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tību nenosaka tās tirgus cena
Armands
Auziņš
5 Ekonomikas doktors
5 Rīgas Tehniskās universitātes Būvuzņēmējdarbības un
nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras
asociētais profesors un
vadošais pētnieks
5 Sagatavojis vairākas
grāmatas un mācību metodiskos 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

plānot tālāk par savas sētas vārtiņiem, pieaugs gan individuālā īpašuma vērtība, gan visas sabiedrības
as katedras asociētais profesors, ekonomikas doktors Armands Auziņš.
foto – k r i sta ps k a l n s , di e nas m e di j i

ritorijas izmantošanu pārplānot – mainīt un detalizēt.
Tad attiecīgi seko nepieciešamais plānošanas process,
izmaiņas teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumos. Piemēram, izmaiņas
teritorijas plānošanas dokumentos jau ir nekustamā
īpašuma vērtības palielināšanās iemesls, lai gan dabā
vēl nekas nav īstenots – viss
pagaidām ir «uz papīra». Nākamais solis ir infrastruktūras izveide vai uzlabošana
ārpus detālplānojuma teritorijas, tad iekšējās infrastruktūras attīstīšana, kas atkal ir nākamais vērtības pieauguma iemesls.
Noprotams, ka problēmas
sakne ir visu iesaistīto pušu
ieinteresētas un koordinētas sadarbības trūkums, lai
sasniegtu pozitīvo efektu visai sabiedrībai.
Teritorijas plānošanas process pašvaldību līmenī kopš
2004. gada, kad tika pieņemti
attiecīgi valdības noteikumi
šajā jomā, tiek īstenots aizvien labāk. Aizvien vairāk šajos procesos iesaista sabiedrību. Kopš šo noteikumu pieņemšanas bija iespēja mērķtiecīgi plānot attīstību jau vi-
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sas pašvaldības teritorijā kopumā, jo pirms tam ar katru
atsevišķu
detālplānojumu
varēja mainīt pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto
atļauto teritorijas izmantošanas veidu. Piemēram, lauksaimniecības zemei izstrādājot un saskaņojot detālplānojumu, konkrētajai teritorijai varēja nomainīt statusu
uz individuālās apbūves teritoriju. Savulaik daudzas Pierīgas teritorijas pēc teritorijas izmantošanas veida nomainīšanas šādi tika apbūvētas. Lai arī plašākas sabiedrības iesaistīšana kļūst aizvien
lielāka, tomēr visu iesaistīto
pušu sadarbība vēl nav pietiekamā līmenī.
Nereti vērojama situācija,
kad meža vidū apbūvēts
kāds klajums, bet tur mājokļus iegādājušies cilvēki
pēc tam prasa uzturēt turp
vedošo ceļu, ziemā šķūrēt
sniegu un tā tālāk, jo viņi taču maksā nodokļus... Savā
ziņā tomēr mazliet bezatbildīga attieksme pret pārējās
sabiedrības līdzekļiem.
Pašvaldību politiķi un teritorijas plānotāji lielā mērā ir
līdzvainīgi šajā situācijā. No
vienas puses gan tā ir, ka bez

konkrēta pamatojuma publiskais sektors nevar aizliegt
būvēt māju vai pat ciematu
kaut kur pļavas vidū. Ir konkrēts piemērs, iebraucot Iecavā pa Bauskas šoseju no
Rīgas puses, kur kādreiz lauksaimniecībā izmantojamai
zemei nomainīja statusu uz
individuālo apbūvi, sadalīja
to zemes vienībās – tur ir uzbūvēts pievadceļš, elektroapgāde un pat ierīkots publiskais apgaismojums, hidranti,
taču patlaban tur uzbūvēta
pusotra māja, lai gan kopumā izveidoti 10–12 apbūves
gabali. Nekāda būvniecība
tur nenotiek jau gadiem, teritorija aizaug. Te ir pamatots
jautājums – kurš apmaksā rēķinu par visu to, kas tur publiski tiek nodrošināts – ārējais apgaismojums, ūdensapgādes sistēma, piebraucamais ceļš. Iespējams, izmaksas sedz konkrētie īpašnieki,
taču, visticamāk, šī summa
tiek sadalīta starp visiem
pašvaldības nodrošināto pakalpojumu lietotājiem, kas
tomēr nav godīgs risinājums.
Un otrs jautājums – kuram
jābūt ieinteresētam, lai šī teritorija tiek attīstīta līdz galam? Tiklīdz pārējā teritorija

