr.564 "Noteikumi par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.-2013.gadam"  

� 29.06.2004. MK noteikumi Nr.565 "Nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un sabiedriskās 
apspriešanas kārtība" 

� 26.11.2002. MK noteikumi Nr.515 "Nacionālā plānojuma noteikumi"  

� Teritorijas plānošanas likums (1998) 

� Teritorijas plānošanas likums (2002) 

� 06.10.2009. MK noteikumi Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 

� 11.10.2005. MK noteikumi Nr.770 "Rajona pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi"  

� 05.04.2005. MK noteikumi Nr.236 "Plānošanas reăiona teritorijas plānošanas noteikumi"  

� Likums "Par 1998.gada 25.jūnija Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieĦemšanā un 
iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem" (2002)  

� Likums "Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu" (1991) 

� Likums "Par Eiropas ainavu konvenciju" (2007)  

� Sugu un biotopu aizsardzības likums (2000)  

� 27.03.2007. MK noteikumi Nr.211 "Noteikumi par putnu sugu sarakstu, kurām piemēro īpašus dzīvotĦu aizsardzības 
pasākumus, lai nodrošinātu sugu izdzīvošanu un vairošanos izplatības areālā"  

� 21.02.2006. MK noteikumi Nr.153 "Noteikumi par Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu"  

� 30.01.2001. MK noteikumi Nr.45 "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi"  

� 05.12.2000. MK noteikumi Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu"  

� Likums "Par Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību" (1997) 

� Likums "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" (1993) 

� 09.10.2007. MK noteikumi Nr.686 "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un 
izstrādes kārtību" 

� 22.11.2005. MK noteikumi Nr.888 "Noteikumi par aizsargājamām alejām" 

� 16.03.2010. MK noteikumi Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  

� 17.04.2001. MK noteikumi Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem ăeoloăiskajiem un ăeomorfoloăiskajiem dabas 
pieminekĜiem"  

� 20.03.2001. MK noteikumi Nr.131 "Noteikumi par aizsargājamiem dendroloăiskajiem stādījumiem"  

� 15.06.1999. MK noteikumi Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" 

� 09.03.1999. MK noteikumi Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem"  

� 23.02.1999. MK noteikumi Nr.69 "Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem"  
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� Likums "Par kultūras pieminekĜu aizsardzību" (1992) 

� 26.08.2003. MK noteikumi Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekĜu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts 
pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešėiršanu" 

� 26.08.2003. MK noteikumi Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekĜi iekĜaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekĜu 
sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekĜu saraksta"  

� Ūdens apsaimniekošanas likums (2002) 

� 27.12.2005. MK noteikumi Nr.1014 "Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība"  

� 19.10.2004. MK noteikumi Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes 
kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību"  

� 19.10.2004. MK noteikumi Nr.857 "Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem"  

� 27.05.2003. MK noteikumi Nr.283 "Noteikumi par upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem un pasākumu 
programmām"  

� 15.04.2003. MK noteikumi Nr.179 "Noteikumi par upju baseinu apgabalu robežu aprakstiem"  

� 15.01.2002. MK noteikumi Nr.27 "Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts 
būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šėēršĜus"  

� 12.12.2000. MK noteikumi Nr.433 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 
izmantošanas kārtību"  

� Meža likums (2000.)  

� 31.10.2006. MK noteikumi Nr.892 "Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs" 

� 03.10.2006. MK noteikumi Nr.819 "Parku ierīkošanas kārtība un apsaimniekošanas pamatprincipi" 19.09.2006. MK 
noteikumi Nr.776 "Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība"  

� 29.08.2006. MK noteikumi Nr.717 "Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes"  

� 28.09.2004. MK noteikumi Nr.806 "Meža zemes transformācijas noteikumi"  

� 08.05.2001. MK noteikumi Nr.189 "Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā"  

� 06.03.2001. MK noteikumi Nr.108 "Meža ieaudzēšanas un plantāciju mežu noteikumi"  

� Lauksaimniecības un lauku attīstības likums (2004) 

� 07.07.2008. MK noteikumi Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešėiršanas kārtība vietējo attīstības stratēăiju 
īstenošanai" 

� 15.04.2008. MK noteikumi Nr.282 "Kārtība, kādā piešėir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai – vides un 
lauku ainavas uzlabošanai" 

� Meliorācijas likums (2003) 

� 27.07.2004. MK noteikumi Nr.629 "Meliorācijas kadastra noteikumi" 

� 22.04.2004. MK noteikumi Nr.407 "Kārtība, kādā Lauku atbalsta dienests un valsts un pašvaldību iestādes apmainās ar 
meliorācijas kadastra informāciju" 

� 08.04.2004. MK noteikumi Nr.272 "Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi" 

� Likums "Par zemes dzīlēm" 

� 07.07.2008. MK noteikumi Nr.524 "Valsts nozīmes zemes dzīĜu nogabala "Dobeles struktūra" izmantošanas noteikumi"  

� 19.05.2008. MK noteikumi Nr.354 "Derīgo izrakteĦu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība" 

� 19.09.2006. MK noteikumi Nr.779 "Derīgo izrakteĦu ieguves kārtība" 

� 21.06.2005. MK noteikumi Nr.448 "Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteĦu atradnēm un to izmantošanas kārtību, 
valsts nozīmes derīgo izrakteĦu izmantošanas kārtību, kā arī zemes dzīĜu izmantošanas atĜauju vai licenču izsniegšanas 
konkursa vai izsoles kārtību"  

� Likums "Par autoceĜiem" (1992) 
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� 07.07.2008. MK noteikumi Nr.505 "Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceĜu pievienošanu valsts autoceĜiem"  

� 30.03.1999. MK noteikumi Nr.126 "Kārtība, kādā gar autoceĜiem izvietojami servisa objekti"  

� Likums "Par aviāciju" (1994)  

� DzelzceĜa likums (1998)  

� 01.02.2005. MK noteikumi Nr.79 "DzelzceĜa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi"  

� 06.10.1998. MK noteikumi Nr.392 "DzelzceĜa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas 
noteikumi"  

� 20.10.1998. MK noteikumi Nr.411 "Noteikumi par stratēăiskās un reăionālās nozīmes dzelzceĜa infrastruktūras iedalījumu"  

� Enerăētikas likums (1998)  

� Elektronisko sakaru likums (2004) 

� 28.12.2004. MK noteikumi Nr.1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku 
teritorijās"  

� Tūrisma likums (1998)  

� Vides aizsardzības likums (2006)  

� Likums "Par piesārĦojumu" (2001)  

� 13.07.2004. MK noteikumi Nr.597 "Vides trokšĦa novērtēšanas kārtība"  

� 09.07.2002. MK noteikumi Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošas darbības un izsniedzamas 
atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai"  

� 16.05.2006. MK noteikumi Nr.400 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un 
pārvietojamajām cisternām"  

� 02.05.2006. MK noteikumi Nr.362 "Noteikumi par notekūdeĦu dūĦu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli"  

� 14.12.2004. MK noteikumi Nr.1015 "Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai"  

� 27.07.2004. MK noteikumi Nr.628 "Īpašās vides prasības piesārĦojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs"  

� 22.01.2002. MK noteikumi Nr.34 "Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī"  

� 18.12.2001. MK noteikumi Nr.531 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā 
piesārĦojuma ar nitrātiem"  

� 20.11.2001. MK noteikumi Nr.483 "PiesārĦoto un potenciāli piesārĦoto vietu apzināšanas un reăistrācijas kārtība"  

� Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (1998)  

� 23.03.2004. MK noteikumi Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēăiskais novērtējums"  

� 19.07.2005. MK noteikumi Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas 
pasākumiem"  

� Aizsargjoslu likums (1997)  

� 03.06.2008. MK noteikumi Nr.406 "Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"  

� 20.02.2007. MK noteikumi Nr.131 "Aizsargjoslu noteikšanas metodika ap aizsprostiem"  

� 12.12.2006. MK noteikumi Nr.1002 "Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība"  

� 05.12.2006. MK noteikumi Nr.982 "Enerăētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"  

� 18.07.2006. MK noteikumi Nr.599 "Metodika drošības aizsargjoslu noteikšanai gar dzelzceĜiem, pa kuriem pārvadā naftu, 
naftas produktus, bīstamas ėīmiskās vielas un produktus"  

� 27.06.2006. MK noteikumi Nr.510 "Aizsargjoslas saskaĦošanas kārtība elektriskajiem tīkliem, siltumtīkliem, ūdensvadu un 
kanalizācijas tīkliem, gāzes vadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm, ja aizsargjosla aizĦem 
zemi, kas ir daudzdzīvokĜu māju dzīvokĜu īpašnieku kopīpašums"  
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� 27.06.2006. MK noteikumi Nr.509 "Noteikumi par uzturēšanās ierobežojumiem aizsargjoslās ap valsts aizsardzības 
objektiem"  

� 27.06.2006. MK noteikumi Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu 
platumu"  

� 17.02.2004. MK noteikumi Nr.86 "Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanas metodika"  

� 20.01.2004. MK noteikumi Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietām noteikšanas metodika"  

� 15.07.2003. MK noteikumi Nr.392 "Kultūras pieminekĜu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika"  

� 13.05.2003. MK noteikumi Nr.258 "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas 
metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs"  

� 25.02.2003. MK noteikumi Nr.94 "Aizsargjoslu noteikšanas metodika ūdens akvatorijās augšpus un lejpus aizsprostiem"  

� 25.02.2003. MK noteikumi Nr.93 "Aizsprostu un hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma kontrolmērietaišu 
aizsardzība un aizsargjoslu noteikšanas metodika"  

� 04.02.2003. MK noteikumi Nr.63 "Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika"  

� 10.09.2002. MK noteikumi Nr.412 "Noteikumi par navigācijas tehnisko līdzekĜu ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas 
metodiku"  

� 10.04.2001. MK noteikumi Nr.162 "AutoceĜu aizsargjoslu noteikšanas metodika"  

� 22.06.1999. MK noteikumi Nr.225 "Aizsargjoslu ap dzīvnieku kapsētām noteikšanas metodika"  

� 29.12.1998. MK noteikumi Nr.502 "Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika"  

� 15.12.1998. MK noteikumi Nr.457 "DzelzceĜa aizsargjoslu noteikšanas metodika"  

� 20.10.1998. MK noteikumi Nr.416 "Ekspluatācijas aizsargjoslu gar siltumtīkliem noteikšanas metodika"  

� 20.10.1998. MK noteikumi Nr.415 "Ekspluatācijas aizsargjoslu gar elektriskajiem tīkliem noteikšanas metodika"  

� 20.10.1998. MK noteikumi Nr.414 "Drošības aizsargjoslu ap naftas un naftas produktu vadiem, noliktavām un krātuvēm 
noteikšanas metodika"  

� 20.10.1998. MK noteikumi Nr.413 "Ekspluatācijas aizsargjoslu ap gāzes vadiem, gāzes noliktavām un krātuvēm noteikšanas 
metodika" 

� 04.08.1998. MK noteikumi Nr.284 "Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslu noteikšanas metodika"  

� 26.05.1998. MK noteikumi Nr.198 "Noteikumi par ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas 
metodiku"  

� Būvniecības likums (1995)  

� 21.07.2008. MK noteikumi Nr.567 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves 

� 02.01.2008. MK noteikumi Nr.3 "DzelzceĜa būvnoteikumi"  

� 18.12.2007. MK noteikumi Nr.912 "Ūdensapgādes, notekūdeĦu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība"  

� 11.12.2007. MK noteikumi Nr.866 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība""  

� 19.12.2006. MK noteikumi Nr.1018 "Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība"  

� 17.10.2006. MK noteikumi Nr.852 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 229-06 "Hidroelektrostaciju hidrotehniskās 
būves""  

� 13.06.2006. MK noteikumi Nr.474 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, 
slēgšanas un rekultivācijas noteikumi"  

� 04.04.2006. MK noteikumi Nr.257 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 "Elektronisko sakaru tīkli""  

� 04.04.2006. MK noteikumi Nr.256 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība"  

� 08.11.2005. MK noteikumi Nr.841 "Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība"  
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� 23.08.2005. MK noteikumi Nr.631 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un 
hidrotehniskās būves""  

� 13.07.2004. MK noteikumi Nr.600 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvniecības kārtība"  

� 29.04.2004. MK noteikumi Nr.468 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-03 "Būvakustika""  

� 22.04.2003. MK noteikumi Nr.190 "Valsts aizsardzības būvju būvniecības kārtība"  

� 29.10.2002. MK noteikumi Nr.485 "Par Latvijas būvnormatīvu LBN 242-02 "Gāzes sadales un lietotāju ārējie tīkli""  

� 23.10.2001. MK noteikumi Nr.446 "Būvnoteikumi darbiem autoceĜu tīklā"  

� 27.03.2001. MK noteikumi Nr.142 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 "Būtiskās prasības būvēm""  

� 02.05.2000. MK noteikumi Nr.168 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā""  

� 01.02.2000. MK noteikumi Nr.38 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves""  

� 15.06.1999. MK noteikumi Nr.214 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves""   

� 20.10.1998. MK noteikumi Nr.409 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-98 "Daudzstāvu daudzdzīvokĜu dzīvojamie 
nami""  

� 21.07.1998. MK noteikumi Nr.256 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un 
kanalizācija""  

� 01.04.1997. MK noteikumi Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi"  

� Civilās aizsardzības likums (2006) 

� 18.09.2007. MK noteikumi Nr.626 "Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu 
īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai"  

� Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums (2002)  

� 17.02.2004. MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi"  

� Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums (2005)  

� 20.06.2006. MK noteikumi Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība"  

� Zemes ierīcības likums (2006) 

� 11.12.2007. MK noteikumi Nr.867 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi"  

� 21.08.2007. MK noteikumi Nr.562 "Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem" 

� 22.12.2009 .MK noteikumi Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”   
 
2. Plānošanas dokumenti 

� Liepājas rajona struktūrplāns (2000.) 

