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VAI 11 LĪDZ 22 MĒNEŠUS GARŠ PLĀNOŠANAS PROCESS APMIERINA 

TERITORIJU ATTĪSTĪTĀJUS ?   NĒ... 

 

VAI PAŠVALDĪBĀM INTERESĒ CIK GARŠ IR PLĀNOŠANAS PROCESS 

?  ....drīzāk NĒ… 

 

VAI TERITORIJU ATTĪSTĪTĀJUS INTERESĒ PROJEKTA KVALITĀTE ? 

noteikti - JĀ ! 

 

VAI PAŠVALDĪBAS INTERESĒ PROJEKTA KVALITĀTE ?  

noteikti - JĀ ! 

 

VAI PROJEKTA KVALITĀTE IETEKMĒ PLĀNOŠANAS PROCESA 

ILGUMU UN INVESTĪCIJU PIESAISTES IESPĒJAS ?  

noteikti - JĀ ! 

No 2013.gada konferences materiāliem: 



APSTĀKĻI, KAS IETEKMĒ PLĀNOŠANAS PROCESA ILGUMU 

- IZSTRĀDĀTĀJA PIEREDZE UN 
ATBILSTOŠA  KVALIFIKĀCIJA 

- NEREGLAMENTĒTĀ 
PLĀNOŠANAS PROCESA 
OPTIMIZĀCIJA 

- LABA SADARBĪBA AR 
PAŠVALDĪBU, PAŠVALDĪBAS 
ATBALSTS 

- SABIEDRĪBAS VIEDOKĻA 
UZKLAUSĪŠANA 

 

- KVALIFICĒTU SPECIĀLISTU 
TRŪKUMS 

- REGLAMENTĒTĀ 
PLĀNOŠANAS PROCESA 
NEIEVĒROŠANA 

- PAŠVALDĪBAS NEVĒLĒŠANĀS 
ATBALSTĪT ATTĪSTĪBAS 
PROJEKTU 

- SABIEDRĪBAS VIEDOKĻA 
IGNORĒŠANA 

No 2013.gada konferences materiāliem: 



Teritorijas attīstības plānošanas līmeņi un dokumenti, kuru izstrāde, 

iespējams, ir nepieciešama, lai realizētu attīstības priekšlikumu / 

būvniecības ieceri: 

 

ilgtermiņa attīstības stratēģija 

  attīstības programma 

   teritorijas plānojums  

    lokālplānojums  

     detālplānojums 

      tematiskais plānojums 

       zemes ierīcības projekts 

        būvprojekts 

 

 

No 2013.gada konferences materiāliem: 



„Mēs (tie, kuri sekojam dienas kārtībai un pasaulei medijos) zinām, 

ka Latvijā ir daži talantīgi, personiski, profesionāli un arī valstiski 

atbildīgi, starptautiski un lokāli ievēroti, arī atzīti, drosmīgi un 

principiāli arhitekti. Mēs zinām, ka ir daži korumpēti naudas 

rausēji, profesionālo un ētisko vērtību pārdevēji investoru vēlmēm 

un augstprātībai, vienaldzīgi gadsimtu dzīvajai elpai, konformistiski 

un ne visai talantīgi arhitekti.”  

 

(© Arhitektūras platforma A4D; 2004.gads) 

 



INVESTORS (ZEMES ĪPAŠNIEKS, ATTĪSTĪTĀJS) – ATTĪSTĪBAS IEROSINĀTĀJS, 

PLĀNOŠANAS UN/VAI BŪVNIECĪBAS PROCESA FINANSĒTĀJS 

 

ARHITEKTS / PLĀNOTĀJS – EKSPERTS / KONSULTANTS, PLĀNOŠANAS 

PROCESA VIRZĪTĀJS UN SABIEDRĪBAS VIEDOKĻA IZZINĀŠANAS PROCESA 

ORGANIZĒTĀJS, ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMA RISINĀJUMU AUTORS, STARPNIEKS 

– PAŠVALDĪBAS UN INVESTORU SARUNĀS 

 

