
Investīciju piesaiste- teritorijas 
plānošana kā instruments

VARAM 

Telpiskās plānošanas departaments 

Ingūna Urtāne



kas ir teritorijas plānojums?



mūsdienīga plānošanas sistēma



kam kalpo teritorijas plānojums 
21. gadsimtā?

Plānojums ir instruments, kas noteic zemes izmantošanas iespējas pašvaldības 

teritorijā, tas ir jāuztver ne tikai kā tiesisks instruments vai pašvaldības publisko  

investīciju plāns, bet arī kā operatīvs attīstības instruments, kura ietvaros notiek 

sadarbība ar   privāto ieguldījumu stratēģijām  un vietējo iedzīvotāju iniciatīvām:

�ilgtspējības jēdziens kā galvenais  aspekts, kas ietver ilgtermiņa mērķus, savienojot 
sociālos, vides un ekonomiskos apsvērumus

�pašvaldību proaktīva pieeja plānus izstrādājot un īstenojot 

�horizontāla sadarbība starp pilsētām, piepilsētām un lauku teritorijām, jo 
globalizācijas apstākļos savstarpējām saiknēm ir jābūt elastīgām

�cieša saikne  starp  ilgtermiņa  stratēģisko plānošanu, vidēja termiņa un īstermiņa  
mērķiem

�mehānisms, kas koordinē šīs dažādās iniciatīvas



Latvijas plānošanas sistēma

� neatšķiras no ES valstu sistēmām

� atšķirības ir piemērošanā

� trūkst kompetences, sadarbības 

un elastības



plānošanas sistēma



Rīga kā piemērs 
(Rīgas ilgtspējīgas attīstības
stratēģija līdz 2030.gadam)



kas trūkst? 

ko var standartizēt?
Pašvaldību dokumentos trūkst izpratnes par investīciju piesaistei nozīmīgiem 
kritērijiem un datiem, kas būtu jāanalizē attiecīga apbūves vai izmantošanas 
zonējuma izstrādē
ir lokālplānojums, taču 
�jo mazāk nosaka  un reglamentē TP, jo nozīmīgāka ir pašvaldības darbinieku 
kompetence
�virzība no izkaisītas, dekoncentrētas zemes izmantošanas uz kompaktas 
apbūves  plānošanu, it īpaši dzīvojamās apbūves zonēšanā
�jauktas apbūves zonas rada konfliktus - ko ar tām darīt? padziļināta teritoriju 
izpēte, ja paredz jaunas zonas ražošanas vajadzībām, it sevišķi esošas 
dzīvojamās apbūves tuvumā : osta -pilsēta!
�nepieciešamas vadlīnijas ražošanas teritoriju zonēšanai un attīstībai, labās 
prakses piemērus, kas it sevišķi nozīmīgi jaunā fondu perioda kontekstā
�konflikti pašvaldībai ar pašvaldību - robežsituācijas
�win-win pieeja attīstības projektu realizācijā
�IVN process nav burvju nūjiņa!



ar lokālplānojumu grozīt TP – kādi ir 

riski?

� izmaksu un ieguvumu analīze

� kvalitatīva komunikācija ar iedzīvotājiem un 
zemes īpašniekiem

� iesaistīto institūciju kompetence



iedzīvotāju vēlmes

� publisko pakalpojumu pieejamība tuvu 
dzīvesvietai

� zems trokšņu līmenis, tīrs gaiss

� zaļās publiskās ārtelpas, tajā skaitā ūdensmalu 
pieejamība

� gājējiem un velotransportam draudzīga 
infrastruktūra

� vides pieejamība



komersantu vēlmes

� inženierkomunikāciju pieejamība- gāze, 
elektrība, ūdens, notekūdeņu novadīšana

