
Galvenie ieguvumi pabeidzot 1.pētniecības gadu pēcdoktorantūras pētnieciskajā 

projektā «Vērtībās balstītas teritorijas plānošanas pieeja ilgtspējīgai zemes 

izmantošanai un attīstībai» 

Projektā 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 

vairākas publikācijas. Projekta īstenošanas gaitā ir organizētas starptautiskas 

mobilitātes/tīklošanās vizītes Eiropas Zemes izmantošanas un attīstības akadēmijas (EALD) 

partneraugstskolu struktūrvienībās, kurās iegūtas vērtīgas atziņas un informācija par telpiskās 

plānošanas praksi un izmantotajiem instrumentiem, to līdzšinējo attīstību un iespējamiem 

uzlabojumiem nākotnē. Vizīšu laikā sniegta arī informācija partneriem par pētījumu galvenajiem 

rezultātiem, kā arī nodibināti vērtīgi kontakti, lai turpinātu pētniecisko sadarbību nākotnē. 

Veicot analītisko izpēti projekta gaitā, iegūtas vairākas būtiskas atziņas, kuras pamato vērtībās 

balstītas teritorijas plānošanas pieejas lietderību, nepieciešamību un iespējamību ieviest 

zemes pārvaldības praksē. 

Pēdējo vairāk kā 20 gadu laikā Eiropas valstu telpiskās plānošanas sistēmās un praksē 

pakāpeniski notikušas būtiskas izmaiņas. Plānošanas funkcijas mainījušās no izteikti 

pragmatiskas, racionālas un vienveidīgas (angl. blueprint) plānošanas, kas lielā mērā balstītas 

publiskajā piedāvājumā, piem., Latvijā – pilsētvides ģenerālplānošana, uz vairāk regulējoša, 

stratēģiska un informatīva rakstura funkcijām. Izmaiņas pamatā ietekmējušas ne tikai 

iekļaušanās Eiropas kopējā apritē, bet arī reformas, krīzes, restrukturizācijas, institucionāla 

rakstura pārkārtojumi un globalizācijas izaicinājumi. Arvien lielāku nozīmi iegūst t.s. neformālās 

jeb papildinošās plānošanas instrumenti, kuri bieži veidojas dažādu projektu gaitā ar 

kompetentu ekspertu un ieinteresēto iedzīvotāju aktīvu līdzdalību, piem., konceptuālas 

apkārtējai videi raksturīgas apbūves veidošana, vides pieejamības uzlabošana un organizācija, 

uzņēmējdarbību un nodarbinātību atbalstošas infrastruktūras modelēšana, ekoloģisko 

pakalpojumu novērtēšanas paņēmieni, dabas aizsardzības plānu risinājumi. Tādējādi daudzi 

teritorijas attīstības vai tās ierobežošanas (vides aizsardzības) ierosinājumi ir izpētītu un 

iedzīvotājiem pieņemamu vērtību identificēšanas rezultāts, kas būtiski papildina formālo 

plānošanas procesu un veicina tādu plānošanu, kas vairāk balstīta publiskajā pieprasījumā. 

Ievērojot līdzšinējās attīstības gaitu un izmaiņas telpiskās plānošanas sistēmās un praksē 

pētītajās Eiropas valstīs, plānošanas pieeja Latvijā kopumā ir attīstījusies kā visaptveroša un 

integrēta, tomēr lielā mērā uz reglamentētu zemes izmantošanu virzīta, kas vairāk līdzinās tādu 

Ziemeļvalstu pieredzei, kā Dānija un Zviedrija. 

Teritorijas ietekmes un zemes izmantošanas efektu novērtēšanā lietojamie paņēmieni un 

instrumenti ir attīstījušies līdz ar tehnoloģiskajiem risinājumiem. Vairākus no tiem, piem. 

teritorijas ietekmes novērtējumu, būtu jāizmanto, ievērojot būtiski svarīgu telpiskās attīstības 

politiku pamatnostādnes Eiropā. Zinātniskajā literatūrā vairāk uzmanības veltīts zemes 

izmantošanas novērtēšanai, konfliktu risināšanai un optimizācijai. Vairāki paņēmieni palīdz 

novērtēt projektu risinājumus zemes pārkārtošanas un konsolidācijas teritorijās, kā arī sniedz 

iespējas noteikt zemes izmantošanas potenciālu, veikt scenāriju analīzi un atbalstīt lēmumu 

pieņemšanu. Zemes izmantošanas efektu novērtēšanā plaši izmanto ģeoinformācijas 

sistēmas, daudzkritēriju analīzi, zemes izmantošanas optimizācijas un modelēšanas 

risinājumus. Izveidoti un praktiski ieviesti modeļi būtiski nodrošina teritorijas plānošanas un 

plānu ieviešanas saikni galvenokārt lietojot ĢIS tehnoloģijas. Integrētas pieejas, kombinējot 

kvantitatīvās un kvalitatīvās pazīmes un rādītājus, veido objektīvāku pamatojumu lēmumu 

pieņemšanā. Integrētu metožu lietošana uzrāda pārliecinošākus pētījumu rezultātus, tādējādi 

palīdz labāk pamatot lēmumus zemes izmantošanas pārvaldībā. Vērtībās balstītas teritorijas 

plānošanas nolūkā svarīga ir aktuālu un salīdzināmu, pietiekami ilgā laika posmā novērotu, 

(dinamisko rindu) datu pieejamība. Datu pieejamība ir uzlabojama atbilstoši novērtēšanas 



mērķim. Metodoloģisks ietvars ir nepieciešams kā atbalsta sistēma lēmumu pieņemšanai un 

sistemātisku zemes izmantošanas novērojumu veikšanai. Zemes izmantošanas efektu 

novērtēšanas paņēmienus, to lietošanu un rezultātus nepieciešams apspriest starp 

iesaistītajām pusēm, nodrošinot informētību un vēlmi konstruktīvi sadarboties. Mērījumos 

pamatota informācija sniedz iespējas izprast iespējamos ieguvumus un izmaksas, kā arī 

sinerģiju no dažādiem zemes izmantošanas veidiem kādā noteiktā teritorijā. Labāk pamatoti 

lēmumi veicina iedzīvotājiem pieņemamāku un racionālāku zemes un dabas resursu 

izmantošanu kādā teritorijā. 

Pēcdoktorantūras pētnieciskā projekta pirmajā gadā veiktā analītiskā darba rezultāti ne tikai 

pamato vērtībās balstītas teritorijas plānošanas pieejas aktualitāti, bet arī pamato 

metodoloģijas izvēli pieredzes apkopošanā, veicot empīrisko izpēti, kas paredzēta projekta 

otrajā gadā. Tādējādi, metodoloģiskie risinājumi paredz programmas izstrādi, izpētes valstu un 

partnerinstitūciju izvēli, pētniecisko jautājumu izvirzīšanu un interviju strukturēšanu. Izveidotais 

ietvars pieredzes iegūšanai un analīzei galvenokārt iekļauj telpiskās plānošanas: (1) 

organizēšanu un līdzdalību, (2) procesu un instrumentus, (3) vidi un kopīgas vērtības. 

 

 