� Rīgas ilgtermiĦa attīstības stratēăija līdz 2025.gadam (Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 2005.) 

� Rīgas Attīstības programma 2006.-2012.gadam (Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 2005.) 

� 2006. – 2007.gada pārskats par Rīgas ilgtermiĦa attīstības stratēăijas līdz 2025.gadam un Rīgas attīstības 
programmas 2006. – 2012.gadam ieviešanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 2008.) 

� Siguldas novada Attīstības programma 2007.-2019.gadam (SIA „Metrum”, Siguldas novada dome, 2007.) 
 
3. Grāmatas 

� Ieteikumi attīstības stratēăijas izstrādāšanai, LR Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija 
sadarbībā ar Dānijas Iekšlietu ministriju un Somijas Vides ministriju, Rīga - 1998., - 63.lpp. 

� Vanags E., Vilka I., Pašvaldību darbība un attīstība, Rīga: LUAA, LPS, 2005. 
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4. Elektroniskie informācijas avoti 

� www.likumi.lv 

� www.raplm.gov.lv  

� www.zemgale.lv 

� www.vidzeme.lv 

� www.kurzeme.lv 

� www.latgale.lv 

� www.rigaregion.lv  
 
5. Nepublicētie materiāli 

� Materiāli Pāvilostas teritorijas plānojuma vajadzībām, Dr.hab.geogr. A.Melluma, SIA „Metrum”, Rīga, 
2006. -2007 

� Materiāli Siguldas novada teritorijas plānojumam, Dr.hab. geogr., LZA korespondētājlocekle A.Melluma, 
SIA „Metrum”, Rīga, 2007 

� Tehniskā specifikācija atklātam konkursam Nr. VRAA/AK-21 „Pētījums „Reăionālās politikas un teritoriju 
attīstības novērtēšanas metodoloăiskie risinājumi” (Valsts Reăionālās attīstības aăentūra, 2008.) 

� Telpiskās plānošanas sistēmas koncepcija (RAPLM, 2008.gada decembris) 

� Priekšlikumu teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietveramajām 
Vispārējo apbūves noteikumu prasībām un vienotai teritorijas esošās un plānotās (atĜautās) 
izmantošanas veidu klasifikācijai (līgums Nr.5-13/92) izstrādes 1.posms materiāli (RAPLM, „Grupa93”, 
2008.gada decembris) 

� Vadlīnijas pašvaldību integrēto attīstības programmu izstrādei (RAPLM, galīgā redakcija, 2008.) 

� Metodiskais materiāls plānošanas sistēmas ieviešanai un darbības nodrošināšanai reăionālā un vietējā 
līmenī (2007.) 

� Baltijas jūras reăiona telpiskās attīstības un plānošanas INTERREG III B projekts COMMIN (telpiskās 
plānošanas terminu vārdnīca 11 dalībvalstu valodās) commin.org 

� Ieteikumi un piemēri vietējo pašvaldību teritorijas attīstības programmu izstrādei. Metodiskais 
materiāls., VARAM un SIA „Reăionālo Studiju Centrs”, 2000. 

� Apvienošanās projekta sagatavošanas metodikas (2006) 

� Rīgas attīstības stratēăijas uzraudzības sistēmas vadlīnijas, SIA „Pašvaldību konsultāciju centrs”, 2006. 

� Nostādnes un ieteikumi teritoriju attīstības programmu (plānu) izstrādāšanā. Ieteikumi un piemēri 
vietējo pašvaldību teritorijas attīstības programmas izstrādei. Metodiskais materiāls., VARAM un SIA 
„Reăionālo Studiju Centrs”, 2000. 

� Projekta “Via Baltica Telpiskās Attīstības zonas” 4. darba grupas ziĦojums (2000) Ieteikumi telpiskās 
plānošanas vadlīnijām. Rīga. 78 lpp. 

� Zemgales plānošanas reăiona rajona un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un attīstības 
programmu materiāli 
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XI PIELIKUMI 
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1.pielikums 
PARAUGS 

 
 
 
 
 

Sabiedrības viedoklis par attīstības plānošanas dokumentu* 
 

Nr.p.k. ViedokĜa iesniedzējs  Iesniegtā viedokĜa 
būtība 

ĥemts vērā/ Nav 
Ħemts vērā 

Pamatojums, ja 
viedoklis nav Ħemts 

vērā 
     

 
Datums: ____________________________ 
  (dd/mm/gggg) 
 
Atbildīgā amatpersona: ___________________________________ 
    (vārds, uzvārds, paraksts) 
 
 
 
 
 
 
*2009.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 
iekĜautā shēma 
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2.pielikums 
PARAUGS 

 
Adrese (norises vietas) 

Tikšanās iemesls 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS 
SANĀKSMES PROTOKOLS 

 
Nr.___. 

Norises vieta,                                                                                                              200__.gada ________ 
 
Sanāksmi atklāj plkst.______ 
 
Darba kārtība: 

1. _______________________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________________ 

 
Sanāksmi vada –  _____________________________________________. 

Protokolē –  __________________________________________________. 

Piedalās – _________________________________________ (skat. dalībnieku reăistrācijas lapu pielikumā). 

Uzstājās - 
______________________________________________________________________________. 
 

1.  
 

(darba kārtības jautājums) 
 
ZiĦo: (norādot, vārdu, uzvārdu, amatu) 
Jautājumi (norādīt, kurš un kādus jautājumus uzdod) 
Atbild (norādīt, kurš un kādas atbildes sniedz) 
 
Sanāksmes vadītājs gala vārdā  
______________________________________________________________. 
 
Sanāksme noslēdzas plkst.____ 
 
Sanāksmes vadītājs                             ________________ 
               (paraksts, datums) 
 
Sanāksmes protokolētājs                    _________________  
                                 (paraksts, datums) 
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3.pielikums 
PARAUGS 

Adrese (norises vietas) 
 

Tikšanās iemesls 
 

DARBA GRUPAS SANĀKSMES PROTOKOLS 
Nr.___ 

Norises vieta,                                                                                                              200__.gada __________ 
 
Sanāksmi atklāj plkst.______ 
 
Darba kārtība: 

1. ____________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________________ 

 
Sanāksmi vada –  _____________________________________________. 

Protokolē –  __________________________________________________. 

Piedalās – _________________________________________ (skat. dalībnieku reăistrācijas lapu pielikumā). 

Uzstājās - ____________________________________________________________________________. 
 

Deputāti: ____ 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: ______ 
Uzaicinātās personas: ______ 
Iedzīvotāji (vai to pārstāvji) ______ 

1. § 
 

(ziĦo: vārds, uzvārds, amats) 
 

NOLEMJ: 
_____________________________________________________________________________________ 

 
2. § 

 
(ziĦo: vārds, uzvārds, amats) 

 
NOLEMJ: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Sanāksmi noslēdz  plkst._____  
Sanāksmes vadītājs                                    ________________ 
                                                                       (paraksts, datums) 
Sanāksmes protokolētājs                            _________________  
                           (paraksts, datums) 
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4.pielikums 

PARAUGS 

Norises vieta 
adrese 

200__.gada ________ plkst.______ 
 

TIKŠANĀS IEMESLS 
SANĀKSMES DALĪBNIEKI 

 
Nr. Vārds, Uzvārds Nodarbošanās Kontaktinformācija Paraksts 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
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5.pielikums 
Zemgales plānošanas reăiona attīstības vērtēšanas indikatori14 

 

Zemgale – labvēlīgas dzīves 
vides reăions 

 

Reăions ar Zemgalei raksturīgo 
kultūrvidi un ainavu, kur 
saglabāts līdzsvars starp 

cilvēku un vidi 

Reăions ar attīstītu 
zinātĦietilpīgu ekonomiku, 

ražotnēm un pakalpojumiem ar 
augstu pievienoto vērtību 

1. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits 
2. Iedzīvotāju ilgtermiĦa 

migrācijas saldo 
3. Pastāvīgo iedzīvotāju 

galvenās vecuma grupas 
4. Iedzīvotāju dabiskais 

pieaugums  
5. Pirmajā dzīves gadā mirušo 

bērnu skaits  
6. Slimnīcu skaits un gultas 

vietu skaits tajās 
7. Visu specialitāšu ārstu skaits 

un ārstniecības personu 
skaits  

8. Noziedzīgie nodarījumi  
9. Pirmskolas izglītība  
10. Vispārizglītojošo skolu skaits 

un skolēnu skaits tajās 
11. Profesionālā izglītība un 

izglītojamo skaits 
12. Pieaugušo izglītības centru 

skaits 
13. Kultūrizglītības iestāžu skaits   
14. Lasītāju skaits publiskajās 

bibliotēkās 
15. Mākslinieciskās pašdarbības 

kolektīvu skaits 
16. Sporta infrastruktūra 
17. Datoru un interneta 

pieejamība 
18. Vidējā bruto darba samaksa, 

Ls 
19. Dzīvojamais fonds, m² 
20. Uzbūvētās dzīvojamās ēkas, 

tūkst. m2 

21. CeĜu ar asfaltbetona un citu 
bituminizētu segumu 
īpatsvarsvalsts autoceĜu tīkla 
kopgarumā 

22. CeĜu ar šėembu un grants 
segumu īpatsvars valsts 
autoceĜu tīkla kopgarumā 

1. Ciemu skaits  
2. Ēkas un apbūvei paredzētie 

zemes gabali 
3. Viensētu skaits 
4. Valsts un vietējās nozīmes 

kultūras pieminekĜu skaits 
5. LIZ platību īpatsvars no 

kopplatības 
6. Mežu platību īpatsvars no 

kopplatības 
7. Īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas 
8. Izstrādātie dabas 

aizsardzības plāni 
9. Bioloăiskās lauksaimniecības 

sistēmas pielietošana  
10. Atkritumu apsaimniekošana 
11. Ūdens apgāde saimniecībās  
 

1. Saražotā pievienotā vērtība 
(pēc NACE) 

2. Strādājošo skaits pamatdarbā 
(pēc NACE)  

3. Saražotā pievienotā vērtība 
uz 1 strādājošo (pēc NACE) 

4. IKP uz 1 iedzīvotāju* 
5. Ekonomiski aktīvās statistikas 

vienības  
6. Inovatīvie uzĦēmumi  
7. Nefinanšu investīcijas  
8. Nodarbinātības līmenis* 
9. Bezdarba līmenis 

(reăistrētais)* 
10. Ilgstošie bezdarbnieki 
11. Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji 
12. Doktorantu, maăistrantu 

skaits un izstrādātie darbi 
LLU  

 
 
 
 
 
 
 
* ilgtermiĦa rezultatīvie rādītāji 
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23. Spēkā esošie Zemgales 
pašvaldību teritorijas 
plānojumi  

24. Attīstības indekss 
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6.pielikums 
Reăionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas (RAUNS) izstrādes ietvaros apkopotais 

sociālekonomisko rādītāju saraksts 
 

Teritoriālais iedalījums, kurā rādītāja dati ir 
pieejami 

  

Vietējās pašvaldība Avots 

N.p.k. Rādītājs 

Plānošanas 
reăions 

Rajons 

Republikas 
pilsēta 

Pilsēta, 
pagasts, 
novads 

  

DEMOGRĀFIJA  

1. Galvenie rādītāji:           

1.1.  Patstāvīgo iedzīvotāju skaits kopā X X X X CSP 

1.2  Migrācijas saldo X X X   CSP 

1.3.  Demogrāfiskās slodzes līmenis X X X X CSP 

2.  Pastāvīgo iedzīvotāju skaits          CSP 

2.1  Pastāvīgo iedzīvotāju skaits kopā X X X X CSP 

2.2  Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma 
un vecuma (pa gadiem) 

