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2.POSMS: DOKUMENTU IZSTRĀDES
PROCESU KATRA PAŠVALDĪBA
ORGANIZĒ PĒC PAŠVALDĪBAS
IZVEIDOTA PLĀNA.

Ko darīt, ja pašvaldība neiesaista
iedzīvotājus plānošanas dokumenta
izstrādes sākumposmā? 

Pašvaldībai nav obligāts pienākums
veikt īpašus iedzīvotāju iesaistes
pasākumus, bet vairums pašvaldību
tādus rīko. Ja Tava pašvaldība nerīko,
bet Tu vēlies, lai rīkotu, vērsies ar
priekšlikumu pie pašvaldības vadītāja
vai pie atbildīgās amatpersonas. Ja
pašvaldība šādiem ierosinājumiem
kādu iemeslu dēļ neatsaucas, Tev ir
iespēja ietekmēt dokumenta saturu
divos veidos: sagatavot rakstiskus
priekšlikumus un piedalīties publiskās
apspriešanas sanāksmē, klātienē
izsakot savus priekšlikumus. 

Pašvaldība, lemjot uzsākt
plānošanas dokumenta izstrādi,
apstiprina darba uzdevumu un arī
plānotos sabiedrības līdzdalības
veidus,
Ja pašvaldība ir izveidojusi īpašas
darba grupas, kuru ietvaros tiks
izstrādāts plānošanas dokuments,
Tu vari pieteikties dalībai tajās. 
Ja pašvaldība rīko apspriedes,
tikšanās, fokusgrupas, darbnīcas  ar
dažādu nozaru pārstāvjiem vai
iedzīvotājiem – Tu vari piedalīties
šādā apspriedē un izteikt savu
viedokli.
Tu vari sagatavot rakstiskus
priekšlikumus un iesniegt to
pašvaldībai arī tad, ja dokuments
vēl ir izstrādes procesā, Pašvaldībai
jāsniedz motivēta atbilde, ko tā
dara ar saņemto priekšlikumu (Tu
vari sagatavot rakstiskus
priekšlikumus un iesniegt tos
pašvaldībai arī tad, ja pašlaik Tev
svarīgais plānošanas dokuments
netiek izstrādāts).

Kā es varu iesaistīties plānošanas
dokumenta izstrādē jau no paša
izstrādes sākuma?

Tev ir vairākas iespējas: 

1.

2.

3.

4.

Teritorijas plānojumu un
lokālplānojumu ir iespējams
apstrīdēt, vēršoties Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā divu mēnešu
laikā pēc dokumenta
apstiprināšanas pašvaldības
domē. Ministrija tālāk lemj, vai
apturēt dokumenta darbību vai
ļaut uzsākt tā īstenošanu.
Detālplānojumu Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā
var pārsūdzēt administratīvajā
tiesā mēneša laikā pēc tam, kad ir
publicēts paziņojums par
detālplānojuma apstiprināšanu.

6.POSMS: PAŠVALDĪBA APSTIPRINA
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS
DOKUMENTU

Ja esmu nokavējis publiskās
apspriešanas termiņu, bet man ir
būtiski iebildumi pret izstrādāto
dokumentu, vai man vēl ir iespējas
kaut kā ietekmēt dokumenta saturu?

Ja esi nokavējis publiskās
apspriešanas termiņu, taču
dokuments vēl nav apstiprināts
pašvaldības domē, painteresējies
pašvaldībā pie atbildīgā speciālista
par dokumenta izstrādes stadiju. Ja
plānots izstrādāt  un apspriest vēl
vienu dokumenta redakciju – Tev vēl
ir iespēja izteikt komentārus. Ja
dokuments apstiprināts pašvaldībā
un stājies spēkā, tad papildus
iebildumus vairs tajā nevarēs iekļaut.
Šādā gadījumā jāgaida, kad
pašvaldība vai nu izstrādās
plānošanas dokumenta grozījumus
vai arī lems izstrādāt jaunu
plānošanas dokumentu.

