
Galīgie ieguvumi pabeidzot 3 gadu fundamentālās pētniecības pēcdoktorantūras 
projektu «Vērtībās balstītas teritorijas plānošanas pieeja ilgtspējīgai zemes 
izmantošanai un attīstībai» (No. 1.1.1.2/VIAA/1/16/161) 

Pētījuma mērķis bija izpētīt vērtībās balstītas teritorijas plānošanas teorētiskos un praktiskos 
aspektus, ieviešot šo pieeju zemes pārvaldības praksē. Pētījums paredzēja 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. 

Projekta mērķa sasniegšana 

Pēcdoktorantūras projekta pētniecības pieteikums Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/161 tika īstenots RTU 
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtā (BUNIEI) sadarbībā ar 
ārvalstu pētniekiem un telpiskās attīstības plānošanas nozares pārstāvjiem Latvijā. Pētniecības 
mērķis bija izpētīt vērtībās balstītas teritorijas plānošanas teorētiskos un praktiskos aspektus, 
ieviešot šo pieeju zemes pārvaldības praksē, pamatojoties uz (1) mainīgo telpiskās plānošanas 
sistēmu salīdzinošo analīzi un (2) teritorijas ietekmes un zemes izmantošanas efektu 
novērtēšanai lietojamo paņēmiemu un instrumentu attīstību. Pētījums paredzēja izstrādāt 
metodoloģiskos risinājumus un ieteikumus inovatīvu novērtēšanas instrumentu izmantošanai. 
Pētījuma aktivitātes iekļāva: (1) analītisko izpēti, (2) pieredzes apkopojumu, (3) metodoloģijas 
izstrādi un (4) vērtībās balstītas plānošanas pieejas ieviešanu. 
Lai gan pētījuma pieteikums tika iesniegts 2017. gada sākumā un aktivitātes tika plānotas sākot 
ar 2017. gada 1. aprīli, projekta īstenošana tika uzsākta tikai 2017. gada 16. oktobrī. Ievērojot 
šo laika nobīdi projekta realizācijā, projekta izpildes plāns tika koriģēts. Pēc eksperta pozitīvā 
novērtējuma projekta īstenošanas vidusposmā, projekta tālākā īstenošanā tika ņemtas vērā 
eksperta rekomendācijas, kuras, galvenokārt, attiecās uz projekta nodevumiem 3. un 4. 
aktivitātē. 
Projekta īstenošanas gaitā, atbilstoši plānotajām aktivitātēm, tika sasniegti rezultāti, īstenoti 
plānotie pasākumi un sagatavoti 22 nodevumi: 

(1) Analītiskā izpēte 

1. Analītisks pārskats par telpisko plānošanu Eiropā 

2. Analītisks pārskats par teritorijas ietekmes un zemes izmantošanas efektu novērtēšanā 
lietojamiem paņēmieniem un instrumentiem 

3. Publikācija starptautiskā zinātniskā monogrāfijā, kas izdota Šveices federālā tehnoloģiju 
institūta ETH Zurich izdevniecībā “Evaluation of Land Use for Justification of a Decision-Making 
Process” 

4. Publikācija starptautiskā zinātniskā monogrāfijā, kas izdota Šveices federālā tehnoloģiju 
institūta ETH Zurich izdevniecībā “Creative Destruction for Sustaining a Land Development in 
Residential Areas” 

5. Publikācija konferenču pilnu rakstu krājumā indeksēta ISI Web of Science “Land Value 
Capture to Promote Local Development in Baltics: A Comparative Study of Estonia, Latvia and 
Lithuania” 

6. Sagatavots un akceptēts Eiropas pētnieciskā projekta pieteikums COST akcijā CA17125” 
Public Value Capture of Increasing Property Values” (PuVaCa)” 



7. Publikācija konferenču tēžu 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” 

8. Publikācija zinātniskā žurnālā DeGruyter “A Values-led Planning Approach for Sustainable 
Land Use and Development” 

9. Publikācija konferenču pilnu rakstu krājumā indeksēta ISI Web of Science “Key Trends and 
Aspects Influencing Changes into Spatial planning Systems and Practices in Europe” 

10. Analītiskā pētījuma kopsavilkums un programma pieredzes iegūšanai (empīriskajam 
pētījumam) (M1) 

(2) Pieredzes apkopojums (empīriskais pētījums) 

11. Publikācija konferenču tēžu krājumā “Socio-economic, environmental and institutional 
dimensions of values and preferences of stakeholders” 

12. Publikācija starptautiskā zinātniskā monogrāfijā, kas izdota Šveices federālā tehnoloģiju 
institūta ETH Zurich izdevniecībā “Land Value Capture for Balanced Socio-Economic 
Development: A Case of Latvia” – Latvian experience in covering development costs and 
absorbing value increase 

13. Publikācija starptautiskā zinātniskā monogrāfijā, kas izdota Šveices federālā tehnoloģiju 
institūta ETH Zurich izdevniecībā “Cause-effect relationship between land fragmentation, multi-
functionality and development in the context of incremental urban development” – based on 
Latvian and German experience/case studies in evolutionary and incremental urban 
developments on previously undeveloped land 

14. Publikācija pieņemta Elsevier zinātniskā žurnālā Land Use Policy (Q1), recenzēšanas 
procesā, ref.No. LUP_2019_1814 “Land Fragmentation and Multi-functionality of Land Use in 
Peri-urban Areas” 

15. Empīriskā pētījuma kopsavilkums un metodoloģijas izstrādes programma (M2) 

(3) Metodoloģijas izstrāde 

16. Publikācija konferenču tēžu krājumā “Methodological Guidelines and Recommendations to 
Support Implementation of Values-led Planning Approach into Practice” 