SABIEDRĪBA (ATSEVIŠĶI INDIVĪDI VAI KOPIENAS) – SABIEDRĪBAI VAI 

ATSEVIŠĶIEM INDIVĪDIEM NOZĪMĪGU TERITORIJU VAI JAUTĀJUMU AIZSTĀVĪBA 

 

PAŠVALDĪBAS SPECIĀLISTS – ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMA IZVĒRTĒŠANA 

ATBILSTOŠI PAŠVALDĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM, NORMATĪVO AKTU 

IEVĒROŠANAS KONTROLE, PLĀNOŠANAS PROCESA NODROŠINĀŠANA 

PAŠVALDĪBĀ 

  

POLITIĶIS / PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTS / DOMES VADĪBA - NORMATĪVAJOS AKTOS 

NOTEIKTO LĒMUMU PIEŅEMŠANA, NODROŠINOT PLĀNOŠANAS PROCESA 

LIKUMĪGU VIRZĪBU, SABIEDRĪBAS VIEDOKĻA IZVĒRTĒŠANA KONTEKSTĀ AR 

NOTEIKTAJĀM PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTĒM 

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ  IESAISTĪTĀS PUSES UN LOMAS 



ARHITEKTA / TERITORIJAS PLĀNOTĀJA LOMA TERITORIJAS 

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ: 

- Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs pašvaldībā – nodrošina 

plānošanas procesa virzību pašvaldībā; 

- Teritorijas plānojuma projekta vadītājs komercsabiedrībā vai 

individuāli – nodrošina sadarbību starp pašvaldību un investoru, 

vada projekta attīstības un plānošanas procesu kopumā; 

- Teritorijas plānojuma projekta vai tā daļas izstrādātājs – 

nodrošina projekta, vai tā daļas kvalitatīvu izstrādi; 

- Konsultants / eksperts teritorijas plānošanas, attīstības (t.sk. 

investīciju) un būvniecības jautājumos – sniedz nepieciešamās 

konsultācijas jebkurai no iesaistītajām pusēm; 

- «TILTS» starp sabiedrību, pašvaldību un investoriem –  nereti 

galvenais publisko diskusiju vadītājs, vienlaicīgi nodrošinot 

kompromisa risinājumu radīšanu 



PROJEKTS IEROSINĀTĀJS PROJEKTA 

VADĪTĀJS 

GALVENAIS 

KONSULTANTS 

IESAISTĀMIE

SPECIĀLISTI 

ATBILDĪBA / 

AUTORTIESĪBAS 

ILGTERMIŅA 

ATTĪSTĪBAS 

STRATĒĢIJA 

Pašvaldība Pašvaldības 

speciālists 

Plānotājs Ainavu 

arhitekts; 

Sociologs; 

Vides 

speciālists; 

Transporta 

inženieris; 

Meliorācijas 

inženieris; 

Meža 

inženieris; 

Būvinženieris; 

Ekonomists; 

Jurists; 

Zemes 

ierīkotājs; 

u.c.  

Pašvaldība 

 

TERITORIJAS 

PLĀNOJUMS 

Pašvaldība 

 

Pašvaldības 

speciālists 

Arhitekts / 

plānotājs 

Pašvaldība 

 

LOKĀL-

PLĀNOJUMS 

Pašvaldība / 

investors  

 

Pašvaldības 

speciālists / 

Arhitekts / 

plānotājs 

Arhitekts / 

plānotājs 

Pašvaldība / 

faktiski – Arhitekts 

/ plānotājs 

DETĀL- 

PLĀNOJUMS 

Investors 

 

Arhitekts / 

plānotājs 

Arhitekts Pašvaldība / 

faktiski – Arhitekts 

/ plānotājs 

ZEMES 

IERĪCĪBA 

Investors Zemes 

ierīkotājs 

Arhitekts / 

plānotājs 

Zemes ierīkotājs 

 

