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DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par 2007.gada 20.-21.jūnija RAPLM un LPS sarunās panākto vienošanos
izpildi:
1.1. Par teritorijas plānotāju izglītības un tālākizglītības sistēmu un
turpmākajiem uzdevumiem teritorijas plānotāju izglītošanā.
1.2. Par plānotāju sertifikāciju un turpmākajiem uzdevumiem teritorijas
plānotāju sertifikācijā.
1.3. Par kvalitatīvu teritorijas plānojumu izvērtēšanas nodrošināšanu un
pārbaužu metodiku.
1.4. Par Latvijas telpiskās attīstības perspektīvu un Nacionālā plānojuma
pabeigšanas programmu.
2. Par attīstības plānošanu saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likumu:
2.1. Par Attīstības plānošanas sistēmas likumā un citos likumos vietējām
pašvaldībām un plānošanas reģioniem noteiktajām prasībām attiecībā uz
attīstības plānošanu.
2.2. Par attīstības plānošanas dokumentiem vietējās pašvaldībās.
2.3. Uzraudzība par attīstības plānošanu pašvaldībās.
2.4. Par metodiskajiem ieteikumiem attīstības plānošanas dokumentu izstrādē,
t.sk., vadlīnijām visu pašvaldību attīstības programmu izstrādei. Turpmākā
darbība ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Vietējās
ekonomikas un nodarbinātības attīstības programmas (OECD LEED) gala
ziņojumu.
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2.5. Piekrastes integrētās apsaimniekošanas programma.
2.6. Par termina „pilsētu politika” aizstāšanu ar terminu „urbanizēto teritoriju
politika”.
3. Teritorijas plānošanas jautājumi:
3.1. Par institūciju sniegtajiem nosacījumiem un atzinumiem teritorijas
plānojumu izstrādes procesā.
3.2. Par Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.883 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” noteikto prasību attiecībā uz
kartogrāfiskajiem materiāliem izpildi.
3.3. Par turpmākajiem uzdevumiem teritorijas plānojumu vērtēšanā.
3.4. Par teritorijas plānošanas dokumentu glabāšanu.
3.5. Par teritorijas plānošanas sistēmu pēc administratīvi teritoriālās reformas
pabeigšanas (riska teritorijas, zemes ierīcības projekti, teritorijas plānojumu
apstrīdēšana, teritorijas plānojumu sabiedriskās apspriešanas materiālu
uzglabāšana, terminoloģiskā daudzveidība, vispārīgie apbūves noteikumi).

1. Par 2007.gada 20.-21.jūnija RAPLM un LPS sarunās panākto vienošanos
izpildi:
1.1. Par teritorijas plānotāju izglītības un tālākizglītības sistēmu.
RAPLM informē:
Atbilstoši 2007.gada 20.-21.jūnijā notikušajām RAPLM un LPS sarunām ir
apzināta esošā situācija par iespējām iegūt valstī teritorijas plānotāja izglītību. Šobrīd
Latvijas Republikā nav akreditētas studiju programmas, kurās attiecīgā profila
speciālisti varētu iegūt nepieciešamo izglītību.
Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē ir izveidota
profesionālā maģistra studiju programma „Telpiskās attīstības plānošana”. Studijas
notiek no 2007.gada septembra, to ilgums ir 2 gadi. Studiju programmā ir paredzēta
specializācija telpiskās attīstības plānošanā un vides plānošanā. Minētā studiju
programma pagaidām nav akreditēta. Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada
3.oktobra noteikumu Nr.821 „Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības
programmu akreditācijas kārtība” 7.punktam divu gadu laikā pēc augstākās izglītības
programmas īstenošanas uzsākšanas augstskolai jāiesniedz Izglītības un zinātnes
ministrijā augstskolas rektora parakstīts iesniegums augstākās izglītības programmas
akreditācijai.
Rīgas Tehniskajā Universitātē atsevišķa studiju programma teritorijas
plānotāju apmācībai nav izveidota. Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras un
pilsētbūvniecības fakultātē pilsētplānošanas un teritorijas plānošanas studijas
integrētas arhitektūras profesionālā maģistra un doktorantūras studiju programmās.