X X X Tikai 
Tautas 

skaitīšanas 
gados 

CSP 

2.3.   Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma 
kopā 

X X X   CSP 

2.4.   Iedzīvotāju skaits darba spējas vecumā X X X X CSP 

3.   Iedzīvotāju dabiskā kustība          CSP 

3.1.   Dabiskais pieaugums X X X X CSP 

3.2.   Dzimušie (pēc dzimuma ) X X X X CSP 

3.3.   Mirušie (pēc vecuma un dzimuma pa 
gadiem) 

X X X   CSP 

3.4.   Mirušie zīdaiĦi X X X   CSP 

3.5.   Reăistrētās laulības X X X X CSP 

3.6.   Šėirtās laulības X X X X CSP 

4.   Iedzīvotāju ilgtermiĦa migrācija          CSP 

4.1.  Imigrācija (pēc dzimuma un vecuma pa 
gadiem) 

X X X   CSP 

4.2.  Emigrācija (pēc dzimuma un vecuma pa 
gadiem) 

X X X   CSP 

4.3.  Migrācijas saldo X X X   CSP 

5.   Demogrāfiskā slodzes līmenis X X X X CSP 

6.   Iedzīvotāju blīvums X X X X   

EKONOMIKA 

7.   Galvenie rādītāji:           

7.1.   IKP faktiskajās cenās uz vienu iedzīvotāju 
(statistiskajos reăionos) 

X  -     CSP 



Metodiskie norādījumi teritorijas attīstības plānošanai 

Zemgales plānošanas reăions                      152 

Teritoriālais iedalījums, kurā rādītāja dati ir 
pieejami 

  

Vietējās pašvaldība Avots 

N.p.k. Rādītājs 

Plānošanas 
reăions 

Rajons 

Republikas 
pilsēta 

Pilsēta, 
pagasts, 
novads 

  

7.2.   Nefinanšu investīcijas uz vienu iedzīvotāju X X X   CSP 

7.3.   Ekonomiski aktīvo tirgus sektora vienību 
skaits uz vienu iedzīvotāju 

X X X X CSP 

7.4.  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu 
iedzīvotāju 

X X X X CSP 

8.   IKP faktiskajās cenās           

8.1. IKP kopā (statistiskajiem reăioniem) X       CSP 

8.2. IKP uz vienu iedzīvotāju (statistiskajos 
reăionos) 

X       CSP 

8.3.  PV faktiskajās cenās (statistiskajiem 
reăioniem) darbības veidiem (NACE 
Red.1.1 A6)– nosacījums: statistisko datu 
konfidencialitātes prasību ievērošana 

X       CSP 

9.   Nefinanšu investīcijas            

9.1.  Nefinanšu investīcijas kopā  X X X   CSP 

9.2.  Nefinanšu investīcijas uz vienu iedzīvotāju. X X X   CSP 

9.3.  Nefinašu investīcijas sadalījumā pa 
darbības veidiem (NACE) kopā pa Latviju 

          

10. Ekonomiski aktīvo tirgus sektora 
vienību skaits Pa pilsētām, pagastiem 
un novadiem nebūs datu par 
iepriekšējiem gadiem, tikai sākot no 
2007.g.  

X X X X no 
2007.gada 

CSP 

10.1 Pašnodarbinātie X X X X no 
2007.gada 

CSP 

11.   Kopā X X X X no 
2007.gada 

CSP 

12.   Pa darbības veidiem (NACE) X X X X no 
2007.gada 

CSP 

12.1 Individuālie komersanti X X X X no 
2007.gada 

CSP 

12.1.1. Kopā X X X X no 
2007.gada 

CSP 

12.1.2. Pa darbības veidiem (NACE) X X X X no 
2007.gada 

CSP 

12.2.   Komercsabiedrības X X X X no 
2007.gada 

CSP 

12.2.1. Kopā X X X X no 
2007.gada 

CSP 

12.2.2. Pa darbības veidiem (NACE) X X X X no 
2007.gada 

CSP 
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12.3.   Zemniek un Zvejniek saimniecības X X X X no 
2007.gada 

CSP 

12.3.1. Kopā X X X X no 
2007.gada 

CSP 

12.3.2. Pa galvenajiem darbības veidiem X X X X no 
2007.gada 

CSP 

13.   Ekonomiski aktīvo tirgus sektora 
vienību sadalījums pa lieluma grupām 
saskaĦā ar Komisijas 2004.gada 
25.februāra Regulu (EK) Nr.364/2004  

      X no 
2007.gada 

  

13.1.   Mikro (pa darbības veidiem - NACE) X X X X no 
2007.gada 

CSP 

13.2.  Mazie (pa darbības veidiem - NACE) X X X X no 
2007.gada 

CSP 

13.3.  Vidējie (pa g darbības veidiem - NACE) X X X X no 
2007.gada 

CSP 

13.4.   Lielie (pa darbības veidiem - NACE) X X X X no 
2007.gada 

CSP 

14.   Pašvaldību budžeta ieĦēmumi un 
izdevumi (LVL, EUR)  

X X X X Valsts kase 

15.   Teritoriju attīstības indekss X X X X VRAA 

16.   Bezdarbnieku skaits (sadalījumā pēc 
vecuma un dzimuma) 

X X X X NVA 

17.   Nodarbināto iedzīvotāju skaits(15-74) X   X   CSP 

Pa galvenajiem darbības veidiem (NACE) 
nozaru grupas 2004.-2006 

17.1.   

burti no 2007. 

X   X   CSP 

Pēc dzimuma un 10 gadu vecuma grupas 
2004.-2006 

17.2.   

5 gadu vecuma grupas no 2007. 

X   X   CSP 

IEDZĪVOTĀJU IEĥĒMUMI* Darba samaksas daĜa: par privāto sektoru tikai līdz 2003.g (tas pats dalījumā par <50< 
nodarbinātiem) 

18.   Galvenais rādītājs: iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis uz 1 iedz. 

X X X X ViD/CSP 

19. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (VID dati: 
Samaksātie nodokĜi pa to veidiem pa to 
veidiem; kopā Latvijā, pa republikas 
pilsētām un rajoniem, pēc 
pamatdarbības NACE 1.1. red. 2 zīmju 
līmenī) 

X X X X ViD/CSP 
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20.   Mēneša vidējā bruto un neto darba 
samaksa pa galvenajiem darbības 
veidiem (NACE) 

X       CSP 

20.1. X  X 

  CSP var CSP var 

  

Mēneša vidējā bruto un neto darba 
samaksa pa galvenajiem darbības veidiem 
(NACE ) sabiedriskajā sektorā 

X 

nodrošin
āt 

nodrošināt 

  CSP 

20.2.  Mēneša vidējā bruto un neto darba 
samaksa pa galvenajiem darbības veidiem 
(NACE ) privātajā sektorā 

X       CSP 

21. Mēneša vidējā bruto un neto darba 
samaksa pa galvenajiem darbības veidiem 
privātā sektorā ar nodarbināto skaitu 50 un 
vairāk  

X X X   CSP 

21.1. 

  
Mēneša vidējā bruto un neto darba 
samaksa pa galvenajiem darbības veidiem 
(NACE) bez privātā sektora komersantiem 
ar nodarbināto skaitu zem 50 

X X X   CSP 

22. Kredītsaistības X? X? X? X? X? 

22.1.  PatēriĦa kredīts           

22.1.1. Iedzīvotāju skaits, kas ir uzĦēmušies 
kredītsaistības 

          

22.1.2. Kredītā izsniegtā summa (LVL, EUR)           

22.2.  Hipotekārais kredīts           

22.2.1.  Iedzīvotāju skaits, kas ir uzĦēmušies 
kredītsaistības 

          

22.2.2.  Kredītā izsniegtā summa (LVL, EUR)           

23.   Iedzīvotāju skaits, kuriem ir kredīta 
izsniegšanas ierobežojumi (kavēti 
maksājumi, neatmaksāti kredīti) 

          

23.1.  PatēriĦa kredīts           

23.2.  Hipotekārais kredīts           

X 24. Mājsaimniecības rīcībā esošie ienākumi 
mēnesī uz 1 mājsaimniecības locekli 
(statistiskajos reăionos) 

X  

Tikai Rīga 
  

  CSP 

25.   Veselības apdrošināto personu skaits X X X X LAA 

26.   Reăistrētu IEGĀDĀTO vieglo 
automašīnu skaits (pa izlaides gadiem) 

X X X X CSDD 
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trūcīgo personu skaits attiecīgajā 
reăiona vienībā 

(CSP ir dati no Sociālo pakalpojumu 
pārvaldes pārskatiem – “konstatēta 
atbilstība trūcīgās ăimenes statusam”- 
ăimeĦu skaits, personu skaits 

27. 

informācija rajonu un republikas pilsētu 
griezumā) 

X X X   Sociālo 
pakalpojumu 
pārvaldes 

dati 

28. maznodrošināto personu skaits 
attiecīgajā reăiona vienībā 

        Sociālo 
pakalpojumu 
pārvaldei 

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA 

29.   Galvenie rādītāji:           

29.1.  Reăistrēto kriminālnoziegumu skaits uz 1 
iedz. 

X X X X? IEM IC 
CSP/VP 

29.2.   Ugunsgrēku skaits uz 1.iedz. X X X X? VUGD 
CSP/VUGD 

30. Reăistrēto kriminālnoziegumu skaits X X X X? IEM ICSP 

31.   Administratīvo pārkāpumu skaits          LR Tiesu 
Administrācij

a 

personu skaits, kurus kompetentās 
tiesībsargājošās iestādes (policija, 
prokuratūra) atzinušas par cietušajiem 
iepriekš minētajos nodarījumos  

32. 

  

X X X X?   

33. Ugunsgrēku skaits X X X X? VUGD 
CSP/VUGD 

34.   CeĜu satiksmes negadījumi X X X X? CSDD 

35.   Valsts policijas iecirkĦu skaits X X X X? IEM/VP 

36.   Pašvaldības policijas iecirkĦu skaits X X X X VP?? 

37.   Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
depo skaits 

X X X X? IEM/VUGD 

SOCIĀLĀ DROŠĪBA 

38.   Galvenie rādītāji:           

38.1.   Bērnu bāreĦu aprūpes centru, pašvaldību 
bērnu namu patversmju un nevalstisko 
organizāciju bērnu namu skaits 

X X X X Sociālo 
pakalpojumu 
pārvalde 
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38.2.   Veco Ĝaužu, invalīdu un personu ar garīga 
rakstura traucējumiem pansionātu skaits 

X X X X Sociālo 
pakalpojumu 
pārvalde 

38.3.   Specializēto bērnu sociālās aprūpes centru 
skaits 

        Sociālo 
pakalpojumu 
pārvalde 

39.   Bērnu bāreĦu aprūpes centri, 
pašvaldību bērnu namu patversmes un 
nevalstisko organizāciju bērnu nami 

X X X X Sociālo 
pakalpojumu 
pārvalde 

39.1.  Iestāžu skaits X X X X SPP 

39.2.  Bērnu skaits (pēc dzimuma un vecuma) X X X X SPP 

40.   Veco Ĝaužu, invalīdu un personu ar 
garīga rakstura traucējumiem 
pansionāti  

X X X X Sociālo 
pakalpojumu 
pārvalde 

40.1.  Iestāžu skaits X X X X SPP 

40.2.  Apkalpojamo skaits (pēc dzimuma un 
vecuma) 

X X X X SPP 

41.   Specializētie bērnu sociālās aprūpes 
centri  

X X X X Sociālo 
pakalpojumu 
pārvalde 

41.1.  Iestāžu skaits X X X X SPP 

41.2.  Apkalpojamo skaits (pēc dzimuma un 
vecuma pa gadiem) 

X X X X SPP 

42.  Sociāli apdrošināto personu skaits (pēc 
dzimuma un vecuma pa gadiem) 

X X X   VSAA/ LAA 

IZGLĪTĪBA UN ZINĀTNE 

43. Galvenie rādītāji           

43.1. Pamatskolu absolventu turpmākā izglītība: 
turpina izglītību Vidusskolā, Profesionālās 
izglītības iestādē vai mācības neturpina 

X X X X IZM 

43.2.   Vidusskolu absolventu turpmākā izglītība: 
turpina izglītību Augstskolā, Profesionālās 
izglītības iestādē vai mācības neturpina 

X X X X IZM 

44. Pirmsskolas vecuma bērnu iestāžu 
darbības rādītāji* Ievērojot 
konfidencialitāti 

          

44.1.  Iestāžu skaits X X X X CSP 

44.2.  Izglītojamo bērnu skaits (pēc dzimuma un 
vecuma pa gadiem) 

X X X X CSP 

44.3.  Vietu skaits           
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44.4.   Pedagoăisko darbinieku skaits (pēc 
dzimuma un vecuma- pa vecuma grupām)) 

