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SPATIAL  PLANNING 
Jelgavā 

 

Programma 
 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā Arhi2056 un Arhi2057 

Studiju kursa kopējais apjoms 3 KP (16h + 32h): lekc. - 8h, lab.darbi – 8h, kursa proj. -32h, 

eksāmens. 

Izstrādāja: Irēna Kukule, Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras lektore, 

Vita Cintiņa, Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras lektore 

Obligātais kurss VBF profesionālā bakalaura stud. progr. „Zemes ierīcība un mērniecība” 

4.semestrī (2.k. 2.sem.) pilna laika studijās un 6.semestrī (3.k.2.sem.) nepilna laika studijās 

 

Anotācija: 

Studiju kurss „Teritorijas plānošana” sniedz nepieciešamās zināšanas par teritorijas plānošanu un 

tās nozīmi. Teritorijas plānošanas sistēmu un tās attīstību Latvijā. Studenti iegūst zināšanas par 

teritorijas plānošanas līmeņiem. Teritorijas plānošanas dokumentu sastāvdaļām, to izstrādes 

organizatorisko struktūru, izstrādes secību un metodoloģiju.  

 

Annotation: 

Subject „Spatial planning”gives needed knowledge about the spatial planning and its importance. 

Has been evaluated the spatial planning system and its development in Latvian. Students acquire 

the knowledge of the spatial planning levels, the components of spatial planning documents, the 

organizational structure of their development, the sequence of development and the 

methodology. 

 

Studiju kursa apgūšanas mērķis: 

Studiju kurss dod priekšstatu par teritorijas attīstības plānošanu dažādos plānošanas līmeņos un 

tās nozīmi administratīvo teritoriju attīstībā. 

 

Studiju kursā sasniedzamie rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 

Pēc kursa studijām studentam būs: 

 Zināšanas par teritorijas plānošanas tiesiskajiem aspektiem, kā arī par teritorijas 

plānošanas dokumentu izstrādes metodoloģiju;  

 Prasmes iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praktiski teritorijas plānojuma grafiskās 

daļas izstrādāšanā; 

 Kompetences - patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un datus un iegūtās 

teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes izmantot iesaistoties teritorijas plānošanas 

procesā un teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē. 
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 Learning outcomes (knowledge, skills and competencies): 

After completing the course student will have: 

 Knowledge about the legal aspects of spatial planning, as well as the development 

methodologies of planning documents; 

 Skills student knows how to apply the knowledge of spatial development to work out the 

spatial plans; 

 Competence to independently access, select and analyze information and data and 

acquired the knowledge and practical skills to participate in process of spatial planning 

and the development of spatial planning documents. 

 

Studiju kursa saistība ar citiem studiju kursiem: 

Iepriekš jābūt apgūtiem studiju kursiem „Kadastrs”, „Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā”  

 

Patstāvīgā darba veidi un to apjoms: 

Speciālās literatūras avotu, metodikas un normatīvo aktu studijas, laboratorijas darbos apgūtā 

nostiprināšana izstrādājot kursa projektu.  

 

Zināšanu kontrole: 

1.kontroldarbs: Teritorijas plānošanas vispārējie jautājumi. Teritorijas plānošanas sistēma. 

Teritorijas attīstības plānošana nacionālajā un plānošanas reģionu līmenī. 

2.kontroldarbs: Teritorijas attīstības plānošana vietējo pašvaldību līmenī. Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēma.  

 

Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 

Eksāmena vērtējums atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma: 

 1.kontroldarbs – 25 punkti, 

 2.kontroldarbs – 25 punkti, 

 5 punkti veido 1 novērtējuma balli. 

 

Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība:  
Laboratorijas darbu kārtošana un kontroldarbu pārrakstīšana ārpus saskaņotiem termiņiem, 

iepriekš vienojoties ar pasniedzēju. 

 

Programmas izvērsts saturs 

 
Ievads. Studiju kurss, tā saturs un saistība ar citiem studiju kursiem. Studiju kursa norise un 

prasības. Speciālās literatūras avoti un normatīvā bāze. Galvenie jēdzieni teritorijas plānošanā. 

 

Teritorijas attīstības plānošanas mērķis, galvenie uzdevumi un pamatprincipi. Teritorijas 

attīstības plānošanas mērķis. Galvenie uzdevumi. Pamatprincipi, kas jāievēro teritorijas attīstības 

plānošanā. 

 

Attīstības plānošanas sistēma. Attīstības plānošanas sistēma. Attīstības plānošanas dokumentu 

veidi, to darbības termiņi un to savstarpējā hierarhija. Teritorijas plānošanas līmeņi un to 

savstarpējā saistība. Publisko institūciju kompetence teritorijas attīstības plānošanā.  

 

Teritorijas attīstības plānošana nacionālajā un plānošanas reģionu līmenī. Nacionālā līmeņa 

teritorijas attīstības plānošanas dokumenti. Plānošanas reģioni. Plānošanas reģiona teritorijas 

attīstības plānošanas dokumenti.  