BŪV-

PROJEKTS 

Investors Arhitekts Būvinženieris Arhitekts 

ARHITEKTS / TERITORIJAS PLĀNOTĀJS – kā Teritorijas 

plānojuma izstrādes vai projekta vadītājs: 



Ministru kabineta 16.10.2014. noteikumos Nr.711 «Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem» ir noteiktas prasības teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādātājiem: 

 

- Teritorijas attīstības plānošanas dokumentus izstrādā personas, kuras ieguvušās 

vismaz otrā līmeņa augstāko vai akadēmisko izglītību vides, dabas, sociālo vai 

inženierzinātņu jomā 

- Ja detālplānojumu izstrādā kopā ar būvprojektu, būvprojekta sadaļu izstrādā 

būvniecības jomā sertificēta persona, kurai ir patstāvīgas prakses tiesības 

projektēšanā 

- Detālplānojuma izstrādē var piedalīties zemes ierīcības darbos sertificēta persona 

(apliecina zemes ierīcības darbu atbilstību normatīvo aktu prasībām) 

- Plānojuma grafisko daļu var izstrādāt personas, kas atbilst  Ģeotelpiskās 

informācijas likumā noteiktajām prasībām 

ARHITEKTS / TERITORIJAS PLĀNOTĀJS – kā Teritorijas 

plānojuma izstrādātājs: 



ARHITEKTA IZGLĪTĪBA LATVIJĀ: 

Latvijā jau kopš 19.gs. beigām (1869.gada) bija skola, kurā varēja apgūt augstāko 

akadēmiskās un profesionālās arhitektūras izglītību – šodien tā ir Rīgas 

Tehniskās universitātes (RTU)  – Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte. Kopš 

2011.gada ir arī otra – Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola (RISEBA) – Arhitektūras un dizaina fakultāte. 

 

Rīgas Tehniskā universitāte, studiju virziens – Arhitektūra un būvniecība: 

   Arhitektūra 

   Būvniecība 

   Ģeomātika - paredzēta ģeodēzistu, mērnieku, kartogrāfu sagatavošanai 

   Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija - studenti tiek 

   gatavoti darbam jebkurā tautsaimniecības nozares uzņēmumā, kura  

   darbība saistīta ar teritoriju attīstības plānošanas jomu 

   Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas 

   Transportbūves 

 

Kopš 1980.gada Arhitektūras fakultātē tika izdalītas atsevišķas specializācijas – 

arhitektūras projektēšana; ainavu arhitektūra; pieminekļu aizsardzība; pilsētbūvniecība 
 



ARHITEKTA IZGLĪTĪBA LATVIJĀ: 

Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumi Nr.194 

«Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai» 

(Izdoti saskaņā ar likuma “Par reglamentētajām profesijām un 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 6.panta 2.punktu un 7.panta pirmo daļu) 

 

Arhitektūras izglītības programmas apguve nodrošina, ka studiju laikā, samērīgi 

apgūstot nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas arhitektūras jomā, attiecīgā 

persona ir ieguvusi: 

- zināšanas pilsētbūvniecībā un plānošanā, kā arī ar plānošanas procesu saistītās 

prasmes; 

- izpratni par cilvēku un būvju, būvju un vides attiecībām un prasmi ainavisko 

telpu un būves piemērot cilvēku vajadzībām; 

- izpratni par arhitekta profesiju un arhitekta darba nozīmi sabiedrībā, kā arī 

arhitektūras īpašo ietekmi uz kultūrvides veidošanu. 

 

Studiju programmā arhitekta diploma ieguvei ir noteikts mācību priekšmetu (kursu) 

minimums. Starp tiem, tieši teritorijas plānošanai nozīmīgi ir: ekonomika; socioloģija; 

civilā aizsardzība; reģionālā plānošana un pilsētbūvniecība; reģionālās ainavas 

arhitektūra; būvniecības plānošana un organizācija; būvniecības normatīvi; 

ģeodēzija. 
 