Rīgas Tehniskajā Universitātē ir izstrādāta, apstiprināta Senāta sēdē un sagatavota
licencēšanai tālākizglītības programma pilsētplānošanā. Plānotais studiju ilgums – 1
gads. Programma domāta pašvaldību darbiniekiem, kur teritorijas plānošanas jomā
strādā dažādu nozaru speciālisti.
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Uzsākts darbs pie tālākizglītības programmas izveides Telpiskās plānošanas
institūtā, kurā mācības teritorijas plānotāji varētu uzsākt 2009.gada janvārī.
Notikusi diskusija ar Izglītības un zinātnes ministriju par teritorijas plānotāju
profesijas aktualitāti un nepieciešamību rast iespēju piešķirt finansējumu augstskolām
budžeta vietām teritorijas plānotāju izglītošanai. Pagaidām Izglītības un zinātnes
ministrijas nostāja ir noraidoša, jo tā uzskata, ka šis jautājums ir jārisina Latvijas
Universitātes mērogā, pārdalot esošo finansējumu budžeta vietām.
LPS viedoklis:
LPS nepieciešams RAPLM atbalsts sarunās ar Izglītības un zinātnes
ministriju, lai risinātu jautājumu par budžeta vietu izveidošanu Latvijas Universitātē
teritorijas plānotāju izglītošanai.
Puses vienojas:
RAPLM turpinās darbu pie priekšlikumu izstrādes teritorijas plānošanas
normatīvā regulējuma nodrošinājumam pēc administratīvi teritoriālās reformas
pabeigšanas, kur viens no jautājumiem būs par teritorijas plānotāju izglītības un
tālākizglītības sistēmas izveidi, pamatojot nepieciešamību piešķirt finansējumu
budžeta vietām teritorijas plānotāju izglītošanai.
1.2. Par teritorijas plānotāju sertifikāciju.
RAPLM informē:
Nepieciešamību teritorijas plānotāju sertifikācijai nosaka attiecīgo jomu
reglamentējošajā likumā, tāpēc Teritorijas plānošanas likumā jāietver prasība, ka
teritorijas plānojumus var izstrādāt personas, kas ir sertificētas teritorijas plānošanā.
Sertificēšanu ierobežo tas, ka Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumu
Nr.460 „Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu
reglamentētajām profesijām” 1.pielikumā profesija „teritorijas plānotājs” nav iekļauta
reglamentēto profesiju specialitāšu un apakšspecialitāšu sarakstā.
Atbilstoši likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās
kvalifikācijas atzīšanu” 3.panta otrajai daļai reglamentētajā profesijā ir tiesības
darboties personai, kura apguvusi šai profesijai atbilstošu akreditētu izglītības
programmu vai ieguvusi profesionālo kvalifikāciju. Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas
un zemes zinātņu fakultātes profesionālās maģistrantūras studiju programma
„Telpiskās attīstības plānošana” ir licencēta, bet nav akreditēta.
LPS viedoklis:
Jautājums par teritorijas plānotāju sertifikāciju ir aktuāls, jo Latvijas Arhitektu
savienība ir pārtraukusi arhitektu sertificēšanu teritorijas plānošanā. Biedrība
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„Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija”, kas ir sabiedriska organizācija, nenodarbojas
ar teritorijas plānotāju sertificēšanu.
Nepieciešams apkopot informāciju par speciālistiem, kas strādā teritorijas
plānošanas jomā.
Puses vienojas:
RAPLM sadarbībā ar LPS un biedrību „Latvijas Teritoriālplānotāju
asociācija” uzsāks darbu pie teritorijas plānotāju, kuri veikuši RAPLM iesniegto
teritorijas plānojumu izstrādi, saraksta izveidošanas, kuru plānots ievietot RAPLM
mājas lapā internetā.
1.3. Par kvalitatīvu teritorijas plānojumu izvērtēšanas nodrošināšanu un pārbaužu
metodiku.
RAPLM informē:
Uz 2008.gada 1.jūliju no 525 vietējām pašvaldībām spēkā esošs teritorijas
plānojums ir 455 pašvaldībām. No 2008.gada 1.janvāra vietējo pašvaldību teritorijas
plānojumu atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtēšanu veic plānošanas reģioni.
