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Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti 

atbilstoši TAPL: 

• nacionālajā līmenī -  Latvijas Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija un Nacionālais attīstības plāns  

• reģionālajā līmenī – plānošanas reģiona ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija un attīstības programma 

• vietējā līmenī: 
– pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija (AS) 

– pašvaldības attīstības programma (AP) 

– pašvaldības teritorijas plānojums (TP) 

– lokālplānojums 

–  detālplānojums 

– tematiskais plānojums 

Izstrādā pēc 

nepieciešamības!!! 





ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

- nosaka novada attīstības ilgtermiņa stratēģiskos 

mērķus un prioritātes, iezīmē  novada attīstības 

telpisko perspektīvu 

-  ir pamats pašvaldības attīstības programmas 

prioritāšu, rīcību un investīciju mērķtiecīgai 

plānošanai un teritorijas plānojuma izstrādei 



Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 

ilgtspējīgas attīstības stratēģija — ilgtermiņa 
teritorijas attīstības plānošanas dokuments (līdz 
25 gadiem), kurā noteikts pašvaldības ilgtermiņa 
attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un 
telpiskās attīstības perspektīva 

 

Izstrādā atbilstoši: 

• LIAS 2030 

• attiecīgā plānošanas reģiona IAS 

• izvērtējot arī kaimiņu pašvaldību IAS (ja tādas ir) 



Stratēģiskā daļa 

Telpiskās attīstības perspektīva 

! izmaiņas IAS = jaunas IAS izstrāde 

! izmaiņas AP= aktualizācija 

! lēmumu par IAS vai AP spēka  

zaudēšanu pieņem pašvaldības dome  

Ilgtspējīgas 
attīstības 
stratēģija 



IAS stratēģiskā daļa (teksta daļa): 
• ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija) – 

situācija, kurā būtu jāsasniedz pašvaldībai 
ilgtermiņā 

•  stratēģiskie mērķi - balstīti vīzijā un veicina 

vīzijas sasniegšanu 

•  prioritātes – jānosaka, lai organizētu darbību 

stratēģisko mērķu sasniegšanai 

• teritorijas specializācija 



Telpiskās attīstības perspektīvā 
attēlo: 

 

• nozīmīgākos esošos telpiskās 
struktūras elementus un vēlamās 
ilgtermiņa izmaiņas, galvenās 
funkcionālās telpas 

• apdzīvojuma struktūru un publisko 
pakalpojumu klāstu 

• galvenos transporta koridorus un 
infrastruktūru (piemēram, valsts 
galvenos un reģionālos autoceļus, 
dzelzceļus, ostas, lidostas), kā arī 
maģistrālos inženierkomunikāciju 
tīklus un objektus 

• dabas teritoriju telpisko struktūru, tai 
skaitā īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju tīklu 

• kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas 
• ainaviski vērtīgās un citas īpašas 

teritorijas 
• prioritāri attīstāmās teritorijas 





IAS un attīstības programmas 
izstrādes procedūra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilstoši TAPL jāizstrādā vai jāaktualizē līdz 2013.gada 31.decembrim 

 

Pašvaldības domes 
lēmums par IAS/AP 
izstrādes uzsākšanu 

Apstiprina izstrādes vadītāju 

Apstiprina darba uzdevumu 

Sabiedrības līdzdalības 
pasākumi atbilstoši MK 

25.08.2009. noteikumiem 
Nr.970 “Sabiedrības 
līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas 
procesā” (darba grupas, 

sanāksmes, publiskā 
apspriešana) 

IAS/AP redakcija 

Publiskā 
apspriešana 
ne mazāk kā 

4 nedēļas 

IAS/AP projekts 
Plānošanas 

reģions 

atzinum
s 

4 nedēļas 

Pašvaldības 
dome 

Apstiprina 
IAS/AP 

Precizē IAS/AP 
projektu 

Publiskā 
apspriešana 
ne mazāk kā 

3 nedēļas 

Būtiskās 

izmaiņas 



Paldies par uzmanību! 

Kristīne Rasiņa 

+371 66016559 

kristine.rasina@varam.gov.lv  
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