� ērta piekļuve- pievedceļi, piekļuve transporta 
mezgliem

� kvalificēts darbaspēks



Valdības atbalsts LIAA 

POLARIS process   LIAA http://www.polarisprocess.com/

�infrastruktūras nodrošinājums/kapacitāte
�darbaspēks, darba spēka pieejamība
�dabas resursi
�zināšanas (izglītības līmenis, iespējas, tehnoloģiskais nodrošinājums un tā
�attīstība u.c.)
�privātā sektora aktivitāte
�spēja/vēlme iesaistīties
�citi pašvaldības īpašie “bonusi”, priekšrocības (USP*)
* USPUnique Selling Point(unikālais pārdošanas

piedāvājums)



sadarbības daudzveidība (LIAA 2013)



Rīgas stratēģija
izstrādāt pašvaldības atbalsta plānu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai

informācijas pieejamība
sadarbība
uzticēšanās pašvaldībai



Rīgas stratēģija
(31) Rīgas pilsētas ekonomikas balsts ir šādas prioritārās 
nozares: osta, transports un loģistika, ķīmiskā rūpniecība, 
datoru tehnoloģijas, elektrotehnikas ražošana, 
profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, 
metālizstrādājumu ražošana un mašīnbūve, tūrisms un 
izglītība
(32) Pilsētas ekonomikas attīstības tendences norāda, ka 
īpaša uzmanība ir jāpievērš centieniem palielināt 
rūpniecības pievienoto vērtību, jo augstas pievienotās 
vērtības rūpniecības produkcijas eksports attiecīgi 
kalpotu kā multiplikatīvs efekts pilsētas un visas valsts 
ekonomikas attīstībai



Rīgas stratēģija
SN8 Pārdomāta industriālā attīstība
(277) Nepieciešams veicināt ražošanas nozaru attīstību.
(278) Industriālo teritoriju atļautās izmantošanas maiņa uz jauktu
izmantošanu ir neatgriezenisks process, kas ilgtermiņā negatīvi 

ietekmē pilsētas ekonomiku kopumā,tādēļ jāierobežo industriālo 
teritoriju  platību samazināšanās 
(279) izvērtējama ir smagās ražošanas objektu atrašanās tiešā
RVC AZ tuvumā
(280) Smago ražošanu pēc iespējas koncentrēt speciāli tam 
izveidotos
industriālos parkos , atsevišķās teritorijās paredzēta arī

vieglo inovatīvo ražošanas nozaru attīstība.



Rīgas stratēģija

Ko darīsim?
(33) Rīgā ir priekšnoteikumi jaunu, inovatīvu uzņēmumu radīšanai. Pašvaldība ar
cilvēkkapitāla attīstību, ar pārdomātu zemes izmantošanas politiku, ar atbalstu
biznesam nepieciešamās infrastruktūras izveidei, ar biznesa un zinātnes sadarbības
sekmēšanu, ar informatīviem pakalpojumiem un pārstāvēšanu starptautiskā arēnā,
sadarbojoties ar valsts pārvaldi, radīs uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi Rīgā. Pašvaldība
uzturēs pastāvīgu dialogu ar uzņēmējiem, lai sekotu līdzi vajadzībām, problēmām,
attīstības iespējām
(34) Pašvaldība sadarbībā ar valsts iestādēm realizēs industriālo politiku Rīgā, tam atvēlot
nepieciešamās platības ražošanai stratēģiski svarīgās teritorijās
(35) Pilsētas ekonomikas izaugsme tiks veicināta uz jau apbūvētu, bet ekonomiski
neefektīvu, t.sk. degradētu, teritoriju reaktivāciju
(36) Pašvaldība veicinās savstarpēji nesaistītu komersantu, pētniecības, izglītības un citu
institūciju sadarbības jeb puduru veidošanās programmu attīstību Rīgas pilsētā un
plašākā teritorijā. Tā tiktu veicināta Rīgas ekonomikas nozaru un komersantu
konkurētspējas celšana, eksporta apjoma palielināšana, inovācijas un jaunu produktu
veidošanās



citur Latvijā – Amatas novads

Pētījums „Vietējo un ārvalstu investīciju piesaistes iespēju apzināšana Amatas 
novadā” izstrādāts projekta „Amatas novada pašvaldības administratīvo 
darbinieku un domes deputātu zināšanu par vietējo un ārvalstu investīciju 
piesaisti paaugstināšana” (Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/087/65) ietvaros

teritorija 745,51 km2

6370 iedzīvotāji
nozares - lauksaimniecība, 
kokapstrāde, tūrisms



pētījuma secinājumi Amatā
1.Vietās, kur ir pieejama sakārtota pamata infrastruktūra (piebraucamie ceļi, ūdens, kanalizācijas, elektroapgāde un sakaru 
pieslēgumi), piemērām, Zaube, Nītaure, Skujene attīstības pamats varētu būt kopējs ciema attīstības plāns- koncepcija 