RAPLM vērtē plānošanas reģionu, rajonu pašvaldību, republikas pilsētu teritorijas
plānojumu, to grozījumu un to vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu, par kuru
galīgo redakciju RAPLM sniegusi atzinumu līdz 2007.gada 31.decembrim, atbilstību
teritorijas plānošanas jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu teritorijas plānojumu izvērtēšanu un akcentētu
būtiskākos aspektus teritorijas plānojumu izstrādē, RAPLM ir organizējusi tikšanās ar
plānošanas reģionu administrācijas visiem speciālistiem, kas veic teritorijas
plānojumu vērtēšanu, kā arī plānošanas reģionu speciālistiem organizējusi seminārus
par teritorijas plānošanas jautājumiem.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai.
Puses vienojas:
RAPLM saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 7.panta trešo daļu turpinās
metodiski vadīt, pārraudzīt un koordinēt teritorijas plānojumu izstrādi, kā arī
nodrošinās citu minētajā likumā un Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra
noteikumos Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” RAPLM
noteikto funkciju un uzdevumu izpildi.
1.4. Par Latvijas telpiskās attīstības perspektīvu un Nacionālā plānojuma pabeigšanas
programmu.
RAPLM informē:
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Atbilstoši 2008.gada 8.maijā Saeimā pieņemtā Attīstības plānošanas sistēmas
likuma 11.panta otrajai daļai Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija nosaka valsts
ilgtermiņa attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Latvijas Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas pirmā redakcija tiks sagatavota līdz 2008.gada 15.jūlijam un līdz
2008.gada 1.oktobrim tiks organizētas diskusijas par šo dokumentu ar nozaru
ministriju pārstāvjiem.
Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekts tiks prezentēts 2008.gada
10.oktobra nacionālajā forumā „Latvija 2030. Izaicinājumi ilgtspējīgai attīstībai”, kas
notiks Ķīpsalā. Pēc minētās stratēģijas projekta pilnveidošanas to plānots iesniegt
izskatīšanai Nacionālās attīstības padomes sēdē 2008.gada novembra beigās. Iecerēts,
ka Nacionālās attīstības padome nodos stratēģijas projektu sabiedriskajai apspriešanai,
kura norisināsies 2008.gada decembrī un 2009.gada janvārī.
LPS viedoklis:
LPS pieņem informāciju zināšanai.
Puses vienojas:
RAPLM turpinās darbu pie Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes
atbilstoši plānotajiem termiņiem.

2. Par attīstības plānošanu saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likumu:
2.1. Par Attīstības plānošanas sistēmas likumā un citos likumos vietējām pašvaldībām
un plānošanas reģioniem noteiktajām prasībām attiecībā uz attīstības plānošanu.
RAPLM informē:
Attīstības plānošanas sistēmas likums Saeimā tika pieņemts 2008.gada 8.maijā
un 2009.gada 1.janvārī likums stāsies spēkā. Likumā ir noteikti attīstības plānošanas
dokumentu veidi, attīstības plānošanas dokumentu līmeņi, attīstības plānošanas
dokumentu darbības termiņi un dokumentu hierarhija, kā arī attīstības plānošanas
sistēmas vadības un koordinācijas mehānisms, kas nosaka atbildības sadalījumu
nacionālajā līmenī un reģionālajā līmenī.
Reģionālās attīstības likumā ir konkretizēti reģionālās attīstības plānošanas
dokumenti. Plānošanas reģioniem tie ir plānošanas reģionu attīstības programmas un
teritoriju plānojumi, bet vietējām pašvaldībām tie ir vietējo pašvaldību attīstības
programmas un teritoriju plānojumi.
Teritorijas plānošanas likums nosaka plānošanas reģiona un vietējās
pašvaldības uzdevumus attiecībā uz teritorijas plānošanu.
Viens no galvenajiem uzdevumiem ir Reģionālās attīstības likuma, Teritorijas
plānošanas likuma normu prasību par attīstības plānošanu teritorijā saskaņošana ar
Attīstības plānošanas sistēmas likumā iestrādātajām normām minētajā jautājumā.
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LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai, izsaka vēlmi iesaistīties priekšlikumu izstrādē
par Reģionālās attīstības likuma, Teritorijas plānošanas likuma normu prasību par
attīstības plānošanu teritorijā saskaņošanu ar Attīstības plānošanas sistēmas likumā
noteiktajām normām.
