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Kāpēc tiek bremzēta teritoriālās attīstības
plānošana?

FOTO: Kaspars Nordens, LETA

Pirms neilga laika trauksmes zvanus par Latvijas situāciju

teritorijas attīstības plānošanā skandēt sāka nekustamo īpašumu

nozares pārstāvji. Un ne bez pamata. Jau kopš pagājušā gada,

kad tika izsludināta un ilgstoši ir bijusi spēkā ārkārtējā situācija,

ir apturēta jebkādu pašvaldību plānošanas dokumentu (attīstības

stratēģijas, programmas, detālplānojumi, lokālplānojumi,
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teritorijas plānojumi) virzība. Šie dokumenti, it īpaši tie, kas

attiecas uz telpisko plānošanu, ir cieši saistīti ar iespējām

teritorijās piesaistīt investīcijas, attīstīt būvniecību u. tml.

Sabiedrības iesaiste un līdzdalības nodrošināšana attīstības plānošanā ir

demokrātiskas sabiedrības pazīme. Tā ir ne vien demokrātijas

nepieciešamība, bet arī būtiska ilgtspējīgas attīstības pazīme.   Publiskā

apspriešana ir nozīmīga plānošanas dokumentu izstrādes stadijas

sastāvdaļa. Tā ir obligāta teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un

detālplānojumu izstrādē. Tāpēc kavējas un būtiski ir pagarināts dokumentu

izstrādes process, kā arī būvatļaujas saņemšanas un būvniecības process.

Attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un sabiedrības iesaistīšanas

kārtību regulē likums “Par pašvaldībām”, Teritorijas attīstības plānošanas

likums, Ministru kabineta noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Ministru kabineta

noteikumi Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas

procesā” u. c. normatīvie akti.

Līdz ar ārkārtējo situāciju to, kā pašvaldībām organizējama attīstības

plānošanas dokumentu un plānošanas dokumentu vides pārskata publiskā

apspriešana nosaka Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma

(turpmāk – likums) 21. pants, kura otrajā daļā noteikts, ka vietējās

pašvaldības lokālplānojumu un detālplānojumu un to vides pārskatu

publisko apspriešanu turpina tikai neklātienes formā (attālināti), ja šo

dokumentu publiskā apspriešana uzsākta pirms ārkārtējās situācijas

izsludināšanas un klātienē notikusi ne mazāk kā divas nedēļas, tostarp ir

organizēta publiskās apspriešanas sanāksme. Ja publiskā apspriešana

uzsākta ārkārtējās situācijas laikā, tā klātienē turpināma ne mazāk kā divas

nedēļas pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, tostarp organizējot publiskās

apspriešanas sanāksmi. 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/238807-teritorijas-attistibas-planosanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/269842-noteikumi-par-pasvaldibu-teritorijas-attistibas-planosanas-dokumentiem
https://likumi.lv/ta/id/197033-sabiedribas-lidzdalibas-kartiba-attistibas-planosanas-procesa
https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/315278#p21
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Principā gada garumā, kad mūsu kaimiņi lietuvieši un igauņi ļoti veikli

piemērojās situācijai un, veicot attiecīgas izmaiņas tiesību aktos, ļāva

notikt publiskās apspriešanas pasākumiem, Latvijā šis process tika

apstādināts, par spīti straujajai sabiedrības digitālās kompetences un

prasmju attīstībai, tostarp pat parlamenta un tiesu pāriešanai attālinātā

lēmumu pieņemšanas procesā. 

Īpašumu attīstītāji publiskajā telpā norādījušu uz simtiem miljonu eiro

investīcijām, kas tādā veidā Latvijai gājušas secen. Un, ņemot vērā globālo

ekonomisko situāciju, kas neizbēgami ietekmēs arī Latvijas budžetu, tas ir

būtisks arguments.

Situācijas attīstība 

Pie pašvaldību pārraugošās ministrijas (turpmāk – VARAM) durvīm

klauvēja ne viena vien pašvaldība un dažādu nozaru pārstāvji. Līdz beidzot

2021. gada 18. martā steidzamības kārtībā Saeima pieņēma VARAM

sagatavotos grozījumus likumā, kas stājās spēkā 25. martā.