X X X X CSP 

45.   Vispārējās izglītības iestādes – dienas 
skolas  

X X X X IZM 

45.1. Pamatskolas X X X X IZM 

45.1.1. Iestāžu skaits X X X X IZM 

45.1.2.  Izglītojamo skaits(pēc dzimuma un vecuma 
pa gadiem) 

X X X X IZM 

45.1.3. Pedagogu skaits (pēc dzimuma un vecuma 
pa gadiem) 

X X X X IZM 

45.1.4. 9.klašu beidzēju skaits (pēc dzimuma un 
vecuma pa gadiem) 

X X X X IZM 

45.1.5. Izglītojamo skaits pa interešu izglītības 
programmām (pēc dzimuma un vecuma pa 
gadiem) 

X X X X IZM 

45.1.6. Absolventu turpmākā izglītība: turpina 
izglītību Vidusskolā, Profesionālās 
izglītības iestādē vai mācības neturpina 
(pēc dzimuma un vecuma pa gadiem) 

X X X X IZM 

45.1.7. Bērnu skaits, kas neapmeklē mācību 
iestādi (pēc dzimuma un vecuma pa 
gadiem) 

        IZM 

45.1.8. Izglītību neieguvušo skaits (pēc dzimuma 
un vecuma pa gadiem) 

          

45.2.  Vidusskolas X X X X IZM 

45.2.1. Iestāžu skaits X X X X IZM 

45.2.2. Izglītojamo skaits (pēc dzimuma un 
vecuma pa gadiem) 

X X X X IZM 

45.2.3. Pedagogu skaits (pēc dzimuma un vecuma 
pa gadiem) 

X X X X IZM 

45.2.4. 12.klašu beidzēju skaits (pēc dzimuma un 
vecuma pa gadiem) 

X X X X IZM 

45.2.5. Izglītojamo skaits pa interešu izglītības 
programmām (pēc dzimuma un vecuma pa 
gadiem) 

X X X X IZM 

45.2.6. Absolventu turpmākā izglītība: turpina 
izglītību Augstskolā, Profesionālās 
izglītības iestādē vai mācības neturpina 
(pēc dzimuma un vecuma pa gadiem) 

X X X X IZM 
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45.2.7. Bērnu skaits, kas neapmeklē mācību 
iestādi (pēc dzimuma un vecuma pa 
gadiem) 

          

45.2.8. Izglītību neieguvušo skaits (pēc dzimuma 
un vecuma pa gadiem) 

          

46.   Vispārējās izglītības iestādes – vakara 
(maiĦu) skolas 

X X X X IZM 

46.1.  Pamatskolas X X X X IZM 

46.1.1. Iestāžu skaits X X X X IZM 

46.1.2. Izglītojamo skaits(pēc dzimuma un vecuma 
pa gadiem) 

X X X X IZM 

46.1.3. Pedagogu skaits (pēc dzimuma un vecuma 
pa gadiem) 

X X X X IZM 

46.1.4.  9.klašu beidzēju skaits (pēc dzimuma un 
vecuma pa gadiem) 

X X X X IZM 

46.1.5. Izglītojamo skaits pa interešu izglītības 
programmām (pēc dzimuma un vecuma pa 
gadiem) 

X X X X IZM 

46.1.6. Absolventu turpmākā izglītība: turpina 
izglītību Vidusskolā, Profesionālās 
izglītības iestādē vai mācības neturpina 
(pēc dzimuma un vecuma pa gadiem) 

X X X X IZM 

46.1.7. Bērnu skaits, kas neapmeklē mācību 
iestādi (pēc dzimuma un vecuma pa 
gadiem) 

          

46.1.8. Izglītību neieguvušo skaits (pēc dzimuma 
un vecuma pa gadiem) 

          

46.2.  Vidusskolas X X X X IZM 

46.2.1. Iestāžu skaits X X X X IZM 

46.2.2.  Izglītojamo skaits (pēc dzimuma un 
vecuma pa gadiem) 

X X X X IZM 

46.2.3.  Pedagogu skaits (pēc dzimuma un vecuma 
pa gadiem) 

X X X X IZM 

46.2.4. 12.klašu beidzēju skaits (pēc dzimuma un 
vecuma pa gadiem) 

X X X X IZM 

46.2.5. Izglītojamo skaits pa interešu izglītības 
programmām (pēc dzimuma un vecuma pa 
gadiem) 

X X X X IZM 

46.2.6. Absolventu turpmākā izglītība: turpina 
izglītību Augstskolā, Profesionālās 
izglītības iestādē vai mācības neturpina 

X X X X IZM 
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(pēc dzimuma un vecuma pa gadiem) 

46.2.7. Bērnu skaits, kas neapmeklē mācību 
iestādi (pēc dzimuma un vecuma pa 
gadiem) 

          

46.2.8. Izglītību neieguvušo skaits (pēc dzimuma 
un vecuma pa gadiem) 

          

47.   Profesionālās izglītības darbības rādītāji  X X X X IZM 

47.1.  Iestāžu skaits X X X X IZM 

47.2.  Izglītojamo skaits (pēc dzimuma un 
vecuma pa gadiem) 

X X X X IZM 

47.3.  Pedagogu skaits (pēc dzimuma un vecuma 
pa gadiem) 

X X X X IZM 

47.4.  Interešu izglītības programmas X X X X IZM 

48. Profesionālās izglītības iestāžu darbība X X X X CSP 

48.1.  Iestāžu skaits X X X X CSP 

48.2. Izglītojamo skaits kopā sākot ar 
2006/2007.m.g. Tikai kopā Latvija. 

        CSP 

48.3.  Izglītojamo skaits pa programmām (pēc 
dzimuma un vecuma pa gadiem) Tikai 
kopā Latvija. 

        CSP 

48.4.  Pedagogu skaits (Pēc dzimuma un pa 
vecuma grupām), pamatdarbā sākot 
ar2007./2008. 

X X X X CSP 

49. Augstākās izglītības iestāžu darbības 
rādītāji * Ievērojot konfidencialitāti 

        CSP 

49.1.  Iestāžu skaits (pēc augstskolas atrašanas 
vietas) 

X X X X CSP 

49.2.  Studentu skaits kopā (pēc dzimuma un 
vecuma pa gadiem) 

        CSP 

49.3.   Studentu skaits pa tematiskajām grupām 
(pēc dzimuma un vecuma pa gadiem) 

        CSP 

49.4.   Absolventu skaits kopā (pēc dzimuma un 
vecuma pa gadiem) 

        CSP 

49.5.   Absolventu skaits pa tematiskajām grupām 
(pēc dzimuma un vecuma pa gadiem) 

        CSP 

49.6.   Akadēmiskā personāla skaits (pēc 
dzimuma un pa vecuma grupām) 

X X X X CSP 

50.   Zinātnisko iestāžu darbības rādītāji          CSP 
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50.1.  Iestāžu skaits X X X X CSP 

50.2.   Zinātnisko darbinieku skaits (pēc dzimuma 
un pa vecuma grupām) 

X X X X CSP 

51. Pieaugušo izglītības iestāžu rādītāji 
(Vairs CSP nevāc, pēdējais gads ir 2006) 

        CSP 

KULTŪRA 

52. Galvenie rādītāji:           

52.1. Bibliotēku apmeklētāju skaits         Latvijas 
Nacionālās 
Bibliotēkas 

dati 

52.2.  Pašdarbības kolektīvu skaits X X X X Kultūras 
ministrijas 

dati 

53.   Bibliotēku darbības rādītāji  X X X X Latvijas 
Nacionālā 
bibliotēka 

53.1. Iestāžu skaits X X X X LNB 

53.2.  Apmeklētāju skaits (pēc dzimuma un 
vecuma pa gadiem) 

X X X X LNB 

54.   Muzeju darbības rādītāji  X X X X CSP 

54.1. Iestāžu skaits X X X X CSP 

54.2. Apmeklētāju skaits (kopā.) X X X X CSP 

55.   Kultūrvēsturisko objekti (skaits) X X X X KM 

56.   Kultūras namu un tautas namu darbības X X X X KM 

56.1. Iestāžu skaits X X X X KM 

56.2.  Pašdarbības kolektīvu skaits X X X X KM 

56.3.  Pašdarbības kolektīvu dalībnieku skaits 
(pēc dzimuma un vecuma pa gadiem) 

X X X X KM 

56.4.  Rīkoto pasākumu apmeklētāju skaits X X X X KM 

VESELĪBAS APRŪPE  

57.   Galvenais rādītājs:            

57.1.  Ārstu skaists uz 1000 iedzīvotājiem           

57.2.   Ārstniecības personu ar vidējo medicīnisko 
izglītību skaits uz 1000 iedzīvotājiem 
(Nozares statistisko pārskatu dati) 

X X X X* VSMTVA 

57.3.   A) Feldšeru/ ārstu palīgu skaits uz 1000 X X X X* VSMTV 
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iedzīvotājiem (Nozares statistisko pārskatu 
dati) 

B) Vecmāšu skaits uz 1000 iedzīvotājiem 
(Nozares statistisko pārskatu dati) 

X X X X* VSMTV 

57.4 Feldšeru veselības punktu skaits (Nozares 
statistisko pārskatu dati) 

X X X X* VSMTV 

57.5. Veselības aprūpes iestāžu pieejamība 
(IR/NAV): Ambulatorās arst. iest., 
Stacionārās arst. iest, Neatliekamās 
pal.stac. un Zobārstniecības pieejamība  

        VSMTV 

58.   Veselības aprūpes iestāžu tīkls          VSMTVA 

58.1. Ambulatorā veselības aprūpe         VSMTVA 

A) Ambulatoro ārstniecības iestāžu skaits 
(Ārstniecības iestāžu reăistra dati) 

X X X X* VSMTVA 58.1.1. 

B) Ambulatoro ārstniecības iestāžu skaits 
(Nozares statistisko pārskatu dati) 

X X X X* VSMTVA 

58.1.2. Ārstu skaits (neieskaitot zobārstus) (pēc 
dzimuma un vecuma pa gadiem) 
(Ārstniecības personu reăistra dati) 

X X X X* VSMTVA 

58.1.3. Ăimenes ārstu skaits (pēc dzimuma un 
vecuma pa gadiem) (Ārstniecības personu 
reăistra dati) 

X X X X* VSMTVA 

Ambulatoro veselības aprūpes 
pakalpojumu saĦēmēju skaits 

58.1.4. 

(pēc dzimuma un vecuma pa gadiem) 

X X X X VOAVA 

58.1.5. Ambulatoro apmeklējumu skaits (Nozares 
statistisko pārskatu dati) 

X X X X* VSMTVA 

58.2. Stacionārā veselības aprūpe         VSMTVA 

A) Stacionāro ārstniecības iestāžu skaits 
(Ārstniecības iestāžu reăistra dati) 

X X X X* VSMTVA 58.2.1. 

B) Stacionāro ārstniecības iestāžu skaits 
(Nozares statistisko pārskatu dati) 

X X X X* VSMTVA 

55.2.2. Ārstu skaits (neieskaitot zobārstu skaitu) 
(pēc dzimuma un vecuma pa gadiem) 
(stacionāra ārstu skaits kopā ar tā 
ambulatorās daĜas ārstu skaitu) 
(Ārstniecības personu reăistra dati) 

X X X X* VSMTVA 

55.2.3. Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu 
saĦēmēju skaits (pēc dzimuma un vecuma 

X X X X VOAVA 
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pa gadiem) 

  

55.2.4. No stacionāra izrakstīto un stacionārā 
mirušo pacientu skaits (Nozares statistisko 
pārskatu dati) 

X X X X* VSMTVA 

58.3.  Neatliekamā medicīniskā palīdzība           

A) NMP iestāžu skaits (Ārstniecības 
iestāžu reăistra dati) 

X X X X* VSMTVA 58.3.1. 

B) NMP iestāžu skaits (Nozares statistisko 
pārskatu dati) 

X X X X* VSMTVA 

58.3.2. Izsaukumu skaits (Nozares statistisko 
pārskatu dati) 

X X X - VSMTVA 

58.3.3. Savlaicīgi izpildīto izsaukumu īpatsvars % 
(Nozares statistisko pārskatu dati) 

X X X - VSMTVA 

A) NMP ārstu skaits (pēc dzimuma un 
vecuma pa gadiem) (Ārstniecības personu 
reăistra dati) 

X X X X* VSMTVA 58.3.4. 

B) NMP feldšeru skaits (pēc dzimuma un 
vecuma pa gadiem) (Ārstniecības personu 
reăistra dati) 

X X X X* VSMTVA 

58.4.  Zobārstniecības iestādes         VA 

A) Zobārstniecības iestāžu skaits 
(Ārstniecības iestāžu reăistra dati) 

X X X X* VSMTVA 58.4.1. 

