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9.30 
Reăistrācija, rīta kafija/ tēja 
 
10.00 
Konferences atklāšana 
Andis Kublačovs, biedrības „Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija” valdes priekšsēdētājs 
 
10.10 
„Lēmumu pieĦemšana plānošanas procesā pašvaldībā” 
Ingūna Urtāne, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta direktore 
 
10.50 
„Arhitekta un teritorijas plānotāja loma teritorijas attīstības plānošanā 
un investīciju piesaistīšanā” 
Māra Kalvāne, SIA „METRUM” plānošanas projektu vadītāja 
 
11.30 - 11.50 Kafijas/tējas pauze 
 
11.50 
"Rīgas pilsētas pašvaldības un uzĦēmēju sadarbība: nosacījumi, virzieni, iespējas" 
Dzintars Balodis, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i.  
 
12.30 – 13.30 Pusdienas 
 
13.30 
 „Tiesiskās paĜāvības principa ievērošanas problemātika NĪ attīstības jomā” 
Andis Kublačovs, SIA „Linstow Center Management” projektu direktors 
 
14.10  
„Investīcijas infrastruktūrā - instruments investoru piesaistei” 
Raivis Bremšmits, VARAM Reăionālās politikas departamenta direktors 
 
14.50  
„Pašvaldības un attīstītāja sadarbība – projekta pievienotā vērtība” 
Ben Elder, RICS Global Director of Valuation and EQS  
 
15.30 – 16.30 PaneĜdiskusija 
 
16.30 – …  Sarunas pie vīna glāzes 



Dzintars BALODIS 
Rīgas pilsētas pašvaldības un uzĦēmēju sadarbība: 
nosacījumi, virzieni, iespējas 
 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir vadošā Rīgas 
pašvaldības iestāde teritorijas plānojuma, lokālplānojumu un to 
grozījumu izstrādē un kontrolē. Tā mērėis – nodrošināt pilsētas 
attīstības procesu tiesiskumu un efektīvu pārvaldību Rīgā, rūpēties, 
lai Rīgas attīstība notiktu līdzsvaroti, atbilstoši iedzīvotāju un 
uzĦēmēju interesēm. 

Dzintars Balodis Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
direktora p.i. amatā strādā kopš 2013.gada marta. Vadot Pilsētas 
attīstības departamentu, par vienu no prioritātēm līdztekus 
sabalansētai un ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai, izvirzījis investīciju 
piesaisti Rīgas izaugsmei un sadarbības uzlabošanu ar uzĦēmējiem. 
Ieguvis maăistra grādu sabiedrības vadībā. Iepriekšējā darba 
pieredze Valsts reăionālās attīstības aăentūrā un  Lauku atbalsta 
dienestā administratīvās vadības un Eiropas Savienības un citu 
starptautisko projektu kontroles jomās. 

 

Andis KUBLAČOVS 
Tiesiskās paĜāvības principa ievērošanas 
problemātika NĪ attīstības jomā 
 
Prezentācijā tiks diskutēts par vairākiem būtiskiem jautājumiem, ar 
kuriem projektu plānošanas un projektēšanas ciklā saskaras 
nekustamā īpašuma attīstītāji, lai spētu salāgot savu biznesa plānu 
vajadzības ar normatīvajām prasībām. Viens no galvenajiem 
izaicinājumiem ir tiesiskās paĜāvības principa ievērošana, attīstītājiem 
paĜaujoties uz publiskās pārvaldes institūciju izsniegto nosacījumu, 
noteikumu un saskaĦojumu noteiktību un nemainīgumu projekta 
attīstības ciklā. Reālajā dzīvē šis spēles noteikumu nemainīgums ir 
stipri problemātisks, un attiecīgi būtiski tiek sarežăīta arī pašu 
attīstības projektu realizācija. Universāla risinājuma nav, bet 
situācijas uzlabojumam nepieciešams nevis diktāts no publiskās 
pārvaldes institūciju puses, bet gan dialogs starp publisko un privāto 
partneri, abām pusēm vienojoties par skaidriem veicamajiem soĜiem 
projekta attīstībai. Situācijas ilustrācijai tiks izmantoti piemēri no SIA 
"Linstow Center Management" pieredzes, attīstot tirdzniecības 
centrus Latvijā un Igaunijā. 

Andis Kublačovs ir projektu direktors starptautiskā uzĦēmumā 
“Linstow Center Management”, galvenā atbildības sfēra ir – 
uzĦēmuma īstenoto attīstības projektu vadība, primāri 
koncentrējoties uz tirdzniecības centru izveides un paplašināšanas 
projektiem. Iekrāta vērtīga pieredze pilsētplānošanas un projektu 
vadības jomās, strādājot gan publiskās pārvaldes (Rīgas domes 
Pilsētas attīstības departaments), gan akadēmiskajā (Latvijas 
Universitāte), gan privātajā sektorā (SIA „Reăionālo studiju centrs”, 
SIA ”METRUM”, SIA “Aperta”). Augstāko izglītību ieguvis Latvijas 
Universitātes Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu fakultātē un pašreiz ir 
doktora grāda pretendents ăeogrāfijā.  

 

Ingūna URTĀNE 
Lēmumu pieĦemšana plānošanas procesā 
pašvaldībā 
 
Pašvaldības atbildība veidojot ilgtermiĦa plānus – kā  plāna 
izstrādes procesā samazināt konfliktus. Meklējam atbildes uz 
jautājumiem – ko iespējams plānot ilgtermiĦā, un ko nē? Kā 
veiksmīgāk sadarboties attīstītājiem un iedzīvotājiem – pašvaldības 
loma. Vai nebeidzama likumdošanas uzlabošana vien uzlabos 
rezultātus? 

