
Profesors: zemes patieso vērtību nenosaka tās tirgus cena

0  T i k a i  tad, kad spēsim pārvarēt «viensētas» domāšanu un saskaņot kopējās intereses, plānot tālāk par savas sētas vārtiņiem, pieaugs gan individuālā īpašuma vērtība, gan visas sabiedrības 
ieguvumi, akcentē RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras asociētais profesors, ekonomikas doktors Armands Auziņš.  
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armands  
auziņš

5 Ekonomikas doktors
5 Rīgas Tehniskās universitā-
tes Būvuzņēmējdarbības un 
nekustamā īpašuma ekono-
mikas un vadīšanas katedras 
asociētais profesors un 
vadošais pētnieks
5 Sagatavojis vairākas 
grāmatas un mācību meto-
diskos līdzekļus, publicējis 
vairāk nekā 40 starptautisku 
zinātnisku rakstu zemes 
pārvaldības jomā
5 Latvijas Zinātnes padomes 
eksperts ekonomikas un 
vadības zinātnēs un Eiropas 
Zemes izmantošanas un 
attīstības akadēmijas biedrs
5  Vairāk nekā 15 gadu 
pieedze nekustamā īpašuma 
veidošanā un projektēšanā
Avots: A. Auziņš

Vietējās kopienas ir placdarms, kur iedzīvotāji defi-

nē kopīgos mērķus
Armands Auziņš

kā vērtējat savas biedrības 
sasniegto?

KasPars sPunde
Čiekurkalna attīstības  
biedrības vadītājs
darbojamies jau četrus gadus 
ar galveno mērķi – padarīt vidi 
apkaimē pievilcīgāku, lai šeit 
vēlētos dzīvot cilvēki, kuri grib 
un spēj veltīt savus spēkus arī 

kopīgās telpas uzlabošanā. Gan pašu spēkiem, gan arī ar pašvaldī-
bas finansiālo atbalstu esam uzlabojuši apkaimes publisko vidi – ir 
gan ierīkotas puķu dobes, gan izveidoti spēļu laukumi bērniem. ja ir 
vēlme, iespējas ir.
Šobrīd grūti novērtēt, cik lielā mērā mūsu biedrības viedoklis tiek 
un tiks ņemts vērā apkaimes attīstības plānošanas procesā, tomēr 
paši esam aktīvi, sekojam līdzi visam, kas saistīts ar dažādiem 
plāniem Čiekurkalnā, un attiecīgi arī paužam savu viedokli.
arī ikdienas sadarbība ar pašvaldību mums ir konstruktīva, jo 
neesam tukši bļāvēji, bet objektīvi kritizējam problēmas un piedā-
vājam idejas un risinājumus.

svarīgi ir visas iesaistītās puses dabūt pie viena 

sarunu galda
Armands Auziņš

kā sekmējat novada teritorijas 
koordinētu attīstību?

dainis LiePiņš
OzOlnieku nOvada  
paŠvaldības vadītājs
Gan īstermiņa, gan ilgtermiņa 
stratēģiskajā attīstības plāno-
šanā vienmēr iesaistām arī 
sabiedrību – iedzīvotājus un 
uzņēmējus.

taču, runājot par teritorijas attīstību kopumā, jāatzīst – normatīvi 
šobrīd pašvaldībām ierobežo iespēju elastīgi pieņemt lēmumus. 
Minēšu piemēru: ja ir vēlme paplašināt dzīvojamās apbūves terito-
riju vietās, kur konkrētajai zemei noteikts lauksaimniecības zemes 
statuss un tā atrodas ārpus ciemata robežas (taču šī zeme nemaz 
nav tik auglīga), pašreiz likums neļauj sadalīt šo zemi par diviem 
hektāriem mazākās zemes vienībās. loģiski, tas apgrūtina sekmīgu 
teritorijas izmantošanu.
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ritorijas izmantošanu pār-
plānot – mainīt un detalizēt. 
Tad attiecīgi seko nepiecie-
šamais plānošanas process, 
izmaiņas teritorijas izman-
tošanas un apbūves nosacī-
jumos. Piemēram, izmaiņas 
teritorijas plānošanas doku-
mentos jau ir nekustamā 
īpašuma vērtības palielinā-
šanās iemesls, lai gan dabā 
vēl nekas nav īstenots – viss 
pagaidām ir «uz papīra». Nā-
kamais solis ir infrastruktū-
ras izveide vai uzlabošana 
ārpus detālplānojuma teri-
torijas, tad iekšējās infra-
struktūras attīstīšana, kas at-
kal ir nākamais vērtības pie-
auguma iemesls.