B) Zobārstniecības iestāžu skaits (Nozares 
statistisko pārskatu dati) 

X X X X* VSMTVA 

58.4.2. Zobārstu skaits (pēc dzimuma un vecuma 
pa gadiem) (Ārstniecības personu reăistra 
dati) 

X X X X* VSMTVA 

58.4.3. Apmeklētāji (pēc dzimuma un vecuma pa 
gadiem) 

- - - -   

Saslimstība ar infekcijas un 
parazītiskajām slimībām (pēc dzimuma 
un vecuma pa gadiem) 

tuberkuloze, difterija, masaliĦas, ērču 
encefalīts, Laima slimība, vīrushepatīts 
B un C, sifiliss, gonoreja, HIV/AIDS. 

59.   

  

X X X   SVA 

59.1.   Saslimstība ar tuberkulozi (pēc dzimuma 
un vecuma pa gadiem) (Ar noteiktām 
slimībām slimojošo pacientu reăistra dati) 

X X X - VSMTVA 
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59.2.   Saslimstība ar sifilisu (pēc dzimuma un 
vecuma pa gadiem) (Ar noteiktām 
slimībām slimojošo pacientu reăistra dati) 

X X X X* VSMTVA 

59.3.   Saslimstība ar gonoreju (pēc dzimuma un 
vecuma pa gadiem) (Ar noteiktām 
slimībām slimojošo pacientu reăistra dati) 

X X X X* VSMTVA 

59.4.   Saslimstība ar infekcijas un parazītiskajām 
slimībām (pēc noteikta vecuma grupām) 
tuberkuloze, difterija, masaliĦas, ērču 
encefalīts, Laima slimība, vīrushepatīts B 
un C, sifiliss, gonoreja, HIV/AIDS. 
(Nozares statistisko pārskatu dati) 

Latvija kopā Rīga - - VSMTVA 

TRANSPORTS UN KOMUNIKĀCIJA 

60.   Galvenie rādītāji: valsts galveno 
autoceĜu, dzelzceĜa, platjoslu interneta 
un pasts pakalpojumu pieejamība 
(IR/NAV) 

          

61.   AutoceĜi          VAS 
„Latvijas 
valsts ceĜi” 
(LVC) 

61.1. Valsts autoceĜu kopgarums (km), tai skaitā X X X X LVC 
CSP/SM 

61.1.1. Galvenie autoceĜi X X     LVC 
CSP/SM 

61.1.2. 1.šėiras autoceĜi X X     LVC 
CSP/SM 

61.1.3. 2. šėiras autoceĜi X X     LVC 
CSP/SM 

61.2. Valsts autoceĜu kvalitātes vērtējums         LVC SM 

61.2.1. Galvenie autoceĜi, tai skaitā         LVC SM 

61.2.1.
1. 

Labā stāvoklī X X     LVC 

61.2.1.
2. 

Apmierinošā stāvoklī X X     LVC 

61.2.1.
3. 

Sliktā stāvokli X X     LVC 

61.2.2. 1.šėiras autoceĜi         SM 

61.2.2.
1. 

Labā stāvoklī X X     LVC 

61.2.2. Apmierinošā stāvoklī X X     LVC 
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2. 

61.2.2.
3. 

Sliktā stāvokli X X     LVC 

61.2.3. 2. šėiras autoceĜi         SM 

61.2.3.
1. 

Labā stāvoklī X X     LVC 

61.2.3.
2. 

Apmierinošā stāvoklī X X     LVC 

61.2.3.
3. 

Sliktā stāvokli X X     LVC 

62. Pārvadāto pasažieru skaits           

VSIA 
„Autotranspo
rta direkcija” 

62.1. Regulārās satiksmes autobusi Valsts 
teritorija 

      

(ATD)CSP/S
M? 

62.2. CSP/LDZ/ 

  

DzelzceĜš Valsts 
teritorija 

      

ATD SM? 

  63.  Lidostas – apkalpoto pasažieru skaits Dati 
iegūstami 
dalījumā pa 
lidostām 

      

SM? 

64. Sabiedriskā transporta pieejamība   X X   SM? 

65. Ostas  Dati 
iegūstami 
dalījumā pa 
ostām. 

      CSP 

66. Ostu skaits X X X   CSP 

66.1. Nosūtītās kravas X X X   CSP 

66.2. SaĦemtās kravas X X X   CSP 

67.   Internets           

67.1. Interneta lietotāju skaits           

67.1.1. 
  

Mājsaimniecības. 

  CSP ir pieejami dati par mājsaimniecību 
īpatsvaru, kurām mājās ir Internets 
(procentos no visām mājsaimniecībām, 
kurās dzīvo vismaz viena persona vecumā 
no 16-74 gadiem). CSP ir pieejami dati par 
2004-2007 gadiem. 

X       CSP/ 
Interneta 
asociācija 
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  Šādi dati ir pieejami pa Latvijas statistikas 
reăioniem. Ir iespējams veikt papildus 
aprēėinus uz plānošanas reăioniem, tas 
prasīs papildus laiku. 

67.1.2. Komercsabiedrības. 

  CSP ir pieejami dati par komersantu 
īpatsvaru, kuri lieto Internetu (procentos no 
visiem ekonomiski aktīviem komersantiem 
ar darbinieku skaitu 10 un vairāk (NACE 
Rev.1.1.nozarēs 15-93). CSP ir pieejami 
dati par 2001-2007 gadiem.  

  Šādi dati ir pieejami pa Latvijas statistikas 
reăioniem. UzĦēmumu apsekojumā 
teritoriālais dalījums notiek pēc uzĦēmumu 
reăistrācijas vietas, un tas neatspoguĜo 
reālo uzĦēmuma darbības vietu. Ir 
iespējams veikt papildus aprēėinus uz 
plānošanas reăioniem, tas prasīs papildus 
laiku. 

X       CSP/ 
Interneta 
asociācija 

67.1.3. Zemniek un zvejniek saimniecības. Netiek 
apsekotas “1-e-komercija” projekta 
ietvaros. 

        CSP/ 
Interneta 
asociācija 

67.2. Platjolsu pārklājums (ir vai nav) 

 CSP ir pieejami dati par: 

  - mājsaimniecību īpatsvaru, kurām mājās ir 
platjoslas pieslēgums (procentos no visām 
mājsaimniecībām, kurās dzīvo vismaz 
viena persona vecumā no 16-74 gadiem). 
CSP ir pieejami dati par 2004-2007 
gadiem; 

  - komersantu īpatsvaru, kuriem ir platjoslas 
pieslēgums uzĦēmumos (procentos no 
visiem ekonomiski aktīviem komersantiem 
ar darbinieku skaitu 10 un vairāk (NACE 
Rev.1.1.nozarēs 15-93). CSP ir pieejami 
dati par 2004-2007 gadiem. 

  Šādi dati ir pieejami pa Latvijas statistikas 
reăioniem. Ir iespējams veikt papildus 
aprēėinus uz plānošanas reăioniem, tas 
prasīs papildus laiku. 

X       CSP/ 
Interneta 
asociācija 

68. Pasts          CSP/Latvijas 
pasts 

68.1. Iestāžu skaits         Latvijas 
pasts 
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68.2. Apkalpoto iedzīvotāju skaits         Latvijas 
pasts 

TŪRISMS 

69. Galvenie rādītāji:            

69.1. Apmeklētāju skaits tūristu nakšĦošanas 
vietās: *Konfidencialitātes dēĜ nevar dot 
visus novadus, pilsētas un pagastus.  

          

69.1.1. Viesnīcās X X X X* CSP 

69.1.2. MoteĜos X X X X* CSP 

69.1.3. Viesu mājās X X X X* CSP 

69.1.4. Kempingos X X X X* CSP 

69.1.5. Citās tūristu nakšĦošanas vietās X X X X* CSP 

70. Tūristu nakšĦošanas mītĦu skaits X X X X* CSP 

70.1. Viesnīcas X X X X* CSP 

70.1.1. Iestāžu skaits X X X X* CSP 

70.1.2. Apmeklētāju skaits X X X X* CSP 

70.1.3. Gultas vietu skaits X X X X* CSP 

70.2. MoteĜi X X X X* CSP 

70.2.1. Iestāžu skaits X X X X* CSP 

70.2.2. Apmeklētāju skaits X X X X* CSP 

70.2.3. Gultas vietu skaits X X X X* CSP 

70.3. Viesu mājas X X X X* CSP 

70.3.1. Iestāžu skaits X X X X* CSP 

70.3.2. Apmeklētāju skaits X X X X* CSP 

70.3.3. Gultas vietu skaits X X X X* CSP 

70.4. Kempingi X X X X* CSP 

70.4.1. Iestāžu skaits X X X X* CSP 

70.4.2. Apmeklētāju skaits X X X X* CSP 

70.4.3. Gultas vietu skaits X X X X* CSP 

70.5. Citas tūristu nakšĦošanas mītnes X X X X* CSP 

70.5.1. Iestāžu skaits X X X X* CSP 

70.5.2. Apmeklētāju skaits X X X X* CSP 

70.5.3. Gultas vietu skaits X X X X* CSP 

71.       Rīga,   CSP 
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Zemāk minētie rādītāji 71.1. un 71.2. ir 
pieejami līdz 2008.gada 1.janvārim. 
Pievienojoties Šengenas līgumam, 
apsekojuma norise un metodoloăija var 
mainīties. 

Jūrmala 

71.1. 

  

IeceĜojušie Robežšėērsojumu skaits 
Latvijas ceĜotājiem atgriežoties no 
ārzemēm Latvijā (pēc dzimuma un vecuma 
pa gadiem) Tikai Latvijā kopā un tikai 
sadalījumā pēc mērėa 

    R&J     

71.1.1. Atpūta     R&J     

71.1.2. Ārstēšanās     R&J     

71.1.3. Darījumi     R&J     

71.1.4. Draugu un radinieku apmeklējums     R&J     

71.1.5. 
  

Iepirkšanās     R&J     

71.1.6. Mācības     R&J     

71.1.7. Sports     R&J     

71.1.8. Cits mērėis     R&J     

71.2. 

 

IzceĜojušie Robežšėērsojumu skaits 
ārzemju ceĜotājiem, kuri izbrauc no Latvijas 
(pēc dzimuma un vecuma pa gadiem) Tikai 
Latvijā kopā un tikai sadalījumā pēc mērėa 

    R&J     

71.2.1. Atpūta     R&J     

71.2.2. Ārstēšanās     R&J     

71.2.3. Darījumi     R&J     

71.2.4. Draugu un radinieku apmeklējums     R&J     

71.2.5. Iepirkšanās     R&J     

71.2.6. Mācības     R&J     

71.2.7. Sports     R&J     

71.2.8. Cits mērėis     R&J     

MĀJOKěI 

72. Galvenais rādītājs: dzīvojamais fonds 
uz 1 iedz. (m2) 

X X X X VA „MājokĜu 
aăentūra” 

73. Sociālās mājas un dzīvokĜi X X X X VA „MājokĜu 
aăentūra” 

73.1. Sociālās mājas X X X X VA”MA” 

73.1.1. Iestāžu skaits X X X X VA”MA” 

73.1.2. Izmitināto personu skaits (pēc dzimuma un X X X X VA”MA” 
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vecuma) 

73.2. Sociālie dzīvokĜi ārpus sociālām 
dzīvojamām mājām 

X X X X VA”MA” 

73.2.1. Iestāžu skaits X X X X VA”MA” 

73.2.2. Izmitināto personu skaits (pēc dzimuma un 
vecuma) 

X X X X VA”MA” 

74. Dzīvojamais fonds (milj. m2) X X X   VA „MājokĜu 
aăentūra” 

74.1. Pašvaldības īpašums           

74.2. Privātīpašums           

Uzbūvētās dzīvojamās ēkas (tukst. m2) 

Ar valsts un pašvaldību līdzfinansējumu 
uzbūvētās 

75. 