IZGLĪTĪBA ARHITEKTIEM RADNIECĪGAJĀS PROFESIJĀS LATVIJĀ: 

Latvijas lauksaimniecības universitātē (LLU) kopš 1988.gada – 

Lauksaimniecības celtniecības fakultātē varēja apgūt specializāciju ainavu 

arhitektūrā, bet no 1993.gada – tika izveidota atsevišķa Ainavu arhitektūras un 

plānošanas specialitāte Lauku inženieru fakultātē. Paralēli, ainavu arhitektūra, 

kā specialitāti vai mācību priekšmetu varēja apgūt arī Rīgas Tehniskās 

universitātes (RTU)  – Arhitektūras un pilsētplānošanas fakutātē. 

 

Latvijas lauksaimniecības universitāte: 

 Lauku inženieru fakultāte: 

  Ainavu arhitektūra un plānošana - absolventi var strādāt arhitektūras 

projektēšanas firmās, projektu realizēšanā, piedalīties reģionālo un teritoriālplānu 

izstrādāšanā un pilnveidošanā, ainavu rekonstrukcijā, rekultivācijā, konservācijā un 

kopšanas plānu izstrādāšanā 

  Zemes ierīcība - studenti apgūst zināšanas, kā darboties ar nekustamo 

īpašumu un to novērtēt, uzmērīt teritoriju un būves pirms to projektēšanas, plānot 

teritorijas izmantošanu, apgūt ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 

  Būvniecība 

  Vide un ūdenssaimniecība 

 



TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS IZGLĪTĪBA LATVIJĀ : 

1920.gadā Latvijas Universitātes (LU) Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē 

izveidoja Fiziskās ģeogrāfijas katedru. Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un 

Zemes zinātņu fakultāte nodrošina akadēmiskās studijas, ģeogrāfijā, ģeoloģijā un 

vides zinātnē. Kopš 2008.gada Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē var apgūt 

profesionālo maģistra studiju programmu - Telpiskās attīstības plānošana. 

 

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte: 

   Ģeogrāfijas nodaļa 

   Ģeoloģijas nodaļa 

   Vides zinātnes nodaļa 

Profesionālā maģistra studiju programma - Telpiskās attīstības plānošana  

 

Pēc studiju beigšanas ir iespēja strādāt pašvaldībās, valsts institūcijās vai plānošanas 

birojos, vadot un piedaloties plānošanas procesā – ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, 

attīstības programmu un teritoriju plānojumu izstrādē, dažādu projektu sagatavošanā un 

īstenošanā. 

Absolventu zināšanu apjoms pārsvarā nav pietiekams kvalitatīvai detālplānojumu 

izstrādes vadīšanai vai veikšanai. 



Cik lietderīgi vai pamatoti ir atsevišķu sertifikātu pieprasīšana 

teritorijas plānojumu izstrādes procesā, ja teritorijas plānošana nav 

reglamentēta profesija Latvijā? 

Vai atsevišķu jomu sertifikācija apliecina personas spējas 

izstrādāt, piedalīties vai vadīt teritorijas plānojumu? 

 
Likums par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 

nosaka: 

«profesionālās kvalifikācijas sertifikāts — likumā noteiktajā kārtībā pilnvarotas 

institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina tā īpašnieka profesionālo kvalifikāciju 

vai noteiktu profesionālās kvalifikācijas līmeni vai arī apliecina, ka tā īpašnieks ir 

sekmīgi izpildījis sertifikācijas prasības noteiktas profesijas vai profesionālās 

specializācijas iegūšanai (arī darbam ar jauniem materiāliem, tehniku un tehnoloģiju)» 

Viens no likuma mērķiem ir: 

«aizsargāt atsevišķas sabiedriski nozīmīgas profesijas pret nekvalificētu personu 

iesaistīšanu tajās, nosakot šīm profesijām paaugstinātas prasības» 