Ingūnas Urtānes darba pieredze saistīta ar dabu pašvaldībās, 
starptautiskos projektos un visbeidzot – Vides aizsardzības un 
reăionālās attīstības ministrijā. Iegūta pieredze, strādājot pie 
pašvaldību teritorijas plānojumiem, vides projektiem un 
konsultācijām vides jomā.  Pēdējos 6 gadus – darbs ministrijā un 
sadarbībā ar nozares sabiedriskajām organizācijām. Lielākais 
izaicinājums – veidot labas sadarbības praksi ministrijai ar 
pašvaldībām un sabiedrisko sektoru, jūras plānojuma izstrāde 
Latvijai un TAPIS sistēmas ieviešana pašvaldībās. 

Māra KALVĀNE 
Arhitekta un teritorijas plānotāja loma teritorijas 
attīstības plānošanā un investīciju piesaistīšanā 
 
Prezentācijas tēma daĜēji ir 2013.gada plānošanas konferencē 
aizsāktās tēmas turpinājums, kur kā galvenais tika izvirzīts 
jautājums „Vai reglamentētais plānošanas process un prakse 
Latvijā atbalsta attīstības projektu īstenošanu?”. Šī gada tēmā tiks 
apskatīta galvenokārt arhitekta un/vai teritorijas plānotāja loma 
attīstības plānošanā, vienlaicīgi analizējot arī pašvaldību, investoru 
un sabiedrības lomas.  

Mārai Kalvānei1993.gadā ir iegūta arhitekta izglītība. Darba 
pieredze – Valsts Zemes dienesta Jūrmalas pilsētas nodaĜa (1994. 
–1998.), Jūrmalas pilsētas dome (1998. –2006.), SIA „METRUM” 
(no 2006.gada). Papildus – Latvijas Universitātes Ăeogrāfijas un 
Zemes zinātĦu fakultāte (Teritorijas plānošanas maăistratūras 
programma) (no 2008.gada – periodiski). Darbi – visu līmeĦu 
plānošanas dokumentu izstrāde kopš 1994.gada. 

  



Raivis BREMŠMITS 
Investīcijas infrastruktūrā - instruments investoru 
piesaistei 

Prezentācijā sniegs ieskatu par  VARAM plānotajām ES fondu 
2014-2020.g. atbalsta programmām publiskajai infrastruktūrai 
(ceĜi, komunikācijas – lektrība, gāze, ūdens u.tml.).  Lai 
nodrošinātu lielāku investīciju atdevi, tiek plānots investīcijas 
publiskajā infrastruktūrā cieši sasaistīt ar komersantu 
vajadzībām un iespējamajiem attīstības projektiem.  

Raivis Bremšmits izglītību ir ieguvis Rīgas StradiĦa Universitātē, 
sociālo zinātĦu maăistra un bakalaura grāds politikas zinātnēs, 
kā arī studējis Polijā –  Wyzsza Szkola Biznesu – National Louis 
University. Kopš 2006.gada strādā Reăionālās attīstības 
ministrijā  –  šobrīd Vides  aizsardzības un reăionālās attīstības 
ministrijas Reăionālās politikas departamenta direktors (kopš 
2011.gada).  Atbildība:  

� Reăionālās politikas izstrāde un atbalsta instrumentu 
plānošana ES fondos 

� Pašvaldību darbības pilnveidošana uzĦēmējdarbības 
sekmēšanai 

� Plānošanas reăionu darbības pārraudzība 
� Pašvaldību attīstības plānošanas metodiskā vadība 
� Reăionālās attīstības uzraudzība un novērtēšana 
� Gatavošanās Latvijas prezidentūrai  par teritoriālās attīstības 

jautājumiem  
 

Ben ELDER 
Pašvaldības un attīstītāja sadarbība – projekta 
pievienotā vērtība 
 
Prezentācijā tiks vērtētas attiecības starp attīstītāju un vietējo 
pašvaldību. Tiks skaidrots, kā īstenot Starptautisko finanšu 
pārskatu standartus (SFPS), kas ietekmē attiecības un ienes 
izmaiĦas Starptautiskajos īpašumu vērtēšanas standartos. 
Pilnveidotie standarti salīdzināmībai pasaules mērogā veicina 
labāku sapratni starp pusēm, kas iesaistītas attīstības procesā, 
uzlabo diskusiju par attīstības regulējuma līmeni un Ĝauj tirgum 
funkcionēt. 

Ben Elder ir RICS Vērtēšanas starptautiskais direktors, atbildīgs 
par RICS Globālās vērtēšanas stratēăiju. Prezentācijas autors ir 
bijis praktizējošs vērtētājs un godājams akadēmiėis, strādājot 
vadošos amatos Notingemas Trentas Universitātē un Īpašuma 
pārvaldības koledžā, kur viĦš bija Kursa direktors Rīdingas 
Universitātes akreditētajai maăistratūras programmai Būvniecības 
un nekustamā īpašuma jomā, un pēc tam kĜuva par Biznesa 
attīstības direktoru. Autors pievienojās RICS kā Vērtēšanas 
starptautiskais direktors 2011.gadā, darbojoties dažādās RICS 
valdēs, tostarp Starptautiskajā padomē kā ievēlēts Pasaules 
mēroga pārstāvis. Pēdējā laikā uzstājies konferencēs Austrālijā, 
Vācijā, Rumānijā, Brazīlijā, Japānā, Singapūrā, Kenijā, Ganā un 
Londonā par jautājumiem, kas saistīti ar RICS metodiku attiecībā 
uz Starptautiskajiem vērtēšanas standartiem. 

  



 


