
Galvenie ieguvumi pabeidzot 2.pētniecības gadu pēcdoktorantūras pētnieciskajā 

projektā «Vērtībās balstītas teritorijas plānošanas pieeja ilgtspējīgai zemes 

izmantošanai un attīstībai» (No. 1.1.1.2/VIAA/1/16/161) 

Pētījuma mērķis ir izpētīt vērtībās balstītas teritorijas plānošanas teorētiskos un praktiskos 

aspektus, ieviešot šo pieeju zemes pārvaldības praksē. Pētījums paredz izstrādāt 

metodoloģiskos risinājumus un ieteikumus inovatīvu novērtēšanas instrumentu izmantošanai 

labākai un efektīvākai zemes izmantošanai, uzlabotai sadarbībai starp pilsētu un lauku 

pašvaldībām un veicinošai starpnozaru sadarbībai, kas kopumā sekmētu ilgtspējīgu attīstību 

un nodarbinātību. Vērtībās balstīta teritorijas plānošanas pieeja, galvenokārt, nosakot vērtības 

un identificējot iesaistīto izvēles, atbalstīs ikvienu viedās specializācijas jomu un izaugsmes 

prioritāti, ievērojot to relatīvo nozīmīgumu un attīstības stratēģijas. Projektā, atbilstoši 

plānotajām aktivitātēm, veikts analītiskais darbs (WP1) un veikts empīriskais pētījums, 

apkopojot pieredzi 7 Eiropas valstīs ar atšķirīgām teritorijas plānošanas tradīcijām un līdzšinējo 

vēsturisko attīstību (WP2), t.sk. Beļģijā/Flandrijā, Zviedrijā/Stokholmas reģionā, Itālijā/Brešas 

reģionā, Šveicē/Lucernas reģionā, Vācijā/Bavārijā, Austrijā/Vīnes reģionā un Latvijā/Pierīgas 

reģionā. Galvenokārt pamatojoties uz iegūtajām pētnieciskajām atziņām par teritorijas 

plānošanas pieredzi, tās attīstību un izmaiņām pēdējo pāris dekāžu gadu laikā, projekta 

nākamajā posmā tiks izstrādāta un piedāvāta metodoloģija vērtībās balstītas teritorijas 

plānošanas pieejas ieviešanai. 

Projekta īstenošanas gaitā ir organizētas starptautiskas mobilitātes/tīklošanās vizītes Eiropas 

Zemes izmantošanas un attīstības akadēmijas (EALD) partneraugstskolu struktūrvienībās un 

tikšanās ar teritorijas plānošanas ekspertiem, kuru gaitā 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. Vienlaicīgi veiktā analītiskā darba rezultāti 

pamatoja metodoloģijas izvēli pieredzes apkopošanā, veicot empīrisko izpēti. Tā paredzēja 

programmas izstrādi, izpētes valstu un partnerinstitūciju izvēli, pētniecisko jautājumu 

izvirzīšanu un interviju strukturēšanu. Izveidotais ietvars pieredzes iegūšanai un analīzei 

galvenokārt iekļauj teritorijas plānošanas: (1) organizēšanu un līdzdalību, (2) procesu un 

instrumentus, (3) vidi un kopīgas vērtības. 

Pēc vienotas struktūras veidotie galvenie pētnieciskie jautājumi, deva iespēju noskaidrot kā un 

kādēļ konkrētās teritorijās ar dažādu plānošanas attīstību un pieredzi tā mainījusies pēdējo 25 

gadu laikā. Respektīvi: (1) Kas un kādos apstākļos organizē plānošanu un tajā piedalās; kā tas 

(institūcijas, pārvaldība, politika, sociālo grupu aktivitātes, mācīšanās u.c.) un kādēļ mainījies? 

(2) Kā plānošanas process raksturojams un kā plānošanas prakse tiek atbalstīta un pilnveidota; 

kā tie (procedūras, pieejas, instrumenti un paņēmieni) un kādēļ mainījušies? (3) Kāda ir 

plānošanas vide un cik labi plānošana iekļauj apņemšanos/nodomus un mudina iesaistīties tos 

dalībniekus, kuru izvēles un aktivitātes var ietekmēt nākotnes rezultātus; kā tā (kultūras 

izpausmes, izpratne par kopīgām vērtībām un izvēlēm, plānojumu īstenošanas efektu 

novērtējums) un kādēļ mainījusies? Atbildes uz šiem jautājumiem ļāva izdarīt secinājumus par 

dinamiskām izmaiņām: (1) teritoriālās pārvaldības modeļos, (2) teritorijas plānošanas-

ieviešanas saiknē un plānošanas instrumentu izmantošanā, (3) plānošanas virzībā starp 

pieprasījumā balstītu un piedāvājumā balstītu, raksturojot tās vidi un kopīgās vērtības. 

Detalizētāka informācija par projekta īstenošanas gaitu, zinātniskajām un populāri 

zinātniskajām publikācijām, kā arī par dalību starptautiskās konferencēs un darba grupās 

pieejama tā īstenotāja, RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta 

vadošā pētnieka Armanda Auziņa atskaitēs. 