Tie paredz, ka publisko apspriešanu neklātienes formā (attālināti) organizē

plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, attīstības programmai

un tematiskajiem plānojumiem; vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības

stratēģijai, attīstības programmai, lokālplānojumiem, detālplānojumiem un

tematiskajiem plānojumiem.

Organizējot publisko apspriešanu neklātienes formā (attālināti), jāievēro

šādi nosacījumi:

1) minimālais publiskās apspriešanas termiņš – četras nedēļas;

2) informācija par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta publisko

apspriešanu un publiskās apspriešanas sanāksmi izziņota vismaz divos
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plašsaziņas kanālos un nodrošināta tās izvietošana publiskajā ārtelpā,

norādot teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrādes pamatojumu

un risinājumu īsu aprakstu, informāciju par būtiskākajām izmaiņām un

plānotajiem attīstības projektiem;

3) nodrošināta iespēja iepazīties ar publiskajai apspriešanai nodotajiem

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un saņemt konsultāciju gan

attālināti, gan klātienē;

4) publiskās apspriešanas sanāksme tiek organizēta, izmantojot tiešsaistes

videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku. Informācija

par publiskās apspriešanas sanāksmi ne vēlāk kā 10 dienas pirms

sanāksmes noteiktā datuma izziņota vismaz divos plašsaziņas kanālos, tiek

nodrošināta tās izvietošana publiskajā ārtelpā, norādot teritorijas attīstības

plānošanas dokumenta izstrādes pamatojumu un īsu risinājumu aprakstu,

informāciju par būtiskākajām izmaiņām un plānotajiem attīstības

projektiem;

5) informācija par izziņošanas pasākumiem, veidiem, priekšlikumu un

viedokļu sniegšanas iespējām, kā arī sanāksmes protokolu ietverta

atsevišķā ziņojumā, ko pievieno kopējai dokumentācijai par izstrādi.

Ir skaidrs, ka stratēģiju un programmu publiskās apspriešanas ir svarīgas,

jo tuvojas administratīvi teritoriālā reforma un pēc vēlēšanām ir jābūt

skaidrībai par plānošanas reģionu un jaunizveidoto pašvaldību attīstības

virzieniem. Publiskajā telpā pieejamā informācija liecina, ka tagad ir

aktīvākais jaunveidojamo novadu attīstības stratēģiju un programmu

izstrādes periods, un ierobežojumu neatcelšana būtu VARAM “šaušana sev

kājā”.

Neatbildēts jautājums
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© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības. Izlasi par iespējām to izmantot!

Tomēr joprojām paliek neatbildēts jautājums, kādēļ šādu procedūru nav

iespējams piemērot teritorijas plānojumiem.

Īpaši svarīgs šis aspekts ir Latvijas galvaspilsētai, kas jauno teritorijas

plānojumu gaida vairākus gadus. Un šajā brīdī, kad process nokļuvis finiša

taisnē, ja pandēmija turpināsies, šī nozīmīgā dokumenta virzība

apstiprināšanai tiks nepamatoti bremzēta, kas ir negatīvs signāls

galvaspilsētas attīstībai, investoriem, attīstības projektiem.  

Pašvaldības Būvniecība Politika Administratīvi teritoriālā reforma

Covid-19 Demokrātija Investīcijas Reģionu attīstība

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Covid-19
ierobežojošie
pasākumi

 TIESĪBU AKTI

https://lvportals.lv/tema/pasvaldibas
https://lvportals.lv/tema/ekonomika/buvnieciba
https://lvportals.lv/tema/politika
https://lvportals.lv/temats/administrativi-teritoriala-reforma
https://lvportals.lv/tags/covid-19
https://lvportals.lv/tags/demokratija
https://lvportals.lv/tags/investicijas
https://lvportals.lv/tags/regionu-attistiba
https://lvportals.lv/iestade/876-vides-aizsardzibas-un-regionalas-attistibas-ministrija
https://lvportals.lv/norises/321727-no-9-novembra-latvija-izsludina-arkartejo-situaciju-covid-19-ierobezosanai-2020
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6. aprīlī noslēdzās

valstī izsludinātā

ārkārtējā situācija.