Šā likuma noteikumi neattiecas: 

«uz gadījumiem, kad darbība reglamentētajās profesijās ir saistīta ar valsts pārvaldes 

vai tiesu varas funkciju izpildi» 

 

 



Likumā ir noteiktas Reglamentētās profesijas: 

 

Arhitektūras un būvniecības jomā tās ir: 

- Arhitektūras jomā reglamentēta ir arhitekta profesija; 

- Būvniecības jomā reglamentētās profesijas, kurās kvalifikācijas 

prasības nosaka akreditētas izglītības programmas un likumā 

noteiktajos gadījumos — profesionālās sertifikācijas noteikumi, ir 

šādas: 

 1) būvinženieris — specialitātēs, kuras nosaka likumi   

 būvniecības jomā; 

2) būvtehniķis — specialitātēs, kuras nosaka likumi būvniecības 

jomā 

- Arhitektūras un būvniecības jomā reglamentēta ir būvinspektora 

profesija, kurā kvalifikācijas prasības nosaka normatīvie akti 

būvniecības jomā. 



Citas Likumā noteiktās Reglamentētās profesijas ir noteiktas 

sekojošās jomās: 

 

- Veselības aprūpes jomā; 

- transporta jomā ; 

- Veterinārmedicīnas un ciltsdarba jomā; 

- Izglītības un sporta jomā; 

- Elektroenerģētikas jomā; 

- Juristu profesijām; 

- Zemes mērniecības un nekustamā īpašuma vērtēšanas jomā 

(zvērināts mērnieks; nekustamā īpašuma vērtētājs); 

- Sugu un biotopu aizsardzības jomā; 

- detektīvdarbības un apsardzes darbības jomā; 

- civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu aprites jomā; 

- pirotehnisko izstrādājumu aprites jomā. 

 



Zemes ierīcības likums nosaka, ka zemes ierīcības darbus veic sertificētas 

personas, kuru civiltiesiskā atbildība par profesionālo darbību ir apdrošināta. 
 
Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā – līdz ar to, tas ir uzskatāms par 

īstermiņa plānošanas dokumentu. 

 

Fiziskā persona var pretendēt uz sertifikāta saņemšanu: 

zemes ierīcības darbu veikšanai, ja tā ir ieguvusi vismaz akadēmiskā bakalaura grādu 

vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību zemes ierīcībā, ģeodēzijā, kartogrāfijā, 

kādā no būvzinātnes ģeodēzijas apakšnozarēm vai ar projektēšanu saistītā specialitātē 

vai nozarē (piemēram, teritorijas plānotājs, arhitekts) un tai ir vismaz divu gadu 

pieredze teritorijas plānošanā, zemes ierīcībā vai detālplānojumu izstrādē pēdējo piecu 

gadu laikā.  

  

Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs un sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību "Mācību un konsultāciju centrs ABC" Sertificēšanas birojs veic 

sertificēšanu zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības jomās. 



Latvijas Ainavu arhitektu biedrība  veic sertifikāciju sekojošās kompetences jomās: 

 - ainavu arhitekts;  

 - ainavu tehniķis ar specializāciju projektētājs; 

 - ainavu tehniķis ar specializāciju darbu vadītājs; 

 - parka dārznieks.  

 

Latvijas nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA) veic starptautiski atzītu 

projektu vadītāju sertifikāciju, kura ir akceptēta vairāk kā 50 IPMA (Starptautiskā 

projektu vadīšanas asociācija) dalībvalstīs. Pēdējos 10 gados IPMA ir sertificējusi 

vairāk kā 150 000 projektu vadītājus valstīs, kurās darbojas nacionālās projektu 

vadīšanas asociācijas. 

 

Vai teritorijas plānošanas jomā strādājošajiem arhitektiem vai citiem 

speciālistiem ir nepieciešams saņemt divus, trīs, vai vairāk sertifikātus lai 

apliecinātu savas prasmes dažādās ar plānošanu saistītās jomās?  

