
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašvaldības dome pieņem LĒMUMU 

par teritorijas plānojuma, 

lokālplānojuma vai to grozījumu 

uzsākšanu. 

MKN 711 76.,98.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 teritorijas plānojuma, 

lokālplānojuma vai to grozījumu 

izstrādes uzsākšanu, apstiprina 

izstrādes vadītāju un darba 

uzdevumu. 

MKN 711 76.,98.p.  

Pašvaldības dome pieņem LĒMUMU 

par teritorijas plānojuma, 

lokālplānojuma vai to grozījumu 

redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai. 

MKN 711 78.,98.p. 

Četru nedēļu laikā pēc minētā lēmuma 

pieņemšanas izstrādes vadītājs organizē 

publisko apspriešanu. 

MKN 711 79.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. 

 

Pašvaldība LĒMUMU par teritorijas 

plānojuma, lokālplānojuma vai to 

grozījumu apstiprināšanu divu nedēļu laikā 

pēc tā pieņemšanas elektroniski nosūta 

VARAM un plānošanas reģionam.  

MKN 711 139.1.,73.p.  

 

Pašvaldība ar teritorijas plānojuma, 

lokālplānojuma vai to grozījumu 

izstrādes procesu saistītos 

dokumentus apkopo atsevišķā sējumā, 

nodrošinot tā elektronisku glabāšanu 

un pieejamību pašvaldībā.  

MKN 711 6.,73.p. 

Izstrādes vadītājs elektroniski informē 

darba uzdevumā minētās institūcijas par 

izstrādāto teritorijas plānojuma, 

lokālplānojuma vai to grozījumu 

redakciju un pieprasa ATZINUMU par to. 

MKN 711 56.,80.,98.p. 

 

 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.  

 

 VARAM pašvaldību pārraudzības 

funkcijas nodrošināšanai 

teritorijas plānojuma, 

lokālplānojuma 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 teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentu 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 

dokumenta izstrādes uzsākšanu, 

četru nedēļu laikā pašvaldībai sniedz 

NOSACĪJUMUS teritorijas plānojuma, 

lokālplānojuma vai to grozījumu 

izstrādei, kā arī izsniedz tās rīcībā 

esošos grafiskos un teksta datus vai 

norāda kārtību, kādā datus var 

saņemt. 

MKN 711 53.1., 53.2., 77.p. 

Līdz TAPIS darbības uzsākšanai 

pašvaldība nosūta elektroniskos 

paziņojumus par teritorijas 

plānojuma, lokālplānojuma vai to 

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. 

 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA 

UN LOKĀLPLĀNOJUMA 

IZSTRĀDES UZSĀKŠANA 

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU 

SAŅEMŠANA  

TERITORIJAS PLĀNOJUMA UN LOKĀLAPLĀNOJUMA 

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.  

Institūciju atzinumos nevar izvirzīt 

jaunus nosacījumus vai prasības, 

izņemot gadījumu, ja ir mainījusies 

tiesiskā vai faktiskā situācija. 

MKN 711 58.p.  

Plānošanas reģions sniedz 

NOSACĪJUMUS pašvaldības teritorijas 

plānojuma, lokālplānojuma vai to 

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.  

 

 
Teritorijas plānojuma, lokālplānojuma 

vai to grozījumu izstrādātājs, iekļaujot 

attiecīgajā teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentā citu institūciju 

sniegtos datus, nodrošina, lai tie 

netiktu mainīti. Ja nepieciešams, 

izmaiņas datos izstrādātājs saskaņo ar 

institūciju, kura ir izsniegusi datus.  

MKN 711 55.p.  

 

 

Izstrādes vadītājs sagatavo ZIŅOJUMU 

par teritorijas plānojuma, 

lokālplānojuma vai to grozījumu 

redakciju un iesniedz to kopā ar 

izstrādāto plānojuma redakciju 

izskatīšanai pašvaldības domē. 

MKN 711 78.,98.p. 

DARBA UZDEVUMĀ ietver vismaz:  

 izstrādes pamatojumu un konkrētus 

uzdevumus;  

 kartogrāfiskā materiāla pamatnes 

mērogu;  

 institūcijas, kuru tīmekļa vietnēs 

publicētā informācija izmantojama 

teritorijas plānojuma izstrādei, un 

institūcijas, no kurām pieprasāmi 

nosacījumi vai informācija, kas nav 

pieejama publiskajā telpā;  

 plānotos sabiedrības līdzdalības veidus 

un pasākumus. 

MKN 711 77.,54.p.  

PAZIŅOJUMĀ norāda:  

 pašvaldības domes lēmumu par 

plānojuma redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai;  

 publiskās apspriešanas termiņu;  

 vietu, kur noteiktā laikā var iepazīties ar 

plānojuma redakciju;  

 sabiedrības līdzdalības pasākumu 

norises vietu un laiku;  

 apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko 

priekšlikumu iesniegšanas vietu un 

laiku. 

MKN 711 77.p.  