Apstrīdēšanas iespējas Tev ir tikai par
pašvaldībā izstrādāto teritorijas
plānojumu, lokālplānojumu vai
detālplānojumu: 

1.

2.

1.POSMS: PAŠVALDĪBAS DOMES
DEPUTĀTI PIEŅEM LĒMUMU
IZSTRĀDĀT PLĀNOŠANAS
DOKUMENTU.

Kā es varu uzzināt, ka pašvaldība
plāno drīzumā izstrādāt kādu
plānošanas dokumentu?

Regulāri ieskaties pašvaldības mājas
lapā, kur pašvaldībai ir pienākums
publicēt informāciju par attīstības
dokumentu izstrādes uzsākšanu, kā arī
piereģistrējies teritorijas attīstības
plānošanas portālā www.ģeolatvija.lv
sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”
un piesakies paziņojumu saņemšanai
par sev interesējošo teritoriju. 

Kas pašvaldībā atbild par plānošanas
dokumentu izstrādi, pie kā varu
vērsties?

Plānošanas dokumentu izstrādi
organizē un vada ar pašvaldības
domes lēmumu apstiprināts izstrādes
vadītājs. Parasti tas ir par pašvaldības
attīstības plānošanu atbildīgās
institūcijas (Attīstības plānošanas
nodaļa, Attīstības aģentūra vai cits
struktūrvienības nosaukums – tas
atkarīgs no pašvaldības) vadītājs.

Infografika "Kā Tu vari iesaistīties pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādē?"

4.POSMS: PAŠVALDĪBA IZVĒRTĒ
PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS IETVAROS
SAŅEMTOS PRIEKŠLIKUMUS UN LEMJ
– ŅEMT VAI NEŅEMT VĒRĀ UN KĀDĀ
VEIDĀ.

Kā es varu noskaidrot vai manu
priekšlikumu, ko esmu iesniedzis
publiskās apspriešanas laikā,
pašvaldība ir ņēmusi vērā?

Pašvaldības atbildīgais darbinieks pēc
publiskās apspriešanas beigām
sagatavo ziņojumu par saņemtajiem
priekšlikumiem un iebildumiem un
tajā norāda, vai tie ir ņemti vērā vai
nav ņemti vērā. Ja priekšlikums nav
ņemts vērā, pašvaldībai ir jāsniedz īss
pamatojums, kādēļ. Pašvaldība ne
vēlāk kā 30 dienas pēc publiskās
apspriešanas tās kopsavilkumu/
ziņojumu un dalībnieku sarakstu
ievieto institūcijas mājaslapā sadaļā
“Sabiedrības līdzdalība”, kā arī, ja
iespējams, izplata citos sabiedrībai
pieejamos veidos.

Rakstīt iesniegumu pašvaldībai un
iesniegt to klātienē klientu
apkalpošanas centrā;
Rakstīt pašvaldībai elektroniski
parakstītu iesniegumu un nosūtīt uz
pašvaldības vienoto e-pasta adresi;
Rakstīt iesniegumu valsts vienotajā
ģeoportālā geolatvija.lv;
Rakstīt pašvaldībai iesniegumu,
autorizējoties e-pakalpojumu
portālā latvija.lv.

1.

2.

3.

4.

3.POSMS: PLĀNOŠANAS DOKUMENTS
TIEK NODOTS VISMAZ 4 NEDĒĻU
GARAI PUBLISKAI APSPRIEŠANAI –
IKVIENS VAR IESNIEGT SAVUS
PRIEKŠLIKUMUS VAI IEBILDUMUS.

Kā es varu uzzināt vai un kad notiks
kāda attīstības plānošanas
dokumenta publiskā apspriešana? 

Pašvaldība savā mājaslapā internetā
publicē informāciju par attīstības
plānošanas dokumenta publiskās
apspriešanas kārtību un laika posmu,
par apspriešanas klātienes sanāksmi,
kā arī par to, kur un kad var iepazīties
ar attiecīgo plānošanas dokumentu un
kā iesniedzami rakstveida priekšlikumi.