Privātā finansējuma 

X X X   VA „MājokĜu 
aăentūra” 

76.   Dzīvojamo māju renovācija t.sk.           

1. Dzīvojamo māju renovācijā ieguldītie 
fizisko personu līdzekĜi/ vai atjaunoto māju 
kv.m. 

          

2.  Dzīvojamo māju renovācijā ieguldītie 
pašvaldību līdzekĜi/ vai atjaunoto māju 
kv.m. 

          

3. Valsts galvojumi mājokĜu iegādei un 
būvniecībai  

        LHZB 

DABAS RESURSI UN VIDES AIZSARDZĪBA 

77. Galvenie rādītāji:           

77.1. Ūdens kvalitāte X X X   ViM 

77.2. Gaisa kvalitāte X X X   ViM 

77.3. Radītie atkritumi X X X     

78. Vides veselības novērojumi  X X X   ViM 

78.1. Ūdens kvalitāte X X X   ViM 

78.2. Gaisa kvalitāte X X X   ViM 

79.   Atkritumu apsaimniekošana X X X   ViM 

79.1. Radītie atkritumi X X X   ViM 

79.2. SaĦemtie atkritumi X X X   ViM 

79.3. Pārstrādātie atkritumi X X X   ViM 

79.4. Augsnes resursi X X X     

80. Meža platības kopā un pēc īpašuma 
formām: 

        VzD/ Valsts 
mežu 
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dienests 

80.1. Valsts X X X X   

80.2. Pašvaldība X X X X   

80.3. Privātīpašnieks X X X X   

81. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, t.sk. 
mikroliegumi, dabas rezervāti, 
nacionālie parki (Platība km2) 

Īpaši 
aizsargājam
o dabas 
teritoriju 
iedalījumā 

      LVĂMA 

81.1. NATURA 2000 teritorijas X X X X   

ZEME 

82. Galvenie rādītāji: zemes platība pēc 
lietošanas mērėiem  

        LR Valsts 
zemes 

dienesta dati 

82.1. Komercdarbība X X X X VZD 

82.2. Dzīvojamā platība X X X X VZD 

82.3. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 
sadalījumā pa izmantošanas veidiem 
(aramzeme, pĜavas, ganības, augĜu dārzi 

X X X X VZD 

82.4. Apbūvei X X X X VZD 

83.  Zemes sadalījums pa nekustamā 
īpašuma lietošanas mērėu grupām 
(saskaĦā ar Latvijas zemes bilanci): 

          

  Lauksaimniecības vajadzībām           

  Mežsaimniecības vajadzībām           

  Ūdenssaimniecības vajadzībām           

  Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde           

  Vienăimenes un divăimeĦu dzīvojamo 
māju apbūves teritorijas 

          

  DaudzdzīvokĜu māju apbūves teritorijas           

  Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura 
apbūves teritorijas 

          

  Sabiedriskas nozīmes objekti           

  Satiksmes infrastruktūras objekti           

83.1. Zemes platība pēc īpašnieka X X X X VZD 

83.1.1.  Zemes platība pēc lietošanas mērėiem X X X X VZD 

83.1.2.  Komercdarbība X X X X VZD 

83.1.3.  Dzīvojamā platība X X X X VZD 
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Teritoriālais iedalījums, kurā rādītāja dati ir 
pieejami 

  

Vietējās pašvaldība Avots 

N.p.k. Rādītājs 

Plānošanas 
reăions 

Rajons 

Republikas 
pilsēta 

Pilsēta, 
pagasts, 
novads 

  

83.1.4.  Lauksaimniecībā izmantojamā zeme X X X X VZD 

83.1.5.  Apbūvei X X X X VZD 

83.2. Zemes platība pēc īpašnieka X X X X VZD 

83.2.1.  Valsts X X X X VZD 

83.2.2.  Pašvaldība X X X X VZD 

83.2.3. Privātīpašnieks X X X X VZD 
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7.pielikums 
 

Reăiona pašvaldību teritorijas plānojumu datu bāzes slāĦu un vizualizācijas specifikācija 
  

KK AA DD AA SS TT RR AA   DD AA TT II   

 
slāĦa nosaukums buvju_anotacijas.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

būvju kadastra apzīmējumi 

slāĦa ăeometrija anotācija 

anotācijas 
apzīmējums 

AaBbCc 

apraksts 
tiek iekĜauts tikai Zemgales plānošanas reăiona ăeoportālā, bet neizmanto vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma grafiskajā daĜā 

 
slāĦa nosaukums zemes_vienibu_anotacijas.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

zemes vienību kadastra apzīmējumi 

slāĦa ăeometrija anotācija 

anotācijas 
apzīmējums 

AaBbCc 

apraksts 
tiek iekĜauts tikai Zemgales plānošanas reăiona ăeoportālā, bet neizmanto vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma grafiskajā daĜā 

 
slāĦa nosaukums buvju_kadastrs.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

būvju robežas 

slāĦa ăeometrija laukums 

simbolizācija 
 

apraksts 
tiek iekĜauts tikai Zemgales plānošanas reăiona ăeoportālā, bet neizmanto vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma grafiskajā daĜā 

 
slāĦa nosaukums kadastrs.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

zemes vienību robežas 

slāĦa ăeometrija laukums 

simbolizācija 
 

apraksts 
slāĦa izejas dati ir Valsts Zemes dienesta sniegtie nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmas teksta un telpiskie dati. Telpiskie dati jāpapildina ar atribūtu informāciju no īpašuma valsts 
kadastra teksta datu tabulas. 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

NR īpašuma kadastra numurs Text 20 

APZIM kadastra apzīmējums Text 20 

NOS nekustamā īpašuma nosaukums Text 100 

IP_STAT īpašnieka statuss Text 50 
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PLATIBA platība (m2) Long Integer 

MERKIS lietošanas mērėis Text 200 

BALLES kvalitatīvais novērtējums ballēs Double 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 
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TT OO PP OO GG RR ĀĀ FF II SS KK ĀĀ   KK AA RR TT EE   

 
slāĦa nosaukums topogr_elementi.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

topogrāfiskās kartes elementi 

slāĦa ăeometrija līnija 

apraksts lai uzlabotu kartes lasāmību kā tematiskie slāĦi tiek izmantoti daĜa topogrāfiskās kartes elementu 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

VEIDS topogrāfiskā elementa veids Text 100 

LAYER CAD slāĦa līmenis Text 100 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

VEIDS 

Nr. VEIDS simbolizācija 

1 ūdeĦu krasta līnija un ūdenstece 
 

2 purvs un pārpurvota zeme 
 

3 stiga 
 

4 koku un krūmu rinda ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

 

5 cits elements 
 

 
slāĦa nosaukums anotacijas.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

anotācijas 

slāĦa ăeometrija anotācija 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

AnnotationClassID anotācijas veids Long Integer 

SymbolID anotācijas apzīmējums Long Integer 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

AnnotationClassID 

Nr. AnnotationClassID  

1 iela  

2 apdzīvota vieta  

3 dabas objekts  

4 paskaidrojums  

SymbolID 

Nr. SymbolID simbolizācija 
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11 iela AaBbCc 

21 pilsēta AaBbCc 
22 ciems AaBbCc 

23 viensēta AaBbCc 

31 zaĜumvietas A a B b C c  

32 ūdeĦi AaBbCc 

41 paskaidrojums AaBbCc 

42 izcelts paskaidrojums AaBbCc 
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PP AA ŠŠ VV AA LL DD ĪĪ BB UU   II NN TT EE RR EE ŠŠ UU   TT EE RR II TT OO RR II JJ AA SS   
 
slāĦa nosaukums plan_zonejums.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

plānotais izmantošanas veids (zonējums) 

slāĦa ăeometrija laukums 

apraksts 

laukā INDEKSS norāda vietu ar īpašiem noteikumiem („indeksēto teritoriju”) indeksu, veidojot to pēc 
principa [VEIDS]-[kārtas numurs], piemēram „DzM-1”.  Ja teritorijā nav vieta ar īpašiem noteikumiem, 
INDEKSS ir vienāds ar VEIDU, piemēram „DzM”; 
lauks LAYER dublē atribūtu lauku INDEKSS 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

VEIDS plānotais izmantošanas veids Text 50 

INDEKSS 
vieta ar īpašiem noteikumiem 
(indekss) 

Text 10 

PLATIBA platība (m2) Long Integer 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

LAYER CAD slāĦa līmenis Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

VEIDS 

Nr. VEIDS aizstājvārds (alias) simbolizācija 

1 DzM 
mazstāvu dzīvojamā apbūve 
/DzM/  

RGB 
255 245 143 

2 DzV 
vairākstāvu dzīvojamā apbūve 
/DzV/  

RGB 
254 213 128 

3 P publiskā apbūve /P/ 
 

RGB 
254 115 128 

4 RR 
ražošanas objekti un noliktavas 
/RR/  

RGB 
194 158 215 

5 RD 
derīgo izrakteĦu ieguves 
teritorija /RD/  

RGB 
205 198 116 

6 T tehniskā apbūve /T/ 
 

RGB 
225 225 225 

7 Ū ūdeĦi /Ū/ 
 

RGB 
204 236 255 

8 M meži /M/ 
 

RGB 
212 230 179 

9 ZĪ 
īpašas nozīmes zaĜumvietas 
/ZĪ/  

RGB 
171 255 46 

10 ZC citas koptās zaĜumvietas /ZC/ 
 

RGB 
203 255 112 

11 L lauku zemes /L/ 
 

RGB 
255 250 240 
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slāĦa nosaukums indekss.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

vietas ar īpašiem noteikumiem (indekss) 

slāĦa ăeometrija laukums 

simbolizācija 
 

teksta 
apzīmējums AaBbCc 

apraksts 

vizuāli izceltas teritorijas izmantošanas veids ar individuāliem noteikumiem (indeksētās teritorijas), 
piemēram, no plānotā izmantošanas veida atšėirīga zemes dalīšana, apbūves rādītāji, papildus funkcija 
vai citi ierobežojumi un papildinājumi. Tās drīkst nosegt tikai vienu teritorijas izmantošanas veidu 
apakšgrupu (piemēram, DzM), nepārklājoties ar citām; 
lauks LAYER dublē atribūtu lauku INDEKSS; 
teksta apzīmējums sakrīt ar ierakstu laukā INDEKSS 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

INDEKSS 
vieta ar īpašiem noteikumiem 
(indekss) 

Text 10 

PLATIBA platība (m2) Long Integer 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

LAYER CAD slāĦa līmenis Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

 
slāĦa nosaukums ter_ar_ip_not.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

teritorijas ar īpašiem noteikumiem 

slāĦa ăeometrija laukums 

teksta 
apzīmējums AaBbCc 

apraksts 

lielas teritorijas ar īpašiem noteikumiem. Pēc veidiem izdalītas biežāk sastopamās teritorijas. Zem „citas 
teritorija ar īpašiem noteikumiem” iekĜauj citas šāda rakstura teritorijas, kas nav minētas VEIDU 
uzskaitījumā. Šajā gadījumā lauku „NOS” izmanto dažādo teritoriju izdalīšanai; 

iekĜauj visas pašvaldībai nozīmīgās kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas (piemēram, pašvaldības 
nozīmes kultūras pieminekĜus). Šis ir saistošs slānis, jo sadaĜas „Topogrāfiskie un saistošie ārpus 
mēroga dati” slānis „Kultūrvēsturiskie un dabas objekti” satur tikai tematiski attēlotas teritorijas 
punktveida formā; 

lauka INDEKSS ieraksts tiek veidots kā „TIN-[veida Nr].-[kārtas nr.]”, piemēram, TIN-3-1 ir pēc kārtas 
pirmā īpašas nozīmes ainava; 

lauks LAYER dublē atribūtu lauku INDEKSS; 

teksta apzīmējums sakrīt ar ierakstu laukā INDEKSS 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

VEIDS teritorija ar īpašiem noteikumiem Text 100 

NOS teritorijas nosaukums Text 100 

INDEKSS indekss Text 10 

PLATIBA platība (m2) Long Integer 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 
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LAYER CAD slāĦa līmenis Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

VEIDS 

Nr. VEIDS Simbolizācija 

1 
1 - teritorija, kurai izstrādājams 
detālplānojums  

2 
2 - pašvaldības nozīmes 
kultūrvēsturiskā un dabas 
teritorija  

3 3 - īpašas nozīmes ainava 
 

4 
4 - nacionālas un vietējas 
nozīmes tehniskās infrastruktūras 
teritorija   

5 
5 - vietējas nozīmes 
augstvērtīgās lauksaimniecības 
teritorija  

6 6 - centra apbūves teritorija 
 

7 
7 - cita teritorija ar īpašiem 
noteikumiem  
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VV AA LL SS TT SS   II NN TT EE RR EE ŠŠ UU   TT EE RR II TT OO RR II JJ AA SS   
 
slāĦa nosaukums apgrutinajumi.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumi 

slāĦa ăeometrija laukums 

apraksts 

apkopoti visi nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumi atbilstoši 2009. gada 22. decembra Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 
saskaĦā ar „Metodiskie norādījumi teritorijas attīstības plānošanai Zemgales plānošanas reăionā” 
pielikumu Nr. 7. („Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācija”). Apgrūtinājumus attēlo 
vadoties pēc lauka „vizualizēts apzīmējums TP grafiskajā daĜā”. Katra objekta apgrūtinājumu vai pašu 
objektu attēlo individuāli, neapvienojot apgrūtinājumus. Šo datu slāni jāiesniedz Valsts zemes dienestam, 
ievietošanai aizsargjoslu datu bāzē; 

netiek iekĜauts Zemgales plānošanas reăiona ăeoportālā, bet izmantots tikai vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā; 
lauks LAYER dublē atribūtu lauku KODS 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