Puses vienojas:
RAPLM, uzklausot LPS viedokli, turpinās iesākto darbu pie grozījumu
sagatavošanas Reģionālās attīstības likumā un Teritorijas plānošanas likumā, lai
saskaņotu minēto likumu normu prasības attīstības plānošanas jautājumos ar
Attīstības plānošanas sistēmas likumu.
2.2. Par attīstības plānošanas dokumentiem vietējās pašvaldībās.
RAPLM informē:
Atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likumam vietējā līmenī tiek izstrādāts
ilgtermiņa attīstības plānošanas (līdz 25 gadiem) dokuments, kurā nosaka attiecīgās
teritorijas attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu, kā arī vidēja termiņa
attīstības plānošanas (līdz 7 gadiem) dokuments, kurā nosaka prioritāšu īstenošanai
nepieciešamo pasākumu kopumu. Minētos dokumentus izstrādā un apstiprina vietējās
pašvaldības dome (padome). Vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumenti ir
hierarhiski pakārtoti reģionālā un nacionālā līmeņa attīstības plānošanas
dokumentiem.
Reģionālās attīstības likuma 6.panta pirmās daļas 7.punktā ir noteikts, ka
reģionālās attīstības īstenošanai vietējā līmenī tiek izstrādāta vietējās pašvaldības
attīstības programma un teritorijas plānojums.
LPS viedoklis:
Piekrīt RAPLM viedoklim, ka pašvaldībām jānodrošina attīstības plānošanas
dokumentu izstrāde atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem.
Puses vienojas:
Pieņem informāciju zināšanai. RAPLM, konsultējoties un sadarbojoties ar
LPS, turpinās darbu attīstības plānošanas sistēmas sakārtošanā reģionālajā un vietējā
līmenī.
2.3. Uzraudzība par attīstības plānošanu pašvaldībās.
RAPLM informē:
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RAPLM veic uzraudzību par attīstības plānošanas jautājumiem saskaņā ar
tiesību aktos noteiktajiem uzdevumiem. Atbilstoši Reģionālās attīstības likuma
16.pantam RAPLM ir vadošā iestāde valsts reģionālās politikas izstrādē un
īstenošanā, kā arī reģionālās attīstības valsts atbalsta pasākumu īstenošanas
koordinācijā. RAPLM pārrauga plānošanas reģionu darbību. Atbilstoši Teritorijas
plānošanas likuma 7.panta trešajai daļai RAPLM metodiski vada, pārrauga un
koordinē teritorijas plānojumu izstrādi. Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas
likuma 12. panta piekto daļu RAPLM nodrošina nacionālā un reģionālā līmeņa
attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un Nacionālajam attīstības plānam. Saskaņā ar
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 12. panta sesto daļu plānošanas reģioni
nodrošina vietējā un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo
saskaņotību un atbilstību hierarhiski augstākiem attīstības plānošanas dokumentiem,
kā arī attīstības plānošanas dokumentu sistēmu regulējošiem normatīvajiem aktiem.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai.
Puses vienojas:
RAPLM savas kompetences ietvaros turpinās veikt nepieciešamos pasākumus
attīstības plānošanas uzraudzības jautājumos.
2.4. Par metodiskajiem ieteikumiem attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, t.sk.,
vadlīnijām visu pašvaldību attīstības programmu izstrādei. Turpmākā darbība ar
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Vietējās ekonomikas un
nodarbinātības attīstības programmas (OECD LEED) gala ziņojumu.
RAPLM informē:
RAPLM sadarbībā ar 17 pašvaldībām, kas noteiktas kā potenciālās atbalsta
saņēmējas Eiropas reģionālā attīstības fonda 2007.-2013.gadam prioritātes
„Policentriska attīstība” ietvaros, un plānošanas reģionu attīstības plānotājiem
izstrādāja vadlīnijas, kas ir metodiski ieteikumi pašvaldību integrētu attīstības
programmu izstrādei. Minētie metodiskie ieteikumi ir pieejami RAPLM mājas lapā
internetā www.raplm.gov.lv un tos var izmantot jebkura pašvaldība, izstrādājot savu
attīstības programmu.