2. Savrupās vietas, kur ir tikai industriālās infrastruktūras paliekas, piedāvāt kā lielu kopēju teritoriju viena veida izmantošanai. 
Šādās vietās, piemērām, “Mācītājmuiža” Skujenes pagastā, vienojoties ar īpašnieku būtu piedāvājama izmantojot POLARIS

sistēmu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā

3.Savrupās vietās, kur ir saglabājusies daļa no dzīvojamās infrastruktūras, bet ir ļoti maz iedzīvotāju, piemērām, Merķeļos, 
Pērkoņos jāmeklē iespēja piesaistīt saimnieciski un sociāli aktīvus cilvēkus – aicināt vairākas enerģiskas jaunas ģimenes un nodot 
viņu rīcībā gan dzīvokļus, gan telpas/zemi dažādu aktivitāšu īstenošanai, tai skaitā, saimniecisku un sabiedrisku aktivitāšu 
īstenošanai.

4. Atsevišķos pašvaldībai piederošus objektus, kur iespējama saimnieciska darbība un ir arī dzīvojamā platība, piemērām, „Zaķīši”
(„Nespējnieki”), kas ir vienģimenes dzīvojamā ēka un ferma, būtu vēlams lēti iznomāt ilgtermiņā 30-50 gadi, ar nosacījumu, ka 
jāveic saimnieciskā darbība.



http://www.edmonton.ca/business_economy/industrial_development/industrial-

development-land-use-planning.aspx

Zoning Matrix
If you know the type of use you would like to operate and want to know which industrial 
zones provide for that use, the City’s Zoning Matrix allows you to search for zones by use.
Industrial Zoning and Neighbourhoods

There are four standard types of industrial land use zones under the Zoning Bylaw:

� IB - Industrial Business Zone – industriālā zona
� IL- Light Industrial Zone – vieglās ražošanas teritorija
� IM - Medium Industrial Zone – vidējas intensitātes  zona
� IH - Heavy Industrial Zone – smagās industrijas ražošana

Other specific industrial zones include:

� Ellerslie Industrial
� Edmonton Energy and Technology Park
� Industrial Reserve Zone

Edmonton has four industrial districts, and an eco-industrial park, strategically located along 
major transportation corridors within the city.



citi instrumenti - TAPIS

Latvija.lv
Ăeoportāls

Pašvaldību, 
plānošanas reăionu 
un citu institūciju 
IT risinājumi

TAPIS centrālais modulis

Publiskā 
apspriešana

E-pakalpojumi

Pašvaldību 
darbvirsmas ĂIS 

modulis

Esošie plānošanas 
reăionu un pašvaldību 
IT risinājumi (ArcGIS, 
Bentley, AutoCAD, 

u.c.)

VISS, ĂDS

Autentifikācijas modulis Klasifikatori un reăistri

Pakalpes un dati EDK

DIV VISS meklētājs

VZD

LĂIA IS

BIS

DAP

VVDZ

ZMNĪ

LVĂMC

VMD

Satiksmes ministrija

Iedzīvotāji, komersanti, investori TAP speciālisti, iesaistī tās institūcijas
TAPIS administratori

TAP speciālisti - kartogrāfi



citi instrumenti - modelēšana

http://buildipedia.com/aec-pros/featured-architecture/bjarke-ingels-groups-bigs-fun-factory



http://www.varam.gov.lv
http://www.varam.gov.lv/lat/kontakti/darb/tpd