KODS apgrūtinājuma kods Text 10 

NOS 
objekta nosaukums, kuram 
noteikts apgrūtinājums 

Text 100 

ADRESE 
objekta adrese, kuram noteikts 
apgrūtinājums 

Text 100 

PLATIBA platība (m2) Long Integer 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

LAYER CAD slāĦa līmenis Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

 

slāĦa nosaukums apgrutinajumi_aizsargjoslas.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

apgrūtinājumi - aizsargjoslas 

slāĦa ăeometrija laukums 

apraksts 

šis slānis tiek ăenerēts no slāĦa „apgrutinajumi.shp”, apvienojot (angl. merge) individuālus 
apgrūtinājumus pēc lauka KODS vērtībām; 
apvienojamo apgrūtinājumu kodi norādīti zemāk atribūta VEIDS kolonnā „apgrūtinājuma kodi”; 
apgrūtinājumu nosaukumi (VEIDS) atbilst „Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācijas” 
klasei pilnībā vai daĜēji, tos novienkāršojot (pielikums Nr.8); 
lauks LAYER dublē atribūtu lauku VEIDS 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

VEIDS apgrūtinājums Text 100 

PLATIBA platība (m2) Long Integer 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

LAYER CAD slāĦa līmenis Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 
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VEIDS 

Nr. VEIDS apgrūtinājuma kodi simbolizācija 

1 
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
krasta kāpu aizsargjoslas teritorija 110101; 

 

2 
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
jūras aizsargjoslas (pludmales) 
teritorija 

110102; 
 

3 
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
ierobežotas saimnieciskās 
darbības joslas teritorija 

110103; 
 

4 
virszemes ūdensobjektu 
aizsargjosla 

11020101; 11020102; 
11020103; 11020104; 
11020105; 11020106; 
11020107; 11020108; 
11020109; 11020110; 
11020111; 11020201; 
11020202; 11020203; 
11020204; 11020205; 
11020206; 11020207; 110203; 

 

5 
aizsargjosla ap valsts nozīmes 
monitoringa punktiem un 
posteĦiem 

110301; 110302; 110303; 
110304; 110305; 110306; 
110307; 110308; 110309;  

6 aizsargjosla ap aizsprostiem 110701; 110702; 
 

7 aizsargjosla ap purviem 11080101; 11080101; 
 

8 
stingra režīma aizsargjosla ap 
ūdens Ħemšanas vietām 

110901; 110904; 110907; 
 

9 
bakterioloăiskā aizsargjosla ap 
ūdens Ħemšanas vietām 

110902; 110905; 110908; 
 

10 
ėīmiskā režīma aizsargjosla ap 
ūdens Ħemšanas vietām 

110903; 110906; 110909; 
 

11 
drošības aizsargjosla ap 
gāzesvadiem un to objektiem 

12020101; 12020102; 
12020103; 120202; 120203; 
120204; 12020501; 12020502; 
120206; 12020701; 12020702; 
120208; 120209; 120210; 
120211; 

 

12 sarkanā līnija 120301; 
 

13 aizsargjosla gar autoceĜiem 
12030301; 12030302; 
12030303;  

14 
ekspluatācijas aizsargjosla gar 
dzelzceĜiem 

12030401; 12030402; 
12030501; 12030502;  

15 
drošības aizsargjosla gar 
dzelzceĜiem 

12030601; 
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16 
aizsargjosla gar elektronisko 
sakaru tīkliem 

120401; 120402; 120403; 
120404; 120405; 120406; 
120407; 120408; 120409;  

17 
aizsargjosla gar elektriskajiem 
tīkliem 

12050101; 12050102; 
12050103; 120502; 120503; 
120504; 120505; 12050601; 
12050602; 12050603; 120507; 

 

18 
ekspluatācijas aizsargjosla gar 
siltumtīkliem 

120601; 120602; 
 

19 
drošības aizsargjosla gar 
siltumtīkliem 

120603; 
 

20 
ekspluatācijas aizsargjosla ap 
gāzesvadiem un to objektiem 

12080101; 12080102; 
12080103; 120802; 120803; 
120804; 120805; 120806; 
12080701; 12080702; 
12080703; 12080801; 
12080802; 120809; 120810; 
120811; 120812; 120813; 
120814; 120815; 

 

21 
aizsargjosla ap ėīmisko vielu 
atrašanās vietām 

120901; 120902; 120903; 
120904; 120905; 120906;  

22 mežu aizsargjosla ap pilsētām 131201; 
 

23 
aizsargjosla (aizsardzības zona) 
ap kultūras pieminekĜiem 

14020101; 14020102; 140202; 
 

24 
aizsargjosla ap ăeodēziskā tīkla 
punktiem 

160101; 
 

25 
aizsargjosla ap valsts 
aizsardzības objektiem 

160301; 
 

26 aizsargjosla ap vēja ăeneratoriem 160501; 
 

27 
aizsargjosla ap atkritumu un 
notekūdeĦu pārstrādes un 
uzglabāšanas vietām 

160601; 160602; 160603; 
160604; 160605; 160606; 
160607; 16060801; 16060801;  

28 aizsargjosla ap kapsētām 160801; 
 

29 
aizsargjosla ap dzīvnieku 
kapsētām 

160901; 
 

30 
aizsargjoslas teritorija ap optisko 
teleskopu 

161001; 
 

31 
aizsargjoslas teritorija ap 
radioteleskopu 

161002; 
 

 

slāĦa nosaukums apgrutinajumi_objekti.shp 
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slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

apgrūtinājumi - objekti 

slāĦa ăeometrija laukums 

apraksts 

šis slānis tiek ăenerēts no slāĦa „apgrutinajumi.shp”, apvienojot (angl. merge) individuālus 
apgrūtinājumus pēc lauka KODS vērtībām; 
apvienojamo apgrūtinājumu kodi norādīti zemāk atribūta VEIDS kolonnā „apgrūtinājuma kodi”; 
apgrūtinājumu nosaukumi (VEIDS) atbilst „Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācijas” 
klasei pilnībā vai daĜēji, tos novienkāršojot (pielikums Nr. 8); 
lauks LAYER dublē atribūtu lauku VEIDS 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

VEIDS apgrūtinājums Text 100 

PLATIBA platība (m2) Long Integer 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

LAYER CAD slāĦa līmenis Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

VEIDS 

Nr. VEIDS apgrūtinājuma kodi simbolizācija 

1 applūstošā teritorija 110204; 
 

2 dabas pieminekĜa teritorija 
130801; 130802; 130803; 
130804; 130805;  

3 
būvniecības ierobežojumu 
teritorija 

130901; 
 

4 mikroliegums 131001; 
 

5 
īpašuma atrašanās mikrolieguma 
buferzonā 

131002; 
 

6 
īpašuma atrašanās īpaši 
aizsargājamā meža iecirknī 

131101; 
 

7 
pirmā līmeĦa meža monitoringa 
parauglaukuma teritorija 

131301; 
 

8 
otrā līmeĦa meža monitoringa 
parauglaukuma teritorija 

131302; 
 

9 
īpaši aizsargājamā 
kultūrvēsturiskā teritorija 

131401; 
 

10 
kultūras rezervāta 
(muzejrezervāta) teritorija 131402; 
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11 kultūras pieminekĜa teritorija 

14010101; 14010102; 
14010103; 14010201; 
14010202; 14010203; 
14010301; 14010302; 
14010303; 14010401; 
14010402; 14010403; 
14010501; 14010502; 
14010503; 

 

12 
teritorija, zem kuras zemes dzīlēs 
atrodas valsts nozīmes zemes 
dzīĜu nogabals 

160401; 
 

13 piesārĦota vieta 160701; 160702; 
 

14 gājēju celiĦš uz jūru 161101; 
 

15 
dabas rezervāta stingrā režīma 
zonas teritorija 

130101; 
 

16 
dabas rezervāta regulējamā 
režīma zonas teritorija 

130102; 
 

17 
dabas rezervāta ārējās 
aizsargjoslas teritorija 

130103; 
 

18 
dabas rezervāta dabas parka 
zonas teritorija 

130104; 
 

19 
nacionālā parka dabas rezervāta 
(stingrā režīma) zonas teritorija 

130201; 
 

20 
nacionālā parka dabas lieguma 
zonas teritorija 

130202; 
 

21 
nacionālā parka ainavu 
aizsardzības zonas teritorija 

130203; 
 

22 
nacionālā parka kultūrvēsturiskās 
zonas teritorija 

130204; 
 

23 
nacionālā parka neitrālās zonas 
teritorija 

130205; 
 

24 
nacionālā parka dabas parka 
zonas teritorija 

130206; 
 

25 
biosfēras rezervāta dabas 
lieguma zonas teritorija 

130301; 
 

26 
biosfēras rezervāta ainavu 
aizsardzības zonas teritorija 

130302; 
 

27 
biosfēras rezervāta neitrālās 
zonas teritorija 

130303; 
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28 
dabas lieguma stingrā režīma 
zonas teritorija 

130401; 
 

29 
dabas lieguma regulējamā režīma 
zonas teritorija 

130402; 
 

30 
dabas lieguma dabas lieguma 
zonas teritorija 

130403; 
 

31 
dabas lieguma dabas parka 
zonas teritorija 

130404; 
 

32 
dabas lieguma ainavu 
aizsardzības zonas teritorija 

130405; 
 

33 
dabas lieguma neitrālās zonas 
teritorija 

130406; 
 

34 
dabas parka regulējamā režīma 
zonas teritorija 

130501; 
 

35 
dabas parka dabas lieguma 
zonas teritorija 

130502; 
 

36 
dabas parka dabas parka zonas 
teritorija 

130503; 
 

37 
dabas parka neitrālās zonas 
teritorija 

130504; 
 

38 
dabas parka ainavu aizsardzības 
zonas teritorija 

130505; 
 

39 
aizsargājamo ainavu apvidus 
dabas lieguma zonas teritorija 

130601; 
 

40 
aizsargājamo ainavu apvidus 
dabas parka zonas teritorija 

130602; 
 

41 
aizsargājamo ainavu apvidus 
ainavu aizsardzības zonas 
teritorija 

130603; 
 

42 
aizsargājamo ainavu apvidus 
neitrālās zonas teritorija 

130604; 
 

43 
aizsargājamo ainavu apvidus 
regulējamā režīma zonas teritorija 

130605; 
 

44 
vietējas nozīmes īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju 
dabas lieguma zonas teritorija 

130701; 
 

45 
vietējas nozīmes īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju 
dabas parka zonas teritorija 

130702; 
 

46 
vietējas nozīmes īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju 
dabas pieminekĜa teritorija 

130703; 
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slāĦa nosaukums nac_noz_lauks_ter.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas 

slāĦa ăeometrija laukums 

simbolizācija 
 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

BALLES 
vidējais kvalitatīvais novērtējums 
ballēs 

Integer 

PLATIBA teritorijas platība (ha) Double 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

 
slāĦa nosaukums latv_adm_ter.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

administratīvās teritorijas 

slāĦa ăeometrija laukums 

simbolizācija 
 

teksta 
apzīmējums 

A a B b C c  

apraksts 
tiek iekĜauts tikai Zemgales plānošanas reăiona ăeoportālā, bet neizmanto vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma grafiskajā daĜā 
teksta apzīmējums sakrīt ar ierakstu laukā ADM_TER 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

PLATIBA teritorijas platība (ha) Double 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

 
slāĦa nosaukums latv_ter_vien.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

teritoriālās vienības 

slāĦa ăeometrija laukums 

simbolizācija 
 

teksta 
apzīmējums 

AaBbCc 

apraksts teksta apzīmējums sakrīt ar ierakstu laukā TER_VIEN 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

PLATIBA teritorijas platība (ha) Double 
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PIEZIMES piezīmes Text 100 

 
slāĦa nosaukums adm_ter.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

administratīvā teritorija 

slāĦa ăeometrija laukums 

simbolizācija 

 

apraksts 
netiek iekĜauts Zemgales plānošanas reăiona ăeoportālā, bet izmantots tikai vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

NOS 
administratīvās robežas 
nosaukums 

Text 100 

PLATIBA teritorijas platība (ha) Double 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

 
slāĦa nosaukums ciemu_robezas.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

ciemu robežas 

slāĦa ăeometrija laukums 

apraksts lauks LAYER dublē atribūtu lauku VEIDS 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

VEIDS veids Text 50 

NOS ciema nosaukums Text 100 

PLATIBA teritorijas platība (ha) Double 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

LAYER CAD slāĦa līmenis Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

VEIDS 

Nr. VEIDS simbolizācija 

1 
ar pašvaldības lēmumu 
apstiprināta ciema robeža 

 