tiek apgūta, pieaugs gan konkrētās vietas, gan arī plašākas pašvaldības teritorijas
zemes vērtība. Te atkal ir pašvaldības loma – lai veicinātu
attīstību, iespējams, kamēr
konkrēto teritoriju labiekārto, tiek piemērota NĪN atlaide, tajā skaitā arī tiem īpašniekiem, kuri attīstāmajā teritorijā jau dzīvo, taču pagaidām viņiem nav iespējas
baudīt kvalitatīvi visus pakalpojumus par pieņemamāku
cenu, kas viņiem pienāktos
un kādus saņem citi pašvaldībā dzīvojošie.
Teorētiski pastāv četri iespējamie gadījumi, kā var attīstīt nekustamo īpašumu,
vadoties pēc diviem kritērijiem – kam pieder zeme un
kas ir iniciators plānošanā. Ja
pašvaldība ir aktīvais plānotājs un projektu iniciators,
tad privātīpašnieks piedalās
tikai konkrētā zemes īpašuma attīstīšanā. Visas publiskās telpas jeb ārējās infrastruktūras attīstību un sakārtošanu veic pašvaldība. Taču
var būt gadījumi, kad pašvaldība būvē un nodod ekspluatācijā konkrētas ēkas un pēc
tam pārdod vai izīrē dzīvokļus. Piemēram, Zviedrijā šobrīd ir ļoti aktuāla tieši īres
namu būvniecība, jo viņiem
aktualizējusies nepieciešamība pēc jauniem mājokļiem.
Kā rosināt visas iesaistītās
puses sēsties pie kopīga galda un meklēt visiem labāko
risinājumu?
Ir dažādas sadarbības formas, taču pats svarīgākais ir
sākotnēji visas iesaistītās puses vispār dabūt pie viena sarunu galda. Un attiecīgi jau
diskusijā ir jārāda sagaidāmie ieguvumi no tā, kā attīstīsies ne tikai konkrētais īpašums, bet daudz plašāka teritorija. Šie paši argumenti attiecas 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 vērtība pat nevis pieaugs, bez kā-

Vietējās kopienas ir placdarms, kur iedzīvotāji definē 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 pašvaldības 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 piedāvājam 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 plānošanā 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 teritoriju 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.

du brīdi kritīsies. Turklāt Rīgā
šādu piemēru ir daudz. Un
diemžēl arī situācijās, kad
graustu īpašniekiem piemēro paaugstināto NĪN likmi,
reti kad tas sekmē īpašuma
sakārtošanu.
Par Rīgu runājot – pēdējos gados aktīvākas kļūst apkaimju biedrības, kas rūpējas par savu teritoriju labiekārtošanu un iedzīvotāju
dzīves kvalitātes palielināšanu. Varbūt šīs biedrības
var kļūt par sava veida diskusiju placdarmu?
Tas ir pareizais virziens. Jo
komunikācijas un kopīgu attīstības mērķu plānošanas
trūkuma sekas ir graujošas.
Ja pavisam konkrēti runājam, 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 savlaicīgi jārēķinās, ka, piemēram, uzbūvējot 20 jaunu mājokļu, tajos dzīvos 20 ģimenes, kuriem būs bērni. Tātad
– būs nepieciešamība pēc
bērnudārza, skolas. Te svarī-

ga pašvaldības loma – konkrētās teritorijas detālplānojuma apstiprināšanas brīdī
arī saprast, kur šie bērni mācīsies.
Kad spēsim pārvarēt «viensētas» domāšanu un saskaņot kopējās intereses, plānot
tālāk par savas sētas vārtiņiem, pieaugs gan individuālā īpašuma vērtība, gan visas sabiedrības ieguvumi. Tāpēc vietējo kopienu aktivizēšanās ir pareizais virziens.
Rīgā ir vairāk nekā 50 apkaimju, un daudzās šīs biedrības, kas regulāri sanāk kopā, pārrunā esošo situāciju,
rada nākotnes vīzijas. Šis ir
pirmais posms, kad paši iedzīvotāji definē mērķus. Nākamais posms ir sadarbība ar
pašvaldību, veidojot jau konkrētus attīstības plānus. Būtībā teritorijas plānošanu var
definēt vienā teikumā – attīstības plānošana teritorijā ir
vienošanās atbilstoši interesēm un kompetencēm, un
šīs vienošanās rezultāts ir teritorijas plānojums, kura īstenošanas rezultātā tiks vairoti sabiedrības ieguvumi un
vērtības. 5
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