Kā es varu iesniegt priekšlikumus un
iebildumus? 

Publiskās apspriešanas laikā
priekšlikumus pašvaldībai var iesniegt
vairākos veidos:

Kāda ir atšķirība starp publisko
apspriešanu un sabiedrisko apspriedi?

Publiskā apspriešana ir laika posms –
kurā Tu vari sniegt savus iebildumus
un priekšlikumus vai piedalīties citās
līdzdalības aktivitātēs (aptaujās,
sanāksmēs, darba grupās utt.). Parasti
šis laika posms apspriešanai ir ne īsāks
par 4 nedēļām. Sabiedriskā apspriede
jeb apspriešanas sanāksme ir tikšanās
ar iedzīvotājiem un interesentiem.
Parasti tāda notiek publiskās
apspriešanas laika posmā.

Kur es varu iepazīties ar apspriešanai
nodoto plānošanas dokumentu?

Pašvaldībai ir apspriežamais
dokuments jāpublicē mājas lapā un
portālā geolatvija.lv, kā arī tas ir
pieejams papīra formā pašvaldības
telpās darba laikā.

Vai pašvaldībai ir pienākums ņemt
vērā arī publiskās apspriešanas
sanāksmēs mutiski izteiktus
priekšlikumus?

Pašvaldībai ir pienākums uzklausīt un
pieņemt arī mutiski izteiktus
priekšlikumus. Publiskās apspriešanas
sanāksmēs pašvaldībai jānodrošina, ka
izteiktie priekšlikumi un iebildumi tiek
piefiksēti un apkopoti ziņojumā. 

5.POSMS: JA PĒC PUBLISKĀS
APSPRIEŠANAS DOKUMENTĀ TIEK
VEIKTAS BŪTISKAS IZMAIŅAS, KAS
SKAR IEDZĪVOTĀJUS, PAŠVALDĪBAI
JĀRĪKO ATKĀRTOTA PUBLISKĀ
APSPRIEŠANA PRECIZĒTAJAI
PLĀNOŠANAS DOKUMENTA
REDAKCIJAI.

Nepalaid garām publisko apspriešanu,
iepazīsties ar laboto dokumentu un
sagatavo jaunus priekšlikumus vai
iebildumus, ja tādi ir. Tas veicams tādā
pašā kārtībā, kā pirmās publiskās
apskriešanas reizē.

*Atkarībā no apspriešanas gaitas, var
tikt izstrādāta arī 3. vai 4.redakcija,
kurām rīko publisko apspriešanu.

Pašvaldības lēmums
uzsākt attīstības

plānošanas
dokumentu izstrādi

Dokumenta
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Izstrādes
process

Priekšlikumu un
iebildumu izvērtēšana

un plānošanas
dokumenta

pilnveidošana

Ja nepieciešams,
pašvaldība organizē
atkārtotu publisko

apspriešanu*

Pašvaldība
 apstiprina
plānošanas
dokumentu

Nepalaid garām!Nepalaid garām! Iesaisties!Iesaisties!
Piedalies publiskajāPiedalies publiskajā
apspriešanā!apspriešanā!

Seko priekšlikumuSeko priekšlikumu
izvērtēšanai!izvērtēšanai!

Piedalies publiskajāPiedalies publiskajā
apspriešanā!apspriešanā!

Ja Tev ir būtiskiJa Tev ir būtiski
iebildumi, noskaidro,iebildumi, noskaidro,
kādas ir Tavaskādas ir Tavas
iespējas rīkoties!iespējas rīkoties!

I n f o g r a f i k a  s a g a t a v o t a  a r  V ā c i j a s  Ā r l i e t u  m i n i s t r i j a s  a t b a l s t u  p r o j e k t a  " I e s a i s t o š a s  p a š v a l d ī b a s :  v e i c i n o t  l a b ā k ā s  i e d z ī v o t ā j u  i e s a i s t e s  p r a k s e s "  i e t v a r o s .  P a r  p u b l i k ā c i j a s  s a t u r u  a t b i l d  d o m n ī c a  P R O V I D U S .


