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Trīs FAKTORI, KAS IETEKMĒS MĀJOKĻU ATTĪSTĪBU REĢIONĀ 

A. Līdz ar globālo krīzi olimpiskā moto «Citius, altius, fortius» jeb «Ātrāk, augstāk, tālāk» attīstības vektors 
ir izsmēlis savu bezgalīgo progresa potenciālu un, tā teikt, nolicis mūs visus pie ratiem – jo turpmākā 
civilizācijas izaugsme un globālā ekonomika pastāvīgi tiks konfrontēta ar Zemes resursu bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas jautājumu. 

 

B. Skaistumam, kas ir būtiska arhitektūras sastāvdaļa, nav atrodami objektīvi lielumi, kādi ir, piemēram, 
fizikā – cik grādos ir silts vai auksts, cik lūmenu ir gaišs vai tumšs, kas smaržo vai kas ož. Tāpēc, 
pateicoties informācijas tehnoloģiju un demokrātijas attīstībai, šodien arhitektūrā ir sākusies «like» 
mārketinga ēra, kad apbūves izskata vērtējumu aizvien vairāk ietekmē indivīda personīgā vai daļā 
sabiedrības dominējošā gaume.  

C. Pēckara daudzdzīvokļu namu būvniecība Austrumeiropā, tostarp Latvijā, bija tāds kā būvniecības 
burbulis (skatīt pielikumu Nr.1), kas jau pavisam citā veidā turpinājās forsētās privatizācijas periodā 
90. gados un šobrīd pieņemas spēkā namu siltināšanas eiforijas veidolā. Tas savukārt aizvien asāk 
eskalē 60.–70. gados ieliktās problēmas, fundamentālo problēmu risināšanu atliekot uz arvien vēlāku 
laiku – līdz kritiskās masas iestāšanās brīdim.  

Pirmie divi faktori (A un B) šajā referātā netiks apskatīti, jo tie vairāk attiecas uz citām (core) kompetencēm, 
kā vides, bioloģijas, socioloģijas un mārketinga zinātnēm, kas šodienas gaismā ir kļuvušas ļoti aktuālas. Tos 
lai raksturo redzamie attēli, kas uz šīm problēmām ļauj paskatīties no kritiskāka skatupunkta. Šajā referātā 
padziļināti tiks apskatīts trešais faktors, kas šobrīd ir nepiedodami atstāts novārtā un kļuvis par vienu no 
sāpīgākajiem jautājumiem. 

C. Sāksim ar nelielu atkāpi, kas ir labs mājoklis. Mājokļa funkcija sastāv no dažkārt savstarpēji izslēdzošiem 
aspektiem: 

 

Būtiskākie mājokļa kvalitātes aspekti 

X Y 

monumentāls ilgtspējīgs 

dekoratīvs funkcionāls 

iespaidīgs lietderīgs 

arhitektūras piemineklis modulārs risinājums dzīvesveidam 

mēroga ekonomija 

(ko nosaka kritiskais apjoms un darbības ilgums) 

pārmaiņu ekonomija 

(ko nosaka elastīgums un aizvietojamība) 

zemas būvizmaksas zemas uzturēšanas izmaksas 

auto transporta infrastruktūra kājāmgājēju infrastruktūra 

daudzu īpašnieku nams 

(piem., nevar vienoties par renovāciju) 

viena īpašnieka nams 

(piem., ērti renovēt un attīstīt) 
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PROBLĒMU IEMESLI PĒCKARA DAUDZDZĪVOKĻU NAMU MIKRORAJONOS 

 Pēc II pasaules kara bija katastrofāls mājokļu trūkums, kad desmitiem miljoni iedzīvotāju 
Austrumeiropā nebija pajumtes, jo pirmskara sociālā un mājokļu infrastruktūra bija sagrauta. 

 Papildu pieprasījumu pēc dzīvojamām vienībām radīja «Baby boom» fenomens un jaunā «nukleārās 
ģimenes» hegemonija. 

 Jaunā mājokļu koncepcija, ko Eiropā uzbūra minimālisma, modernisma un monumentālisma 
mārketings, attīstīja «ideālā» nākotnes mājokļa vīzijas, ar kuru eksperimentēšanu dabā īpaši aizrāvās 
pilsētplānotāji padomju bloka valstīs. 

 

 Jauno mājokļu apbūves politika padomju teritorijā netika radīta atbildīgā, līdzsvarotā un demokrātiskā 
ceļā, kā arī netika kontrolēta tās īstenošanas kvalitāte. 

 Mērķtiecīga veco un pārbaudīto mājokļu infrastruktūras, tostarp mazstāvu un kvartāla apbūves, 
noliegšana noveda pie konsekventas mierlaika vērtību un ar to uzkrāto zināšanu noliegšanas un 
ignorēšanas visos ar mājokli saistītajos būvniecības etapos (sākot no plānošanas un beidzot ar materiālu 
izvēli un kvalitāti). 

 Plānveida un mēroga ekonomika iedzīvotājus pielīdzināja robotiem, kam nebija iespējas izvēlēties sev 
individuālu un daudzveidīgu dzīvestelpu. 

 Pārvērtētā «mēroga ekonomijas» nozīme daudzdzīvokļu sēriju namu puduros nepieļauj individuālu 
(elastīgu) pieeju mājokļu apsaimniekošanā un revitalizācijā pārmaiņu periodos, kad mainās ekonomikas 
cikli vai sabiedrības organizatoriskā struktūra. 

 Pašreizējā namu siltināšana jau tā pelēkās fasādes un vidi var padarīt vēl nebaudāmākas un pastiprināt 
depresiju, ja jaunā siltinājuma apmetuma krāsojums pēc gadiem sāks lobīties gan tāpēc, ka darbi bijuši 
veikti nekvalitatīvi, gan tāpēc, ka garantiju no arhitektiem, būvuzņēmējiem un būvuzraugiem nav (šis 
process jau ir vērojams dažos jaunajos projektos). 