Noprotams, ka problēmas 
sakne ir visu iesaistīto pušu 
ieinteresētas un koordinē-
tas sadarbības trūkums, lai 
sasniegtu pozitīvo efektu vi-
sai sabiedrībai. 
Teritorijas plānošanas pro-
cess pašvaldību līmenī kopš 
2004. gada, kad tika pieņemti 
attiecīgi valdības noteikumi 
šajā jomā, tiek īstenots aiz-
vien labāk. Aizvien vairāk ša-
jos procesos iesaista sabied-
rību. Kopš šo noteikumu pie-
ņemšanas bija iespēja mērķ-
tiecīgi plānot attīstību jau vi-

sas pašvaldības teritorijā ko-
pumā, jo pirms tam ar katru 
atsevišķu detālplānojumu 
varēja mainīt pašvaldības te-
ritorijas plānojumā noteikto 
atļauto teritorijas izmantoša-
nas veidu. Piemēram, lauk-
saimniecības zemei izstrādā-
jot un saskaņojot detālplā-
nojumu, konkrētajai teritori-
jai varēja nomainīt statusu 
uz individuālās apbūves teri-
toriju. Savulaik daudzas Pie-
rīgas teritorijas pēc teritori-
jas izmantošanas veida no-
mainīšanas šādi tika apbūvē-
tas. Lai arī plašākas sabiedrī-
bas iesaistīšana kļūst aizvien 
lielāka, tomēr visu iesaistīto 
pušu sadarbība vēl nav pie-
tiekamā līmenī.

Nereti vērojama situācija, 
kad meža vidū apbūvēts 
kāds klajums, bet tur mā-
jokļus iegādājušies cilvēki 
pēc tam prasa uzturēt turp 
vedošo ceļu, ziemā šķūrēt 
sniegu un tā tālāk, jo viņi ta-
ču maksā nodokļus... Savā 
ziņā tomēr mazliet bezatbil-
dīga attieksme pret pārējās 
sabiedrības līdzekļiem.
Pašvaldību politiķi un terito-
rijas plānotāji lielā mērā ir 
līdzvainīgi šajā situācijā. No 
vienas puses gan tā ir, ka bez 

konkrēta pamatojuma pub-
liskais sektors nevar aizliegt 
būvēt māju vai pat ciematu 
kaut kur pļavas vidū. Ir kon-
krēts piemērs, iebraucot Ie-
cavā pa Bauskas šoseju no 
Rīgas puses, kur kādreiz lauk-
saimniecībā izmantojamai 
zemei nomainīja statusu uz 
individuālo apbūvi, sadalīja 
to zemes vienībās – tur ir uz-
būvēts pievadceļš, elektroap-
gāde un pat ierīkots publis-
kais apgaismojums, hidranti, 
taču patlaban tur uzbūvēta 
pusotra māja, lai gan kopu-
mā izveidoti 10–12 apbūves 
gabali. Nekāda būvniecība 
tur nenotiek jau gadiem, te-
ritorija aizaug. Te ir pamatots 
jautājums – kurš apmaksā rē-
ķinu par visu to, kas tur pub-
liski tiek nodrošināts – ārē-
jais apgaismojums, ūdens-
apgādes sistēma, piebrauca-
mais ceļš. Iespējams, izmak-
sas sedz konkrētie īpašnieki, 
taču, visticamāk, šī summa 
tiek sadalīta starp visiem 
pašvaldības nodrošināto pa-
kalpojumu lietotājiem, kas 
tomēr nav godīgs risinājums. 
Un otrs jautājums – kuram 
jābūt ieinteresētam, lai šī te-
ritorija tiek attīstīta līdz ga-
lam? Tiklīdz pārējā teritorija 

tiek apgūta, pieaugs gan kon-
krētās vietas, gan arī plašā-
kas pašvaldības teritorijas 
zemes vērtība. Te atkal ir paš-
valdības loma – lai veicinātu 
attīstību, iespējams, kamēr 
konkrēto teritoriju labiekār-
to, tiek piemērota NĪN atlai-
de, tajā skaitā arī tiem īpaš-
niekiem, kuri attīstāmajā te-
ritorijā jau dzīvo, taču pagai-
dām viņiem nav iespējas 
baudīt kvalitatīvi visus pakal-
pojumus par pieņemamāku 
cenu, kas viņiem pienāktos 
un kādus saņem citi pašval-
dībā dzīvojošie.