17. Publikācija zinātniskā žurnālā MDPI Land (Q2) “Capitalising on the European Research 
Outcome for Improved Spatial Planning Practices and Territorial Governance”, indeksēta 
Scopus 

18. Metodoloģijas izstrādes kopsavilkums un metodoloģisko vadlīniju projekts (M3) 

(4) Vērtībās balstītas plānošanas pieejas ieviešana 

19. Publikācija starptautiskā zinātniskā monogrāfijā, kas izdota Šveices federālā tehnoloģiju 
institūta ETH Zurich izdevniecībā “Comparative Analysis of Spatial Planning Systems and 
Practices: Changes and Continuity in Baltic Countries” – a comparative study of Latvia, Estonia, 
and Lithuania 

20. Publikācija starptautiskā zinātniskā monogrāfijā, kas izdota Šveices federālā tehnoloģiju 
institūta ETH Zurich izdevniecībā “Comparative Analysis of Spatial Planning-Implementation 
Practices and Territorial Governance” – an outcome of case studies in selected countries 

21. Publikācija konferenču tēžu krājumā “Methodological Solutions for Sustainable Land 
Management Practice: Applicable Assessment Techniques, Criteria and Indicators” 

22. Projekta norises kopsavilkums un metodoloģiskas vadlīnijas (M4) 



Mobilitātes un tīklošanās vizītes ir īstenotas par pagaidu pētījumu rezultātiem un galvenajiem 
projekta jautājumiem. Katra vizīte realizēta atbilstoši savstarpēji saskaņotai, specifiskai darba 
kārtībai, kas galvenokārt sastāvēja no ziņojumiem / prezentācijām, informācijas par projektu, 
diskusijām un turpmākās sadarbības pasākumiem. Mobilitāte un tīklošana ir īstenota sadarbībā 
ar EALD – European Academy of Land Use and Development, BLDN – Baltic Land 
Development Network, COST akcijas CA17125 starptautisko tīklojumu pētniekiem un vietējo 
valsts un pašvaldību pārstāvjiem. Mobilitātes apmeklējumi un sadarbības tīklojumu vizītes ir 
formalizētas, izmantojot dokumentāciju un parakstot dalību. Mobilitātes apmeklējumi un 
sadarbības tīkli ir organizēti katras aktivitātes laikā (1)-(4) šādi: (1) – 6, (2) – 7, (3) – 4, (4) – 5. 
Konferences un semināri ir apmeklēti ar prezentācijām un diskusijām par pētījumu 
rezultātiem, atbilstoši pārkārtotajam projekta plānam – pa 2 katras aktivitātes laikā - kopumā 8. 
Sabiedrības iesaiste tika nodrošināta, pateicoties informācijai par zinātnisko darbību un 
analītisko pētījumu galvenajiem rezultātiem, izmantojot dažādus kanālus, t.i., publicējot 
interneta vietnēs, sociālajā tīklā, sniedzot interviju, uzstājoties konferencēs, publikācijas, kas 
iekļautas profesionālajos un akadēmiskajos žurnālos. Katras aktivitātes laikā (1)-(4) sabiedrība 
ir iesaistījusies dažādos specifiskos veidos/kanālos: (1) – 6, (2) – 7, (3) – 5, (4) – 5. 
Projekta realizācijā iesaistītā mērķa grupa sniedza būtisku atgriezenisko saiti 
nepieciešamajai metodoloģijas izstrādei un VPL pieejas ieviešanai zemes pārvaldības praksē, 
kas tika nodrošināta projekta (3) un (4) aktivitātē. Par projekta rezultātiem kopā ar citiem 
starptautiskajiem kolēģiem vēl tiks publicētas vismaz 2 augstas kvalitātes publikācijas (Elsevier 
žurnālā Land Use Policy un MDPI žurnālā Land). Vismaz 2 augstas kvalitātes publikācijas 
(izmantojot dalību COST aktivitātes CA17125 tīklojumā – Elsevier žurnālā Land Use Policy un 
COST asociācijas grāmatā) tiks publicētas arī kopā ar citiem kolēģiem no tīklojuma “Public 
Value Capture of Increasing Property Values” (PuVaCa). Pēc projekta pabeigšanas tiks 
ieviestas metodoloģiskās vadlīnijas izmantojot dažādus paņēmienus, par ko sagatavotas 
rekomendācijas. Tādējādi tiks atbalstīta teritorijas plānošanas prakse un lēmumu pieņemšana 
ar zemi saistīto resursu labākai un efektīvākai izmantošanai. Iepriekš minētais atspoguļo 
sasniegto rezultātu ilgtspēju. Ierosinātie grozījumi projekta plānā dēļ projekta apstiprināšanas 
ar pusgada nobīdi no plānotā, kā arī nepieciešamās projekta aktivitātes un rezultāti atspoguļo 
to, ka pētniecības mērķi ir sasniegti un ieviešanas  riski novērsti. Konkrēts grozījumu saturs, 
ieskaitot tos, kas izdarīti pēc starpposma novērtējuma, ir sniegts galīgajā ziņojumā. Tāpat 
nobeiguma ziņojumā tiek sniegta informācija, pamatojoties uz kuru ir iespējams identificēt un 
novērtēt pabeigto pētījumu zinātnisko kvalitāti, sasniegto rezultātu sociālekonomisko ietekmi 
un projekta īstenošanas kvalitāti un progresu. 

Detalizētāka informācija par projekta īstenošanas gaitu, zinātniskajām un populāri 
zinātniskajām publikācijām, kā arī par dalību starptautiskās konferencēs un darba grupās 
pieejama tā īstenotāja, BUNIEI vadošā pētnieka Armanda Auziņa atskaitēs. 