PAZIŅOJUMU par publisko apspriešanu, kas 

ilgst ne mazāk par četrām nedēļām 

(pilnveidotajai redakcijai – ne mazāk par 

trīs nedēļām), pašvaldība ievieto savā 

tīmekļa vietnē un izziņo citos sabiedrībai 

pieejamos veidos.  

MKN 711 88.,98.p.  

 

 

Teritorijas plānojuma, lokālplānojuma vai 

to grozījumu redakciju ievieto pašvaldības 

tīmekļa vietnē un izvieto sabiedrībai brīvi 

pieejamā vietā pašvaldības vai tās 

institūcijas telpās.  

MKN 711 83.,98.p.  

 

 Publiskās apspriešanas laikā NAV 

PIEĻAUJAMS VEIKT IZMAIŅAS teritorijas 

plānojumā, lokālplānojumā vai to 

grozījumos noteiktajā funkcionālajā 

zonējumā un izmantošanas 

aprobežojumos.  

MKN 711 84.,98.p.  

 

 

Izstrādes vadītājs sagatavo ZIŅOJUMU, 

kurā ietver pārskatu par institūciju 

atzinumiem un privātpersonu 

saņemtajiem priekšlikumiem un 

iebildumiem, to vērā ņemšanu vai 

noraidīšanu, norādot noraidījuma 

pamatojumu. 

MKN 711 86.,98.p. 

 APSTIPRINĀT teritorijas plānojuma, 

lokālplānojuma vai to grozījumu 

redakciju.  

MKN 711 87.1.,98.p. 

 

 PILNVEIDOT teritorijas plānojuma, 

lokālplānojuma vai to grozījumu 

redakciju atbilstoši institūciju 

atzinumiem un publiskās 

apspriešanas rezultātiem.  

MKN 711 87.2.,98.p. 

 

 NORAIDĪT izstrādāto teritorijas 

plānojuma, lokālplānojuma vai to 

grozījumu redakciju un izstrādāt to 

no jauna atbilstoši jaunam darba 

uzdevumam.  

MKN 711 87.3.,98.p. 

 

ATZINUMUS par teritorijas plānojuma 

un lokālplānojuma vai to grozījumu 

redakciju institūcijas sniedz bez maksas 

četru nedēļu laikā no pašvaldības 

pieprasījuma saņemšanas.  

MKN 711 57.p. 

 

Pašvaldība izvērtē publiskās 

apspriešanas rezultātus un izstrādes 

vadītāja sagatavoto ziņojumu, un VEIC 

NEPIECIEŠAMOS PRECIZĒJUMUS 

teritorijas plānojuma, lokālplānojuma 

vai to grozījumu pilnveidotajā redakcijā. 

 MKN 711 87.2.,98.p. 

 

Pašvaldības dome pieņem vienu no 

šādiem LĒMUMIEM: 

MKN 711 87.,92.,98.p. 

 

 

VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJA 

atzinumā sniegtās rekomendācijas par 

teritorijas plānojuma, lokālplānojuma vai 

to grozījumu stratēģiskās ietekmes uz 

vidi novērtējumu ir izvērtējamas un 

iestrādājamas plānojuma pilnveidotajā 

redakcijā līdz publiskās apspriešanas 

uzsākšanai. 

MKN 711 91.,98.p.  

Pēc domes lēmuma pieņemšanas par  

pilnveidotās redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai NAV PIEĻAUJAMS VEIKT 

IZMAIŅAS teritorijas plānojumā, 

lokālplānojumā vai to grozījumos 

noteiktajā funkcionālajā zonējumā un 

izmantošanas aprobežojumos. 

MKN 711 90.,98.p.  

 VALSTS ZEMES DIENESTAM 

Kadastra informācijas sistēmas, 

Valsts adrešu reģistra 

informācijas sistēmas un 

Apgrūtināto teritoriju 

informācijas sistēmas darbības 

nodrošināšanai – teritorijas 

plānojuma, lokālplānojuma vai to 

grozījumu grafiskās daļas karti, 

kurā attēlots funkcionālais 

zonējums, pilsētu, novada 

pagastu, ciemu robežas un 

apgrūtinātās teritorijas 

(vektordatu formā Latvijas 

1992.gada ģeodēziskajā 

koordinātu sistēmā LKS-92 TM), 

teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumus un 

pašvaldības lēmumu par 

plānojuma apstiprināšanu.  

MKN 711 140.3.p.  

 

Līdz TAPIS 

darbības 

uzsākšanai 

pašvaldība divu 

nedēļu laikā pēc 

attiecīgā 

teritorijas 

attīstības 

plānošanas 

dokumenta 

apstiprināšanas 

elektroniski 

iesniedz: 

 

Teritorijas plānojuma, lokālplānojuma 

vai to grozījumu redakciju PILNVEIDO 

atbilstoši institūciju atzinumiem un 

publiskās apspriešanas rezultātiem.  

MKN 711 87.2.,88.,98.p. 

 