RAPLM no 2007.gada janvāra ir iesaistījusies OECD LEED projektā
„Stratēģiskās plānošanas, uzraudzības un novērtēšanas ietvari reģionu un pašvaldību
attīstībai” (turpmāk – projekts). Projekta laikā OECD LEED eksperti, pamatojoties uz
vairāku vizīšu laikā veiktās Latvijas plānošanas, uzraudzības un novērtēšanas sistēmas
izpētes rezultātiem un starptautisko pieredzi, kā arī sadarbībā ar RAPLM, plānošanas
reģioniem un citiem iesaistītajiem partneriem izstrādāja vadlīnijas plānošanas
sistēmas ieviešanai un darbības nodrošināšanai reģionālā un vietējā līmenī. Vadlīniju
mērķis ir sniegt ieteikumus valsts, reģionālā un vietējā līmeņa pārvaldes institūcijām
plānošanas sistēmas efektīvai ieviešanai un darbības nodrošināšanai reģionālajā un
vietējā līmenī. Izstrādātās vadlīnijas ir paredzēts izmantot, lai nodrošinātu nacionālā
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un reģionālā līmeņa, kā arī reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas procesu
saskaņotību, kā arī attīstības plānošanas un budžeta plānošanas procesa sasaisti.
Izstrādātās vadlīnijas būs noderīgas turpmākajā vietējo pašvaldību darbā, izmantojot
piedāvātos plānošanas principus, pieejas, metodes mērķtiecīgai teritoriju attīstības
virzībai.
LPS viedoklis:
Nepieciešams, lai izstrādātās vadlīnijas būtu pieejamas visām pašvaldībām,
kuras šīs vadlīnijas varētu izmantot savu attīstības programmu izstrādei.
Puses vienojas:
RAPLM pēc vadlīniju precizēšanas nodrošinās to pieejamību pašvaldībām
plānošanas sistēmas ieviešanai un darbības nodrošināšanai reģionālajā un vietējā
līmenī.
2.5. Piekrastes integrētās apsaimniekošanas programma.
Piekrastes integrētās apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde veicama valsts
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes ietvaros, paredzot pasākumus piekrastes
teritorijas integrētas izmantošanas rekomendāciju prasību īstenošanai, nevis
izstrādājot atsevišķu dokumentu. Plānots, ka 2008.gada rudenī Saeimā tiks izskatīti
Vides ministrijas sagatavotie grozījumi Aizsargjoslu likumā, t.sk., 36.pantā, kurā
noteikti aprobežojumi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai.
Puses vienojas:
RAPLM sadarbībā ar LPS turpinās darbu, iesaistoties diskusijā ar Vides
ministriju par Aizsargjoslu likuma grozījumiem.
2.6. Par termina „pilsētu politika” aizstāšanu ar terminu „urbanizēto teritoriju
politika”.
RAPLM informē:
Pilsētu politikas ietvaros plānots risināt ne tikai pilsētu izaugsmes, bet arī
pilsētu un lauku sadarbības jautājumus. Terminu maiņa nav lietderīga, jo tā nemainīs
plānotās politikas ietvarus.
LPS viedoklis:
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„Urban policy” tiek traktēts pārāk šauri, attiecinot to tikai uz pilsētu
teritorijām.
Puses vienojas:
RAPLM iesaistīs LPS pilsētu politikas satura izstrādē.
3. Teritorijas plānošanas jautājumi:
3.1. Par institūciju sniegtajiem nosacījumiem un atzinumiem teritorijas plānojumu
izstrādes procesā.
RAPLM informē:
Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) 13.punktā
2007.gada 13.novembrī veiktie grozījumi nosaka, ka vietējā pašvaldība pieprasa no
reģionālās vides pārvaldes, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un
citām (kopā – 16) darba uzdevumā ietvertajām institūcijām informāciju un/vai
nosacījumus vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un tā grozījumu izstrādei, kas
izriet no attiecīgo nozari reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī atzinumus
par izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un tā grozījumu atbilstību
nosacījumiem. Jautājums par MK noteikumu 13.punktā minēto institūciju iesaistīšanu
teritorijas plānošanas procesā būtu diskutējams katrā konkrētā gadījumā atsevišķi.
