
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašvaldības DOME PIEŅEM LĒMUMU 

par attīstības programmas vai tās 

grozījumu uzsākšanu. 

MKN 711 66.,73.p. 

 

MKN 

Līdz TAPIS darbības uzsākšanai, 

pašvaldība minēto lēmumu divu 

nedēļu laikā pēc tā pieņemšanas 

elektroniski nosūta VARAM un 

plānošanas reģionam.  

MKN 711 139.1.p.  

 

Pašvaldības dome, pieņemot 

lēmumu par attīstības 

programmas vai tās grozījumu 

izstrādes uzsākšanu, apstiprina 

izstrādes vadītāju un darba 

uzdevumu. 

MKN 711 66.,73.p.  

Attīstības programmas vai tās grozījumu 

izstrādes procesā PAŠVALDĪBA 

ORGANIZĒ SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS 

PASĀKUMUS atbilstoši normatīvajiem 

aktiem par sabiedrības līdzdalības 

organizēšanu. 

MKN 711 67.,73.p. 

Pašvaldība elektroniski sagatavotu 

paziņojumu par līdzdalības procesu 

iesniedz plānošanas reģionam 

publicēšanai tā mājaslapā. Plānošanas 

reģions minēto paziņojumu publicē 

savā mājaslapā ne vēlāk kā triju 

darbdienu laikā pēc to saņemšanas. 

MKN 970 14.p.  

Atbildīgā amatpersona sagatavo un 

publicē pašvaldības mājaslapā 

paziņojumu par līdzdalības procesu, kā 

arī, izvērtējot nepieciešamību, izplata 

to citos sabiedrībai pieejamos veidos, 

lai iespējami labāk sasniegtu 

mērķauditoriju.  

MKN 970 13.p.  

Līdz TAPIS darbības uzsākšanai, 

pašvaldība minēto lēmumu triju 

darbdienu laikā ievieto 

pašvaldības tīmekļa vietnē, kā arī 

divu nedēļu laikā izziņo citos 

sabiedrībai pieejamos veidos. 

MKN 711 139.2.p. 

 

Attīstības programmas vai tās grozījumu 

publiskās apspriešanas termiņš nav 

mazāks par četrām nedēļām.  

MKN 711 68.,73.p.  

 

 

Pašvaldība lēmumu par attīstības 

programmas vai tās grozījumu 

apstiprināšanu divu nedēļu laikā pēc tā 

pieņemšanas elektroniski nosūta 

VARAM un plānošanas reģionam.  

MKN 711 139.1.,73.p.  

 

Pašvaldība ar attīstības programmas 

vai tās grozījumu izstrādes procesu 

saistītos dokumentus apkopo atsevišķā 

sējumā, nodrošinot tā elektronisku 

glabāšanu un pieejamību pašvaldībā.  

MKN 711 6.,73.p. 

Pēc plānošanas reģiona atzinuma 

saņemšanas PAŠVALDĪBA IZVĒRTĒ tajā 

izteiktos iebildumus un priekšlikumus un, 

JA NEPIECIEŠAMS, PRECIZĒ saskaņošanai 

nosūtīto attīstības programmas vai tās 

grozījumu projektu.  

MKN 711 70.1.,73.p. 

 

Pašvaldība izstrādāto un apstiprināto 

attīstības programmas vai tās grozījumu 

projektu NOSŪTA PLĀNOŠANAS 

REĢIONAM, kas četru nedēļu laikā 

SNIEDZ ATZINUMU par tā atbilstību 

normatīvo aktu prasībām (Kurzemes 

plānošanas reģions atzinumu sniedz 15 

darba dienu laikā). 

MKN 711 69.,73.p., 

29.06.2011. KPR Attīstības padomes sēdē 
apstiprinātā „Kārtība, kādā plānošanas reģions 

izvērtē pašvaldību attīstības programmas” 

 

Pašvaldība APSTIPRINA precizēto 

attīstības programmu vai tās 

grozījumus.  

MKN 711 70.2.,73.p. 

 

Pašvaldība divu nedēļu laikā pēc 

attīstības programmas vai tās 

grozījumu apstiprināšanas elektroniski 

iesniedz plānošanas reģionam 

teritorijas attīstības plānošanas 

vajadzībām izstrādātā dokumenta 

eksemplāru elektroniski portatīvā 

dokumenta (PDF) datņu formātā vai 

digitāli saspiesta un kodēta attēla 

(JPEG un PNG) datņu formātā.  