 

Vai tā būs papildus garantija to darbības kvalitātei, attīstības procesu 

nodrošināšanai un investīciju piesaistei, vai tikai kādas sertificēšanas 

institūcijas papildus peļņa…? 

 



Latvijas arhitektu darbības pamatā ir Arhitekta Ētikas kodekss 

 

Arhitekta Ētikas kodekss tiek radīts, lai veidotu humānu attiecību pilnveidošanu arhitektu 

sabiedrībā, aptverot visdažādākās sadarbības formas – gan starp arhitektiem, arhitektiem 

un pasūtītājiem, arhitektiem un celtniekiem, gan arī starp arhitektiem un sabiedrību šī vārda 

visplašākajā izpratnē. 

 

Arhitekts ir radošās profesijas pārstāvis, kas pēc vistīrākās sirdsapziņas visas savas 

zināšanas atdod, lai veicinātu indivīdu un sabiedrību sasniegt augstu ētisko un saimniecisko 

dzīves standartu. Viņš ir šo darbu organizētājs un mākslinieciskā izveidojuma atrisinātājs. 

 

Par savu darbu arhitekts ir atbildīgs ne tikai likuma un pasūtītāja priekšā, bet arī savu amata 

brāļu priekšā. 

 

Stādamies līguma attiecībās ar pasūtītāju, arhitekts nodod viņa rīcībā visas sava aroda 

zināšanas, vispusīgi iedziļinās visos izejas materiālos un, uz pasūtītāja pieprasījumu, sniedz 

izsmeļošos padomus un paskaidrojumus. 
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sabiedrību, pašvaldību un investoriem 



ARHITEKTS / TERITORIJAS PLĀNOTĀJS – kā «TILTS» starp 

sabiedrību, pašvaldību un investoriem 

Ja arhitekts darbojas saskaņā ar Arhitekta Ētikas kodeksu, tad viņš ir konsultants / 

eksperts teritorijas plānošanas, attīstības (t.sk. investīciju) un būvniecības 

jautājumos, sniedz nepieciešamās konsultācijas jebkurai no iesaistītajām pusēm.  

 

Arī jebkurš cits pieredzējis teritorijas plānotājs / projekta vadītājs ir «TILTS» starp 

sabiedrību, pašvaldību un investoriem, ja godprātīgi un profesionāli veic savu 

darbu, savlaicīgi apzinoties teritorijas attīstības riskus, izzinot intereses un 

organizējot nepieciešamos dialogus ar sabiedrību, iesaistot gan investorus, gan 

pašvaldību. 

 

Jebkura «tilta» izturība vienmēr būs atkarīga no tā konstruktīvā 

risinājuma – tilts varbūt steigā pārmesta ļodzīga laipa vai rūpīgi 

būvēts un izsvērts akmens tilts. 

 

 



Ikdienā mēs bieži dzirdam dažādus uzskatus par to, kādam ir 

jābūt projekta vadītāja zināšanu “aplim”, “groziņam” jeb “skill set”. 

Mēs par to diskutējām, diskutējam, un diskutēsim. Jo vienas 

pareizas atbildes šeit nav - tas ir atkarīgs no situācijas, projekta 

un tā mērķa, uzņēmuma kultūras un stratēģijas, no paša projektu 

vadītāja un daudziem citiem faktoriem.  

 

Svarīgākais ir vai projekta mērķis ir sasniegts, klients ir 

apmierināts, projekta grupa ir gandarīta par padarīto un vēlas 

kopā ar projekta vadītāju mesties jaunos izaicinājumos.  



PALDIES PAR UZMANĪBU ! 

Māra Kalvāne, arhitekte 

SIA METRUM projektu vadītāja 

mara.kalvane@metrum.lv  

Tikai sabiedrotie  - diskutē un meklē kopīgus risinājumus, 

bet ienaidnieki – karo… 


