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Projektā «Vērtībās balstītas teritorijas plānošanas pieeja ilgtspējīgai zemes izmantošanai un 

attīstībai», atbilstoši plānotajām aktivitātēm: (1) veikta mainīgo telpiskās plānošanas sistēmu 

un prakses salīdzinošā analīze Eiropas valstīs un (2) izpētīti teritorijas ietekmes un zemes 

izmantošanas efektu novērtēšanā lietojamie paņēmieni un instrumenti, par ko sagatavoti 

analītiski pārskati. Projekta īstenošanas gaitā ziņots RTU 58. starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē (SCEE’2017) un sagatavota publikācija par projekta aktualitāti šīs konferences 

rakstu krājumā: «Introduction of values-led planning approach a gate towards improving land 

use and spatial development practice in the light of dynamic spatial planning systems». Divas 

plānotās publikācijas sagatavotas un iekļautas zinātniskajā grāmatā Eiropas zemes 

izmantošanas un attīstības (EALD) ietvarā: (1) «Evaluation of Land Use for Justification a 

Decision-Making Process», kas ir pētījums par pieredzi un instrumentiem teritorijas attīstības 

plānu īstenošanā, un (2) «Creative Destruction for Sustaining a Land Development in 

Residential Areas», kas analizē un parāda situāciju resursu sadalē un dzīvojamā fonda 

attīstībā Latvijā. Šī zinātniskā grāmata izdota ETH Zürich izdevniecībā. Plānota publikācija 

sagatavota un iekļauta DeGruyter Open zinātniskajā žurnālā Baltic Journal of Real Estate 

Economics and Construction Management: «A values-led planning approach for sustainable 

land use and development». Šajā publikācijā apkopotas būtiskas izmaiņas Eiropas valstu 

telpiskās plānošanas sistēmās un praksē. Veicot salīdzinošo analīzi, iegūti rezultāti, kas 

pamato jaunas pieejas iespējamību teritorijas plānošanas praksē. Divas publikācijas 

sagatavotas iekļaušanai konferenču rakstu krājumos. 10.  starptautiskās konferences 

«Environmental Engineering» Viļņas Ģedimina Tehniskajā universitātē rakstu krājumā 

iekļauta publikācija: «Comparative analysis of land value capturing in three Baltic countries – 

Estonia, Latvia and Lithuania», kurā pētīta trīs Baltijas valstu pieredze infrastruktūras 

attīstības finansēšanā un nekustamā īpašuma vērtības pieauguma izmantošanā. 19. 

starptautiskās zinātniskās konferences «Economic Science for Rural Development» 

(ESRD 2018) Latvijas Lauksaimniecības universitātē rakstu krājumam sagatavota publikācija: 

«Key trends and aspects influencing changes into spatial planning systems and practices in 

Europe». Šajā publikācijā, pamatojoties uz izpētītām būtiskākajām tendecēm un aspektiem 

konkrētu Eiropas valstu teritprijas plānošanas sistēmās un praksēs, ir piedāvāts teritorijas 

atīstības plānošanas evolūcijas kritisks vērtējums Latvijā. Tīklošanās pasākumu ietvarā ir 

sagatavota un īstenota intervija un ekperta aptauja par izmaiņām teritorijas attīstības 

plānošanā Apvienotajā Karalistē un Latvijā, kā arī organizēta diskusija par izmaiņām arī citur 

Eiropā. Projekta īstenošanas gaitā ir organizētas mobilitātes/tīklošanās vizītes Rīgā, Latvijas 

Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas 

departamentā, Stokholmā, Karaliskā Tehnoloģiju institūta (KTH) Nekustamā īpašuma 

plānošanas un zemes tiesību nodaļā un Tartu, Igaunijas Dabaszinātņu universitātes (EMU) 

Ģeomātikas struktūrvienībā. Šajās vizītēs, atbilstoši sagatavotai un savstarpēji saskaņotai 

dienas kārtībai, ir organizētas tikšanās, semināri un ziņojumi prezentāciju veidā, kā arī 

diskusijas par projekta rezultātiem un sadarbības iespējām. Informācija par projekta gaitu un 

galvenajām aktualitātēm ir sagatavota un iekļauta RTU un Būvuzņēmējdarbības un 

nekustamā īpašuma ekonomikas institūta mājaslapās, kā arī atbilstoši informatīvie materiāli 

ievietoti sociālajā tīklā un profesionālā ar nekustamā īpašuma veidošanu saistītā portālā 

mernieks.lv. Projektu uzsākot, tika sagatavots, bet pirmā pusgada beigās tika apstiprināts 

Eiropas projekta pieteikums COST akcijai «Public Value Capture of Increasing Property 

Values». Detalizētāka informācija par projekta īstenošanas gaitu pieejama tā īstenotāja 

Armanda Auziņa atskaitēs. 

  

 