MKN 711 140.2.p.  

 

Pašvaldība divu nedēļu laikā pēc 

attīstības programmas vai tās 

grozījumu apstiprināšanas elektroniski 

iesniedz VARAM pašvaldību 

pārraudzības funkcijas nodrošināšanai 

attīstības programmas vai to 

grozījumu eksemplāru papīra formā 

un elektroniski portatīvā dokumenta 

(PDF) datņu formātā vai digitāli 

saspiesta un kodēta attēla (JPEG un 

PNG) datņu formātā.  

MKN 711 140.1.p.  

 

Līdz TAPIS darbības uzsākšanai 

pašvaldība publiskajai apspriešanai 

nodoto attīstības programmas vai tās 

grozījumu projektu redakcijas saglabā 

elektroniskā formātā – portatīvā 

dokumenta (PDF) datņu formātā vai 

digitāli saspiesta un kodēta attēla 

(JPEG un PNG) datņu formātā, un 

pievieno pārskatam par attiecīgā 

dokumenta izstrādi.  

MKN 711 141p.  

 

 

INSTITŪCIJA, saņemot informāciju 

par attīstības programmas vai tās 

grozījumu izstrādes uzsākšanu, četru 

nedēļu laikā pašvaldībai IZSNIEDZ tās 

rīcībā esošos grafiskos un teksta 

DATUS vai norāda kārtību, kādā 

datus var saņemt. 

MKN 711 53.1.p. 

Līdz TAPIS darbības uzsākšanai 

pašvaldība nosūta elektroniskos 

paziņojumus par attīstības 

programmas vai tās grozījumu 

izstrādes uzsākšanu tām 

institūcijām un pašvaldībām, 

kuras var ietekmēt teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentā 

ietvertie risinājumi, lūdzot 

norādīt kontaktpersonu, lai 

varētu koordinēt datu 

izsniegšanu un nodrošināt 

institūciju līdzdalību. 

MKN 711 52., 139.3.p. 

 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 

IZSTRĀDES UZSĀKŠANA 

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS 

NODROŠINĀŠANA 

INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU 

SAŅEMŠANA  

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 

APSTIPRINĀŠANA 

PROJEKTA SASKAŅOŠANA 

Valsts un pašvaldības institūcijas 

piedalās teritorijas attīstības plānošanā, 

konsultējot, sniedzot teksta un grafisko 

informāciju un saskaņojot attīstības 

plānošanas risinājumus par institūciju 

kompetencē esošajiem jautājumiem.  

MKN 711 51.p.  

 

 

Ja institūcija pēc pašvaldības 

pieprasījuma četru nedēļu laikā nesniedz 

atzinumu, tiek pieņemts, ka tai attiecīgajā 

administratīvajā teritorijā nav publisko 

interešu. 

MKN 711 60.p.  

Ja pašvaldība, izvērtējot plānošanas 

reģiona iebildumus un priekšlikumus, 

VEIC BŪTISKAS IZMAIŅAS attīstības 

programmas vai tās grozījumu projektā, 

tā nodrošina ATKĀRTOTU PUBLISKO 

APSPRIEŠANU, kas ilgst ne mazāk kā trīs 

nedēļas. 

MKN 711 71.,73.p. 

PLĀNOŠANAS REĢIONS sniedz 

NOSACĪJUMUS pašvaldības attīstības 

programmas vai tās grozījumu 

izstrādei. 

TAPL 11.panta 2.p. 

Pašvaldībai ir pienākums līdzsvaroti 

izvērtēt izteiktos priekšlikumus un savus 

lēmumus pamatot, kā arī paziņot tos 

sabiedrībai un priekšlikumu 

iesniedzējiem.  

TAPL 4.panta 6.p.  

 

 

Plānošanas reģions izvērtē un sniedz atzinumu par 

reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas 

dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību 

hierarhiski augstākiem attīstības plānošanas 

dokumentiem, kā arī attīstības plānošanas 

dokumentu sistēmu regulējošiem normatīvajiem 

aktiem. 

APSL 12.panta 6.p., RAL 16.
1
panta 1 daļas 3

1
p. 

Institūciju atzinumos nevar izvirzīt jaunus 

nosacījumus vai prasības, izņemot 

gadījumu, ja ir mainījusies tiesiskā vai 

faktiskā situācija. 

MKN 711 58.p.  