Ņemot vērā Covid-19

infekcijas izplatības

riskus, pilnvaras

turpināt noteikt

personu tiesības

ierobežojošus

pasākumus

epidemioloģiskās

drošības nolūkos,

neizsludinot īpašu

tiesisko režīmu,

Ministru kabinetam ir

deleģējis likumdevējs

– Saeima –, pieņemot

Covid-19 infekcijas

izplatības pārvaldības

likumu. 

                        
Ministru kabineta

noteikumi Nr. 360

"Epidemioloģiskās

drošības pasākumi

Covid-19 infekcijas

izplatības

ierobežošanai. 

Visi tiesību akti, kas

attiecas uz Covid-19,

vienkopus Likumi.lv.

Žurnāla "Jurista

Vārds" publikāciju

izlase brīvpieejā -

cīņas ar pandēmiju

juridiskie aspekti.

 

Kontakti un

atbildes uz

jautājumiem par

Covid-19

Slimības izplatība

Kam jāievēro 10

dienu pašizolācija

Iebraucot Latvijā

– jāaizpilda

https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/tema/covid-19
https://juristavards.lv/zinas/276369-cina-ar-pandemiju-tiesiskie-aspekti/
https://covid19.gov.lv/kontakti
https://www.spkc.gov.lv/lv/covid-19-statistika
https://lvportals.lv/skaidrojumi/319934-kam-turpmak-jaievero-10-dienu-pasizolacija-2020
https://lvportals.lv/skaidrojumi/323800-iebraucot-latvija-bus-jauzrada-negativs-covid-19-tests-2021
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Covidpass un

jāuzrāda negatīvs

Covid-19 tests

Papildu prasības

ieceļotājiem no

trešajām valstīm

Pašizolācija,

atgriežoties no

ārvalstīm

Ko darīt, ja Covid-

19 tests ir pozitīvs

vai esi

kontaktpersona

Valsts apmaksāts

Covid-19 tests

Pulcēšanās

ierobežojumi

publiskos un

privātos

pasākumos

Kur un kam

obligāti jālieto

sejas maskas

Ierobežojumi

mazumtirdzniecībā 

Vadlīnijas

attālinātā darba

organizācijai

Slimības lapa

Covid-19 laikā

Darba tiesības un

Covid-19

Tieslietu sistēmas

darbība ārkārtējās

situācijas laikā

Ja Covid-19 dēļ

atcelts ceļojums

Kādus personas

datus apstrādā

lietotne "Apturi

Covid"

SPKC ieteikumi

iedzīvotājiem

https://lvportals.lv/skaidrojumi/323800-iebraucot-latvija-bus-jauzrada-negativs-covid-19-tests-2021
https://lvportals.lv/skaidrojumi/325999-stingrakas-prasibas-iecelotajiem-no-tresajam-valstim-2021
https://lvportals.lv/skaidrojumi/317493-kad-jaievero-pasizolacija-atgriezoties-no-arvalstim-2020
https://lvportals.lv/dienaskartiba/321676-ko-darit-ja-covid-19-tests-ir-pozitivs-vai-esi-kontaktpersona-2020
https://lvportals.lv/skaidrojumi/317565-valsts-apmaksats-covid-19-tests-2020
https://lvportals.lv/skaidrojumi/321730-pulcesanas-ierobezojumi-publiskos-un-privatos-pasakumos-no-9-novembra-2020
https://lvportals.lv/skaidrojumi/321295-kur-obligati-jalieto-mutes-un-deguna-aizsegs-2020
https://lvportals.lv/skaidrojumi/326711-kadi-veikali-klatiene-bus-pieejami-no-7-aprila-2021
https://lvportals.lv/norises/325963-vadlinijas-attalinata-darba-organizacijai-2021
https://lvportals.lv/skaidrojumi/321471-slimibas-lapas-covid-19-laika-2020
https://lvportals.lv/skaidrojumi/314189-darbinieku-un-darba-deveju-attiecibas-arkartejas-situacijas-laika-2020
https://lvportals.lv/skaidrojumi/323216-tielietu-sistemas-darbiba-arkartejas-situacijas-laika-2020
https://lvportals.lv/skaidrojumi/317026-nenotikusa-celojuma-vieta-vaucers-vai-naudas-atmaksa-2020
https://lvportals.lv/skaidrojumi/317009-datu-valsts-inspekcija-mobila-lietotne-apturi-covid-neizseko-personas-2020
https://arkartassituacija.gov.lv/
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