2 plānotā ciema robeža 

 

 
slāĦa nosaukums plan_ter_vien.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

plānotās teritoriālās vienības 

slāĦa ăeometrija laukums 

apraksts lauks LAYER dublē atribūtu lauku VEIDS 

atribūtu informācija 
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atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

VEIDS veids Text 50 

NOS teritoriālā vienības nosaukums Text 100 

PLATIBA teritorijas platība (ha) Double 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

LAYER CAD slāĦa līmenis Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

VEIDS 

Nr. VEIDS simbolizācija 

1 plānotā pagasta robeža 
  

2 plānotā pilsētas robeža 
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slāĦa nosaukums pasr_zonejums.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

pašreizējais izmantošanas veids (zonējums) 

slāĦa ăeometrija laukums 

apraksts 
pašreizējās izmantošanas veida slānis izmantojams tikai pašreizējās situācijas kartē 
lauks LAYER dublē atribūtu lauku VEIDS 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

VEIDS pašreizējais izmantošanas veids Text 50 

INDEKSS vieta ar īpašiem noteikumiem Text 10 

PLATIBA platība (m2) Long Integer 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

LAYER CAD slāĦa līmenis Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

VEIDS 

Nr. VEIDS aizstājvārds (alias) simbolizācija 

1 DzM 
mazstāvu dzīvojamā apbūve 
/DzM/  

RGB 
255 245 143 

2 DzV 
vairākstāvu dzīvojamā apbūve 
/DzV/  

RGB 
254 213 128 

3 P publiskā apbūve /P/ 
 

RGB 
254 115 128 

4 RR 
ražošanas objekti un noliktavas 
/RR/  

RGB 
194 158 215 

5 RD 
derīgo izrakteĦu ieguves 
teritorija /RD/  

RGB 
205 198 116 

6 T tehniskā apbūve /T/ 
 

RGB 
225 225 225 

7 Ū ūdeĦi /Ū/ 
 

RGB 
204 236 255 

8 M meži /M/ 
 

RGB 
212 230 179 

9 ZĪ 
īpašas nozīmes zaĜumvietas 
/ZĪ/  

RGB 
171 255 46 

10 ZC citas koptās zaĜumvietas /ZC/ 
 

RGB 
203 255 112 

11 L lauku zemes /L/ 
 

RGB 
255 250 240 

 
slāĦa nosaukums geod_atb_punkti.shp 

slāĦa aizstājvārds ăeodēziskie atbalsta punkti 
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(alias) 

slāĦa ăeometrija punkts 

simbolizācija 
  

#0
 

apraksts lauks LAYER dublē atribūtu lauku VEIDS 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

VEIDS veids Text 50 

NOSAUKUMS 
ăeodēziskā atbalsta punkta 
nosaukums 

Text 100 

INDEKSS indekss Text 10 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

LAYER CAD slāĦa līmenis Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

 
slāĦa nosaukums satiksmes_infrastruktura.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

satiksmes infrastruktūra 

slāĦa ăeometrija līnija 

aprakts lauks LAYER dublē atribūtu lauku VEIDS 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

VEIDS veids Text 50 

NOS nosaukums Text 100 

GARUMS garums (km) Double 

INDEKSS indekss Text 10 

SEGUMS segums Text 50 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

LAYER CAD slāĦa līmenis Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

VEIDS 

Nr. VEIDS simbolizācija 

1 valsts galvenais autoceĜš 
 

2 
plānotais valsts galvenais 
autoceĜš  

3 valsts reăionālais autoceĜš 
 

4 
plānotais valsts reăionālais 
autoceĜš  

5 valsts vietējais autoceĜš 
 

6 plānotais valsts vietējais autoceĜš 
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7 pašvaldības ceĜš 
 

8 plānotais pašvaldības ceĜš 
 

9 komersanta ceĜš 
 

10 plānotais komersanta ceĜš 
 

11 iela 
 

12 plānotā iela 
 

13 cits ceĜš 
 

14 plānotais cits ceĜš 
 

15 dzelzceĜš 
 

16 plānotais dzelzceĜš 
 

 
slāĦa nosaukums inzenietehniska_apgade.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

inženiertehniskā apgāde 

slāĦa ăeometrija līnija 

aprakts lauks LAYER dublē atribūtu lauku VEIDS 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

VEIDS veids Text 50 

NOS nosaukums Text 100 

PARAMETRI parametri Text 100 

GARUMS garums (km) Double 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

LAYER CAD slāĦa līmenis Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

VEIDS 

Nr. VEIDS simbolizācija 

1 330 kilovoltu elektrolīnija ! ! !

 

2 110 kilovoltu elektrolīnija ! ! !

 

3 20 kilovoltu elektrolīnija ! ! !

 

4 cita veida elektrolīnija ! ! ! ! ! !
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5 plānotā elektrolīnija ! ! !

 

6 
maăistrālā elektronisko sakaru 
līnija 

! ! !

 

7 
cita veida elektronisko sakaru 
līnija 

! ! !

 

8 plānotā elektronisko sakaru līnija ! ! !

 

9 maăistrālais siltumtīkls ! ! !

 

10 cita veida siltumtīkls ! ! !

 

11 plānotais siltumtīkls ! ! !

 

12 maăistrālais gāzesvads ! ! !

 

13 cita veida gāzesvads ! ! !

 

14 plānotais gāzesvads ! ! !

 

15 maăistrālais naftas vads � � �

  

16 cita veida naftas vads � � �

 

17 plānotais naftas vads � � �

 

 
slāĦa nosaukums inzenietehniskas_apgade_obj.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

inženiertehniskās apgādes objekti 

slāĦa ăeometrija punkts 

aprakts lauks LAYER dublē atribūtu lauku VEIDS 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

VEIDS veids Text 50 

NOS nosaukums Text 100 

PARAMETRI parametri Text 100 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

LAYER CAD slāĦa līmenis Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

VEIDS 

Nr. VEIDS simbolizācija 

1 
dzeramā ūdens attīrīšanas 
iekārtas 

�6

 

2 
centralizētās notekūdeĦu 
attīrīšanas iekārtas 

�6
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3 
centralizēta ūdens Ħemšanas 
vieta 

!.

 

4 VUGD ūdens Ħemšanas vieta !.

 

5 elektroapgādes objekts #*a
 

6 elektronisko sakaru objekts !<

 

7 siltumtīkla objekts !<

 

8 gāzes apgādes objekts !<

 

9 naftas vada objekts !<

 

10 
cits inženiertehniskās apgādes 
objekts 

!H

 

 
slāĦa nosaukums riska_ter.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

riska teritorijas 

slāĦa ăeometrija laukums 

aprakts lauks LAYER dublē atribūtu lauku VEIDS 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

VEIDS veids Text 50 

NOS nosaukums Text 100 

PLATIBA platība (ha) Double 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

LAYER CAD slāĦa līmenis Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

VEIDS 

Nr. VEIDS simbolizācija 

1 riska teritorija 
 

2 
pamesta un vizuāli piesārĦota 
teritorija  

3 
atkritumu izgāztuve un 
apglabāšanas poligons  

 
slāĦa nosaukums riska_obj.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

riska objekti 

slāĦa ăeometrija punkts 

aprakts lauks LAYER dublē atribūtu lauku VEIDS 

atribūtu informācija 
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atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

VEIDS veids Text 30 

NOS nosaukums Text 100 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

LAYER CAD slāĦa līmenis Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

VEIDS 

Nr. VEIDS simbolizācija 

1 piesārĦota vieta #*!
 

2 potenciāli piesārĦota vieta #*!
 

 
slāĦa nosaukums kulturv_un_dabas_obj.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

kultūrvēsturiskie un dabas objekti 

slāĦa ăeometrija punkts 

aprakts 
kultūrvēsturisko un dabas objektu punktveida attēlojums, tematisks slānis 
lauks LAYER dublē atribūtu lauku VEIDS 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

VEIDS veids Text 60 

NOS nosaukums Text 100 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

LAYER CAD slāĦa līmenis Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

VEIDS 

Nr. VEIDS simbolizācija 

1 
valsts aizsardzībā esošs kultūras 
piemineklis 

��

_9

9

 

2 
pašvaldības nozīmes 
kultūrvēsturisks un dabas objekts 

��

_9

9

 

4 
aizsargājams ăeoloăisks un 
ăeomorfoloăisks dabas 
piemineklis 

!.
 

5 aizsargājams koks (dižkoks) 
 

6 
aizsargājams akmens 
(dižakmens) #0

 

 
slāĦa nosaukums buves.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

būves 

slāĦa ăeometrija laukums 

aprakts lauks LAYER dublē atribūtu lauku VEIDS 
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atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

VEIDS veids Text 50 

ADRESE adrese Text 100 

PLATIBA platība (m2) Long Integer 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

LAYER CAD slāĦa līmenis Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

VEIDS 

Nr. VEIDS simbolizācija 

1 dzīvojamā vai saimniecības ēka 
 

2 drupas 
 

 
 
slāĦa nosaukums ipasi_aizs_dabas_ter_robeza.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežas 

slāĦa ăeometrija laukums 

aprakts lauks LAYER dublē atribūtu lauku VEIDS 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

VEIDS veids Text 50 

NOS nosaukums Text 100 

PLATIBA platība (ha) Double 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

LAYER CAD slāĦa līmenis Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

VEIDS 

Nr. VEIDS simbolizācija 

1 dabas rezervāta robeža 
 

2 nacionālā parka robeža 
 

4 biosfēras rezervāta robeža 
 

5 dabas lieguma robeža 
 

6 dabas parka robeža 
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7 
aizsargājamo ainavu apvidus 
robeža  

8 
vietējas nozīmes īpaši 
aizsargājama dabas teritorijas 
robeža  

 
slāĦa nosaukums derigo_izr_iegulu_ter.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

derīgo izrakteĦu iegulu teritorijas 

slāĦa ăeometrija laukums 

simbolizācija 
 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

VEIDS veids Text 50 

NOS nosaukums Text 100 

PLATIBA platība (ha) Double 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

 
slāĦa nosaukums valsts_noz_udensnotekas.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

valsts nozīmes ūdensnotekas 

slāĦa ăeometrija līnija 

simbolizācija 
 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

VEIDS veids Text 50 

NOS nosaukums Text 100 

GARUMS garums (km) Double 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

 
slāĦa nosaukums melioretas_lauks_zemes.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

meliorētas lauksaimniecības zemes 

slāĦa ăeometrija laukums 

simbolizācija 
 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

PLATIBA platība (ha) Double 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 
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ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

 
 
slāĦa nosaukums detalplanojumi.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

detālplānojumi 

slāĦa ăeometrija laukums 

simbolizācija 
 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

NOS detālplānojuma nosaukums Text 100 

PLATIBA platība (m2) Long Integer 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

UZSAKTS 
pašvaldības lēmuma datums par 
detālplānojuma uzsākšanu 

Date 

REDAKC 
pašvaldības lēmuma datums par 
detālplānojuma pirmās redakcijas 
apstiprināšanu 

Date 

APSTIPR 
pašvaldības lēmuma datums par 
detālplānojuma apstiprināšanu 

Date 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

 
slāĦa nosaukums buvatlaujas.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

būvatĜaujas 

slāĦa ăeometrija laukums 

simbolizācija 
 

 
atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

NR būvatĜaujas numurs Text 30 

PLATIBA platība (m2) Long Integer 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

IZDOTA būvatĜaujas izdošanas datums Date 

DERIGA 
datums, līdz kuram derīga 
būvatĜauja 

Date 

ADRESATS adresāts, kam izdota būvatĜauja Text 100 

BUVETAJS būvatĜaujas realizētājs Text 100 

OBJEKTS 
objekta nosaukums, kam izdota 
būvatĜauja 

Text 100 

ADRESE 
īpašuma adrese, kurā izdota 
būvatĜauja 

Text 100 

PIEZIMES piezīmes Text 100 
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slāĦa nosaukums ter_planojumu_statuss.shp 

slāĦa aizstājvārds 
(alias) 

teritorijas plānojumu statuss 

slāĦa ăeometrija laukums 

apraksts 
tiek iekĜauts tikai Zemgales plānošanas reăiona ăeoportālā, bet neizmanto vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma grafiskajā daĜā 

atribūtu informācija 

atribūts aizstājvārds (alias) datu tips 

NOS nosaukums Text 100 

APST_DAT apstiprināšanas datums Date 

STATUSS pašreizējais statuss Text 50 

ATB_SPEC atbilstība metodikas specifikācijai Text 50 

PLATIBA platība (ha) Double 

TER_VIEN teritoriālā vienība Text 50 

ADM_TER administratīvā teritorija Text 50 

PIEZIMES piezīmes Text 100 

STATUSS 

Nr. STATUSS  

1 spēkā esošs  

2 izstrādes stadijā  

ATB_SPEC 

Nr. ATB_SPEC simbolizācija 

1 atbilst Metodikas specifikācijai 
 

2 neatbilst Metodikas specifikācijai 
 

 
 