Teorētiski pastāv četri ie-
spējamie gadījumi, kā var at-
tīstīt nekustamo īpašumu, 
vadoties pēc diviem kritēri-
jiem – kam pieder zeme un 
kas ir iniciators plānošanā. Ja 
pašvaldība ir aktīvais plāno-
tājs un projektu iniciators, 
tad privātīpašnieks piedalās 
tikai konkrētā zemes īpašu-
ma attīstīšanā. Visas publis-
kās telpas jeb ārējās infra-
struktūras attīstību un sakār-
tošanu veic pašvaldība. Taču 
var būt gadījumi, kad pašval-
dība būvē un nodod eksplua-
tācijā konkrētas ēkas un pēc 
tam pārdod vai izīrē dzīvok-
ļus. Piemēram, Zviedrijā šo-
brīd ir ļoti aktuāla tieši īres 
namu būvniecība, jo viņiem 
aktualizējusies nepiecieša-
mība pēc jauniem mājok-
ļiem.

Kā rosināt visas iesaistītās 
puses sēsties pie kopīga gal-
da un meklēt visiem labāko 
risinājumu? 
Ir dažādas sadarbības for-
mas, taču pats svarīgākais ir 
sākotnēji visas iesaistītās pu-
ses vispār dabūt pie viena sa-
runu galda. Un attiecīgi jau 
diskusijā ir jārāda sagaidā-
mie ieguvumi no tā, kā attīs-
tīsies ne tikai konkrētais īpa-
šums, bet daudz plašāka teri-
torija. Šie paši argumenti at-
tiecas arī uz jebkuru pilsētu, 
piemēram, Rīgu. Var mēģināt 
attīstīt konkrētu rajonu, taču, 
ja tur kaut kur pa vidu būs 
neapsaimniekota, degradēta 
teritorija, ļoti iespējams, ka 
visa apkārtējā kvartāla vērtī-
ba pat nevis pieaugs, bez kā-

du brīdi kritīsies. Turklāt Rīgā 
šādu piemēru ir daudz. Un 
diemžēl arī situācijās, kad 
graustu īpašniekiem piemē-
ro paaugstināto NĪN likmi, 
reti kad tas sekmē īpašuma 
sakārtošanu.

Par Rīgu runājot – pēdē-
jos gados aktīvākas kļūst ap-
kaimju biedrības, kas rūpē-
jas par savu teritoriju labie-
kārtošanu un iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes palielinā-
šanu. Varbūt šīs biedrības 
var kļūt par sava veida dis-
kusiju placdarmu?
Tas ir pareizais virziens. Jo 
komunikācijas un kopīgu at-
tīstības mērķu plānošanas 
trūkuma sekas ir graujošas. 
Ja pavisam konkrēti runā-
jam, piemēram, Čiekurkalnā 
skolu gatavojas slēgt. Taču 
jautājums – kā tas ietekmēs 
apkaimes nākotnes attīstību 
un dzīves līmeņa kvalitāti. 
Arī tad, kad plāno un būvē 
ciematu Pierīgā, jau ļoti sav-
laicīgi jārēķinās, ka, piemē-
ram, uzbūvējot 20 jaunu mā-
jokļu, tajos dzīvos 20 ģime-
nes, kuriem būs bērni. Tātad 
– būs nepieciešamība pēc 
bērnudārza, skolas. Te svarī-

ga pašvaldības loma – kon-
krētās teritorijas detālplāno-
juma apstiprināšanas brīdī 
arī saprast, kur šie bērni mā-
cīsies. 

Kad spēsim pārvarēt «vien-
sētas» domāšanu un saska-
ņot kopējās intereses, plānot 
tālāk par savas sētas vārti-
ņiem, pieaugs gan individu-
ālā īpašuma vērtība, gan vi-
sas sabiedrības ieguvumi. Tā-
pēc vietējo kopienu aktivizē-
šanās ir pareizais virziens. 
Rīgā ir vairāk nekā 50 ap-
kaimju, un daudzās šīs bied-
rības, kas regulāri sanāk ko-
pā, pārrunā esošo situāciju, 
rada nākotnes vīzijas. Šis ir 
pirmais posms, kad paši ie-
dzīvotāji definē mērķus. Nā-
kamais posms ir sadarbība ar 
pašvaldību, veidojot jau kon-
krētus attīstības plānus. Bū-
tībā teritorijas plānošanu var 
definēt vienā teikumā – attīs-
tības plānošana teritorijā ir 
vienošanās atbilstoši intere-
sēm un kompetencēm, un 
šīs vienošanās rezultāts ir te-
ritorijas plānojums, kura īs-
tenošanas rezultātā tiks vai-
roti sabiedrības ieguvumi un 
vērtības. 5
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