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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 sagatavotas 

varākas publikācijas. Projekta īstenošanas gaitā ziņots 19. starptautiskajā zinātniskājā 

konferencē «Economic Science for Rural Development» (ESRD 2018) Latvijas 

Lauksaimniecības universitātē, kur vadīta arī darba sesija un publikācija: «Key trends and 

aspects influencing changes into spatial planning systems and practices in Europe» iekļauta 

pilnu rakstu krājumā, kurš tiks indeksēts Web of Science. 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. Saistībā ar aktualitātēm zemes politikas jautājumos Latvijā, dalība VARAM diskusijā 

par zemes izmantošanas attīstības politikas jautājumiem, bet diskusija Rīgas plānošanas 

reģiona birojā tika organizēta par Rīgas metropoles areāla ietekmes rādītājiem un turpmāko 

rīcības politiku, kā arī citi pasākuma dalībnieki tika informēti par pēcdoktoranūras pētījumu 

aktualitāti. Uzsākts Eiropas pētnieciskais projekts COST akcijā CA17125 «Public Value 

Capture of Increasing Property Values», kurā tiek vadīta darba grupa WG1 un dalība projekta 

vadības komitejā (MC). 59. starptautiskajā zinātniskajā konferencē (SCEE’2018) sagatavota 

un iesniegta publikācija par projekta aktualitāti šīs konferences rakstu krājumā: «Socio-

economic, environmental and institutional dimensions of values and preferences of 

stakeholders». Divas publikācijas sagatavotas un vairākas recenzētas/rediģētas iekļaušanai 

starptautiskajā monogrāfijā Eiropas Zemes izmantošanas un attīstības akadēmijas (EALD) 

ietvarā. Rīgā, RTU, tika organizēts 8.  starptautiskais un starpdisciplinārais EALD simpozijs 

“Changes in Land Use Management Practices”. Simpozjā tika ziņots par pēcdoktorantūras 

pētījumu aktuālajiem rezultātiem. Veicot pētniecisko darbu un prezentējot tā rezultātus, tiek 

gatavota kopīga publikācija “Comparative analysis of spatial planning systems and practices: 

changes and continuity in Baltic countries. A comparative study of Latvia, Estonia and 

Lithuania” ar Tartu (EMU) un Viļņas (VĢTU) kolēģiem, kurā pētīta trīs Baltijas valstu pieredze 

teritorijas attīstības plānošanā laikā no 1990-iem. Projekta īstenošanas gaitā ir organizētas 

starptautiskas mobilitātes/tīklošanās vizītes, Minhenē, Minhenes Tehniskajā universitātē 

(TUM) Zemes pārvaldības struktūrvienībā un Rīgā EALD simpozija laikā. 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. Tuvākajā laikā tiek turpināta darba kārtību gatavošana un saskaņošana 

ar citām tīklošanās institūcijām, t.sk. par empīriskā darba veikšanu, viesojoties institūcijās ar 

intervijām, iegūstot un diskutējot nepieciešamo informāciju un tiekoties ar ekspertiem u.c. 

Pabeidzot pēcdoktorantūras pirmo gadu, tiek sagatavots kopsavilkums par analītisko darbu 

(WP1) un programma epmīriskā darba veikšanai (WP2) nākamajā pētnieciskajā gadā. 

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. Detalizētāka informācija par projekta 

īstenošanas gaitu pieejama tā īstenotāja Armanda Auziņa atskaitēs. 

  
 