Šobrīd spēkā esošie MK noteikumi ir strukturēti tā, ka ieinteresētā puse ir pašvaldība,
bet institūcijas ir pasīvas, tās necenšas izrādīt iniciatīvu savu interešu iestrādāšanai
teritorijas plānojumos. Minēto faktu RAPLM ņems vērā, gatavojot jaunos tiesību
aktus, kas noteiks teritorijas plānojumu izstrādes kārtību pēc administratīvi teritoriālās
reformas pabeigšanas.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai. Atzīmē, ka nepieciešams samazināt MK
noteikumu 13. punktā minēto institūciju, kas sniedz atzinumus par vietējo pašvaldību
teritorijas plānojumiem, skaitu.
Puses vienojas:
RAPLM ņems vērā LPS viedokli, gatavojot jaunos tiesību aktus, kas noteiks
teritorijas plānojumu izstrādes kārtību pēc administratīvi teritoriālās reformas
pabeigšanas.
3.2. Par Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.883 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” noteikto prasību attiecībā uz
kartogrāfiskajiem materiāliem izpildi.
RAPLM informē:
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Jautājums par kvalitatīvu kartogrāfisko materiālu ir aktuāls jau vairāku gadu
garumā. Kartogrāfiskā materiāla sagatavotājs ir valsts aģentūra „Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra” (turpmāk – LĢIA), kas ir Aizsardzības ministrijas padotībā
esoša iestāde. 2007.gada 13.novembrī veiktie grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
19.oktobra noteikumos Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” nosaka, ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grafiskās daļas
sastāvdaļa ir topogrāfiskā karte, kas izmantota vietējās pašvaldības teritorijas
plānojuma sagatavošanai, kā arī kartes (plāni), kurā parādīta teritorijas pašreizējā un
plānotā (atļautā) izmantošana. Tādējādi, LĢIA ir juridiskais pamats pamatot
pieprasījumu finansējumam Aizsardzības ministrijai pilnas topogrāfiskās kartes (M
1:10 000) sagatavošanai visā valstī.
RAPLM ir saņēmusi pārmetumus no pašvaldībām par to, ka LĢIA
nenodrošina pilnas topogrāfiskās kartes iegādes iespējas. RAPLM uzskata, ka
teritorijas plānojuma izstrādei pietiktu ar topogrāfisko karti, kurā attēlotas teritorijas
reljefa augstuma atzīmes un izolīnijas. Šāds viedokli pausts arī RAPLM tikšanās
reizēs ar pašvaldību un plānošanas reģionu pārstāvjiem un speciālistiem.
LPS viedoklis:
Ir izstrādāts likumprojekts „Ģeotelpiskās informācijas likums”, kurā ir noteikti
topogrāfiskās kartes mērogi, bet nepieciešams tos detalizēt.
Puses vienojas:
RAPLM izvērtēs minēto likumprojektu un sniegs atzinumu, kā arī turpinās
iesākto darbu, atkārtoti skaidrojot Aizsardzības ministrijai finansējuma piešķiršanas
topogrāfisko karšu izgatavošanai nepieciešamību.
3.3. Par turpmākajiem uzdevumiem teritorijas plānojumu vērtēšanā.
RAPLM informē:
Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likumā veiktajiem grozījumiem no
2008.gada 1.janvāra vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu atbilstības normatīvo
aktu prasībām izvērtēšanu veic plānošanas reģioni. RAPLM vērtē plānošanas reģionu,
rajonu pašvaldību, republikas pilsētu teritorijas plānojumu, to grozījumu un to vietējo
pašvaldību teritorijas plānojumu, par kuru galīgo redakciju RAPLM sniegusi
atzinumu līdz 2007.gada 31.decembrim, atbilstību teritorijas plānošanas jomu
regulējošo normatīvo aktu prasībām.
Pašreiz ministrijā vērtēšanā ir ap 20 vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu
un to grozījumu. RAPLM turpina metodiski vadīt, pārraudzīt un koordinēt teritorijas
plānojumu izstrādi, kā arī sniegt nepieciešamo metodisko palīdzību teritorijas
plānojumu izvērtēšanā.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai.
Puses vienojas:
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RAPLM turpinās metodiski vadīt, pārraudzīt un koordinēt teritorijas
plānojumu izstrādi, kā arī sniegt nepieciešamo metodisko palīdzību teritorijas
plānojumu izvērtēšanā.
