
Ko darīt pēc Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma spēkā stāšanās?



Teritorijas plānojums (TP)

• esošais TP paliek spēkā
• neuzliek pienākumu izstrādāt jaunu TP
• pašvaldība pieņem lēmumu, norādot pēc kuriem MK  

noteikumiem tiks pabeigts izstrādes procesā esošais 
TP

• MKN 1148 spēkā līdz jaunu MKN spēkā stāšanās 
dienai, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2012.

• vispārīgās prasības plānošanai, teritorijas 
izmantošanai un apbūvei noteiks MKN



Teritorijas plānojumu uzraudzība
• palielinās pašvaldības atbildība par izstrādātā TP 

atbilstību normatīvajiem aktiem
• plānošanas reģioni nevērtēs TP, bet koordinēs un 

pārraudzīs vietējo pašvaldību TP izstrādi
• ja konstatē TP izstrādes procedūras pārkāpumus vai 

neatbilstību  normatīvajiem aktiem, ministrs ir tiesīgs 
izdot rīkojumu par TP apturēšanu:
– pēc savas iniciatīvas (6 mēneši no SN spēkā stāšanās)
– ja saņemts iesniegums

• konstitucionālā sūdzība Satversmes tiesai
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Reģionu teritorijas plānojumi 

• neparedz TP izstrādi 
reģionālajā līmenī

• paliek spēkā, līdz stājas 
spēkā plānošanas reģionu 
ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas

MKN 236 spēkā līdz jaunu MKN spēkā stāšanās dienai, 
bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2012.



Attīstības programma (AP)
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (AS)

• uzliek pienākumu līdz 31.12.2013. izstrādāt 
jaunu vai aktualizēt esošo AP un  AS

• līdz jaunu MKN izstrādei, ievēro ministrijas 
metodiku par AP izstrādi (www.varam.gov.lv
sadaļā Reģionālā attīstība/ Metodiskie ieteikumi 
attīstības programmu izstrādei)



Detālplānojumi

• apstiprina ar vispārīgu administratīvo aktu
• ar SN apstiprinātie detālplānojumi paliek 

spēkā
• izstrādes procesā esošos detālplānojumus 

pabeidz “pa vecam”, bet ne vēlāk kā līdz 
31.12.2012., šie SN būs spēkā

• ar SN apstiprinātus detālplānojumus var atcelt, 
pieņemot jaunus SN



Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēma (TAPIS)

• līdz 31.12.2014 ievieto TAPIS spēkā esošos 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

prasības  dokumentu ievietošanai TAPIS noteiks 
MKN (termiņš – līdz 31.12.2012.)



Cerot uz savstarpēju sadarbību,
paldies par uzmanību!

Ilze Aigare
Telpiskās plānošanas departamenta 

direktora vietniece,
Plānojumu uzraudzības nodaļas vadītāja


