
 
 

PLĀNOŠANAS JAUTĀJUMI  
šodien – rītdien 

 

 

  

 

Divu dienu apmācību seminārs  
Plānošanas procesa vadība pašvaldībās  

un pašvaldību plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzība  
 

RPR-LU –Ui 

“Rakari”, Salacgrīvas novads 
21.-22.novembris, 2013.gads 

 

 
Pēteris Šķiņķis  



 pārdomām 



 normatīva prakse nomāc domāšanu, 
radošumu, interpretatīvu darbību 



Latvija / Rīgas reģions 

10 gadi – meklējumi 

10 gadi – sekojoša adaptēšanās (ES, 
“programmēšana”, politikas, “topokartes”) 

 normativizēšanās 

10 gadi - .... 



kopš apgaismības 

Priekšplānā - cita citu nomainot 

Cilvēka - dabas attiecības 

Kopdzīves formas ideāli (pilsēta) 

Strukturāla – autoritāra efektivitāte 



. 

 .. 



Integrated urban form/ principles 

©Andrew Wright Associates – shēma izstrādāta 2000.g. Apvienotās Karalistes izveidotajā “the Urban Task Force”. 

• “critical mass” 

/human scale 

 

• land-use mix  

• diverse achitecture 

and sustainable urban 

form 

 

• mix of housing & 

workplaces 

 

• walking distances 

•basic services  

 

• self-sufficiency 
 



IESPĒJAMIE ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI (TAP SP 2012) 



Taktiskā urbānisma dalībnieki un rīcības     (TAP SP 2012) 



 līdz XX gs., XX gs. Vidum – Latvija / Rīga – 
pasaules līderos 

 

- Pilsētas modernizācija 

- Dārza pilsētas 

- Dārzu struktūras 

- Apkaimes  

 “top” ideju tūlītēja adaptācija  



Modernās plānošanas laiks 

xx gs. vidus - mūsdienas 

 

normatīva plānošana 

Funkcionālās un sistēmiskas pieejas – 1948.- 1970-ie 

interpretatīva plānošana 

Biheivioristiskās pieejas – 1960. - šodiena 

Humanistiskās pieejas – 1970.- šodiena 

Iekļaujošās pieejas – 1980.- šodiena 

Līdzdalības / aktivitātes pieejas – 1990. – šodiena 

2000.- pluralisms, jūtīgums, radošums, viedums 

 

 

 



Plānošanas ideju attīstība 

turpinās 

Cilvēka – dabas attiecības 

Ideālās apdzīvoto vietu / kopdzīves formas 

 

dienaskārtība  XX gs. 

Dzīves vides kvalitāte 

Reģioni 

Uzvedība 

Vieta 

Publiskā telpa 

Līdzdalība 

 



  dienaskārtība XXI gs. 

 

IA prakse vietās 

Sociālais potenciāls 

Viedums 

Kvalitāte 

viss saistās ar cilvēcīgo, sociālo spēju 

 

 

 



 

iesaiste ? 

Līmeņi 

 

Informēšana 

Iespēju sniegšana 

Konsultēšanās 

Iesaiste 

Līdzdalība 

Vienošanās 

Kopdarbība 

(Kontrole) 

 

 

 



involvement 
groups 

stakeholders 

participation 
community 

? 
groups 

“society” 

Sabiedrības, grupas, lomas pārmaiņu /plānošanas 

procesā 



 

kvalitātes, novērtēšana 

un izvēles 

Kopiena 

Pilsoniskā sabiedrība 

Sabiedrības uzbūve 

Pieredze 

Procesa struktūra 

Mērķi 

Resursi 

 

Griba 

Sociālais potenciāls 
 

 



Latvija / Rīgas reģions 

10 gadi – meklējumi 

10 gadi – sekojoša adaptēšanās (ES, 
“programmēšana”, politikas, “topokartes”) 

 normativizēšanās 

10 gadi – meklējumi, nemiers, kopienu 
spējas ? 



 
 
 

Paldies par uzmanību!   

 
 
 

Eiropas Sociālā fonda projekts 

„Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas 

plānošanas reģionā”  
(vienošanās Nr. 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/037/23) 

 

85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību 

 un 15% finansē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 

 