3.4. Par teritorijas plānošanas dokumentu glabāšanu.
RAPLM informē:
Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 16.punktu vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumu vai tā grozījumus izstrādā un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
noformē ne mazāk kā trijos eksemplāros. Viens eksemplārs glabājas vietējā
pašvaldībā, otrs – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, trešais –
attiecīgajā plānošanas reģionā. Izstrādātā detālplānojuma vai tā grozījumu eksemplārs,
kas noformēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, glabājas vietējā pašvaldībā. No
2008.gada 1.janvāra apstiprinātie detālplānojumi nav jāiesniedz RAPLM. Līdz ar to
arhīvu veidošana un uzturēšana ir katras pašvaldības, plānošanas reģiona un RAPLM
kompetencē. Uz doto brīdi RAPLM uzglabā teritorijas plānojumus gan papīra
izdrukas formā, gan elektroniski, neveidojot speciālu datu bāzi.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai. Ierosina izveidot teritorijas plānojumu
elektronisko datu bāzi.
Puses vienojas:
Līdz 2010.gadam RAPLM izveidos teritorijas plānojumu elektronisko datu
bāzi.
3.5. Par teritorijas plānošanas sistēmu pēc administratīvi teritoriālās reformas
pabeigšanas (riska teritorijas, zemes ierīcības projekti, teritorijas plānojumu
sabiedriskās apspriešanas materiālu uzglabāšana, terminoloģiskā daudzveidība,
vispārīgie apbūves noteikumi).
RAPLM informē:
RAPLM ir iecerējusi veikt esošās teritorijas plānošanas sistēmas darbības
izvērtējumu un sagatavot priekšlikumus teritorijas plānošanas normatīvā regulējuma
nodrošinājumam pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas. Darba mērķis ir
sakārtot telpiskās plānošanas sistēmu valstī, sniedzot priekšlikumus par visu teritorijas
plānošanas līmeņu darbību pēc novadu izveides 2009.gadā, dažādu līmeņu teritorijas
plānojumu saturu un saistošo raksturu, izveidojot valstī vienotu telpiskās attīstības
plānošanas sistēmu. Plānots izanalizēt vismaz 5 Eiropas Savienības valstu pēdējo 10
gadu plānošanas sistēmu reformu rezultātus, formulēt galvenos problēmu blokus
Latvijas teritorijas plānošanas sistēmas darbībā, ietverot visus plānošanas līmeņus, kā
arī izstrādāt pasākumu plānu teritorijas plānošanas sistēmas pilnveidošanai.
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Izstrādājot tiesību aktu projektus, tiks nodrošināta teritorijas plānošanas sistēmas
harmonizēšana ar citiem valsts politikas plānošanas dokumentiem, t.sk., Attīstības
plānošanas sistēmas likumu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta teritorijas plānošanas
dokumentu juridiskajam statusam, saturam, teritorijas plānojumu izstrādes procedūrai,
to apstrīdēšanas kārtībai.
2008.gada beigās tiks uzsākts darbs pie Ministru kabineta noteikumu projekta
izstrādes par vispārīgo apbūves kārtību pašvaldībās.
Jautājumā par zemes ierīcības projektiem ir notikušas diskusijas ar
Zemkopības ministriju un ir panākta vienošanās, ka, veicot esošās teritorijas
plānošanas sistēmas darbības izvērtējumu, tiks izdiskutēts arī šis jautājums un līdz
2009.gada 1.oktobrim tiks sagatavoti nepieciešamie grozījumi tiesību aktos.
LPS viedoklis:
Pieņem informāciju zināšanai, atbalsta RAPLM aktivitātes un izsaka vēlmi
iesaistīties esošās teritorijas plānošanas sistēmas darbības izvērtējumā un
priekšlikumu sagatavošanā teritorijas plānošanas normatīvā regulējuma
nodrošinājumam pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas.
Puses vienojas:
RAPLM sadarbībā ar LPS turpinās darbu minētajā jautājumā atbilstoši
plānotajam.

Sarunu trešā daļa tiek slēgta plkst.14 00.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
ministrs
______________________________
Edgars Zalāns

__________________________________
Andris Jaunsleinis

Protokolēja

Ieva Stikāne

13