 



 3 

Teritorijas attīstības plānošana vietējo pašvaldību līmenī. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, tās 

sastāvdaļas, saturs un apstiprināšanas kārtība. Attīstības programma, tās saturs un apstiprināšanas 

kārtība. Reģionālās attīstības indikatoru modulis (RAIM) un tā nozīme attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādē. 

 

Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums. Vispārējs jēdziens par teritorijas plānojumu. 

Teritorijas plānojuma sastāvdaļas un saturs. Teritorijas plānojuma izstrādes kārtība. Teritorijas 

plānojuma sabiedriskās apspriešanas, saskaņošanas, apstiprināšanas un spēkā stāšanās kārtība. 

 

Lokālplānojums un tematiskais plānojums. Vispārējs jēdziens par lokālplānojumu, tā 

sastāvdaļas. Lokālplānojuma izstrādes, apstiprināšanas un spēkā stāšanās kārtība. Vispārējs 

jēdziens par tematisko plānojumu. Tematisko plānojumu pielietojums. 

 

Teritorijas funkcionālais zonējums un teritorijas izmantošanas veidi. Vispārējs jēdziens par 

funkcionālo zonējumu. Funkcionālās zonas, apakšzonas un to noteikšanas nosacījumi. Teritorijas 

galvenie un papildizmantošanas veidi funkcionālajās zonās. Teritorijas izmantošanas veidu 

klasifikācija. 

 

Vispārējās prasības teritoriju plānošanai un izmantošanai. Vispārējās prasības kopumā visu 

pašvaldības teritoriju plānošanai un izmantošanai. Vispārējās prasības atsevišķu pašvaldības 

teritoriju plānošanai un izmantošanai.  

 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma. Vispārējs jēdziens par Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmu(TAPIS). TAPIS izveidošanas mērķis. Galvenie TAPIS 

darbības principi.  

 

Laboratorijas darbu saraksts: 

1. Teritorijas sadalījums pēc pašreizējā izmantošanas veida pielietojot ArcGIS un Bentley 

Microstartion programmatūru. 

2. Apdzīvoto vietu un transporta infrastruktūras objektu noteikšana un attēlošana. 

3. Aizsargjoslu noteikšana un attēlošana Pielietojot Bentey Microstation programmatūru. 

4. Pašvaldības ceļu izvērtēšana, sadalīšana grupās un attēlošana Piepietojot ArcGIS 

programmatūru. 

5. Teritoriju ar īpašiem nosacījumiem noteikšana un attēlošana. 

6. Perspektīvā funkcionālā zonējuma izstrādāšana. 

 

Kursa projekta uzdevums 

Kursa projekta uzdevums ir izvērtēt pašvaldības teritoriju raksturojošos rādītājus (ģeogrāfiskais 

stāvoklis, sociāli ekonomiskie apstākļi), zemes platības un to sadalījumu. Apzināt sociālās, 

ražošanas un transporta infrastruktūras objektus un to izvietojumu, apdzīvojuma struktūru, 

apgrūtinātās teritorijas un objektus. Apzināt un attēlot teritorijas ar īpašiem nosacījumiem. 

Izstrādāt teritorijas funkcionālo zonējumu. Sagatavot paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu 

pielietojot ArcGIS un Bentley Microstartion programmatūru. 

 
Mācību un metodiskās literatūras saraksts 

Pamatliteratūra: 

1. Auziņš A. Zemes pārvaldības pamati: mācību grāmata. Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. 

107 lpp. 

2. Auders M. Sabiedrības iesaistīšana pašvaldību teritorijas plānošanas procesā, 2008., 15 

lpp. 

3. Briņķis J., Buka O. Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība. Rīga, 2001. 219 lpp. 
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4. Briņķis J., Buka O. Pilsētu un lauku apdzīvoto vietu kompleksu arhitektoniski telpiskā 

plānošana: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2006. - 236 lpp. 

5. Ieteikumi pašvaldību attīstības plānošanai: Rīga, Pašvaldību mācību centrs, 2000,- 

142.lpp. 

6. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (www.latvija2030.lv) 

 

Papildliteratūra un informācijas avoti: 

1. Reģionu attīstība Latvijā 2010. Valsts reģ. attīst. aģentūra. Rīga, 2011. 171 lpp. 

2. Guidelines for Land – use Planning// FAO Development Series I / Rome, - 1993. 

3. Rural Change and Planning. England and Wales in the Twentieth century. G.,E. Chery, 

A. Rogers. –London, 1996. –229 p. 

4. Attīstības plānošanas sistēmas likums (08.05.2008.) 

5. Teritorijas attīstības plānošanas likums (13.10.2011.), 

6. Reģionālās attīstības likums (21.03.2002.) 

7. Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, MK not. 

Nr.402, (16.07.2013.) 

8. Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, MK not. Nr.628, 

(14.10.2014.), 

9. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi, MK not.Nr.240 

(30.04.2013.), 

10. Aizsargjoslu likums (05.02.1997.) 

11. Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi, MK not.Nr.392, 

(08.07.2014.) 

 

Ieteicamā periodika: 

1. Latvijas Arhitektūra: Arhitektūras, dizaina un vides apskats. 

 

 

       