???!!! 
Par tēmu, kā Rīgā radīt mājokli un apkaimi, kur ikvienam gribētos dzīvot, būt laimīgam, veidot ģimeni un 
sagaidīt savu mūža nogali, – Rīgas pilsētas arhitekta birojā (turpmāk RPAB) esam diskutējuši daudz. Lai 
atbildētu uz šo sarežģīto jautājumu, ir nedaudz jāatkāpjas un jāpaskatās uz to arī no patieso vērtību 
skatupunkta, un jāmēģina atbildēt uz daudz filozofiskākiem jautājumiem, piemēram, kas mūs vispār dara 
laimīgus? (skatīt pielikumu Nr.2) Vai labs mājoklis var padarīt dzīvi laimīgāku, jeb vai šis process tomēr ir 
atkarīgs no katra indivīda veiksmes?  

 

u.c. u.c. 
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Situācija Rīgas mikrorajonos šodien 

   

E. Bērziņš no SIA «Arhitekta Edgara Bērziņa birojs» pēc RPAB pasūtījuma ir pētījis esošo situāciju par 
dzīvojamo namu uzlabošanas iespējām Rīgas pēckara mikrorajonos uzdeva jautājumu – kas nosaka un 
sekmē dzīvojamās vides attīstību Rīgā. Dažkārt to sekmē līdzpilsoņu pašdarbība vai iesīkstējušas problēmas, 
kas vairākumam nemaz nepatīk. Par to liecina neskaitāmi faktori: 

 nepārvarami nožogojumi un šķēršļu joslas starp jaunuzbūvētajām un esošajām ēkām, kas konfrontē 
attiecības starp kaimiņiem; 

 daudzviet labiekārtojums pagalmos nav labots un atjaunots jau 30–40 gadus, un tas rada spokainu ainu, 
tāpēc cilvēks tur uzturēties nevēlas; 

 jaunie projekti, kas tika iebūvēti mikrorajonu pagalmos ir bezpersoniski, aroganti un nejūtīgi pret 
iedzīvotāju ikdienišķajām vajadzībām, tie rada gan iluzoru, gan dramatisku kontrastu, un tas vairo 
sasprindzinājumu un neapmierinātību iedzīvotājos, jo tiek ignorēti pilsētvides estētiskie resursi un 
harmoniskas vides attīstības iespējas; 

 raugoties no labas pilsēttelpas estētikas un kompozīcijas kritērijiem, jaunie projekti mikrorajonu ainavā 
nereti ir izbūvēti pavirši, radot haotiskas un bezmērķīgas apbūves iespaidu; 

 par Rīgas mikrorajonu standartu ir izveidojušās logu un lodžiju restes namu pirmajā stāvā komplektā ar 
izaicinošiem grafiti zīmējumiem, kas dažviet rada nolemtības un ieslodzījuma zonas noskaņu; 

 vietumis paneļēku bloku šuvju vietas ir izdrupušas vai pēc labošanas atstātas vizuāli neglītas; 

 nereti ieejas mezglos ir izsisti stikla bloki, pakāpieni sadrupuši, fasādes apmetums sairis, apgaismes 
ķermeņi sabojāti; 

 daudz kur interneta un TV kabeļu pieslēguma vadi ir izvilkti nepārdomāti, visneiedomājamākās vietās, 
nerēķinoties ar blakus namu iedzīvotāju tiesībām uz vides estētiku, ko nodrošina profesionāli projektēti 
komunikācijas tīkli. 

Tāpat E. Bērziņš savā pētījumā uzdeva jautājumus – kāpēc jaunie īpašnieki vai nomnieki nesakārto arī telpu 
pirms sava mājokļa sliekšņa? kāpēc zemes īpašnieki neapsaimnieko savus īpašumus? kāpēc daudzas ieceres 
iestrēgst publiskajās apspriedēs vai tiesās? kāpēc tikpat kā neviens nav apmierināts? kāpēc pašvaldība ir 
bezspēcīga? utt. 

Atbilde ir – situācijas novērtējuma un nākotnes redzējuma trūkums. Berlīnes piemērs (Hellersdorf) nav 
universāls visiem, jo tas bija arī dārgs (Vācijā valsts programma ietvēra arī mājokļu vides reģenerāciju 
Austrumvācijas zemēs – «Stadtumbau Ost», un tās izmaksas bija 2,5 miljardi EUR). 

Viena no lielākajām Rīgas atšķirība no Berlīnes ir nesavienojamas apbūves un zemes īpašumu struktūras, 
citiem vārdiem – zemes īpašumu robežas nesakrīt ar apbūves robežām. Dzīvojamās teritorijas sadale zemes 
vienībās katrai mājai ir sagrāvusi telpisko un funkcionālo struktūru, kā dēļ iedzīvotājiem draudzīga pagalmu 
izmantošana ir degradēta jau pašā saknē. Neapvienojot zemes vienības, nevar sasniegt 
vēlamos/nepieciešamos apbūves nosacījumus. Kā uzturēt un attīstīt kopīgu pagalmu ar zemes vienību 
dalījumu, kas jau pašā būtībā nedraudzējas ar iedzīvotājiem? Ievērojot esošās zemes robežas, 
problemātisko mikrorajonu teritorijās nevar funkcionāli izmantot un loģiski attīstīt integrētu apbūvi. Esošā 
situācija faktiski iznīcina jebkuru iedzīvotāju iniciatīvu padarīt pagalmu par patīkamu savas dzīves 
sastāvdaļu. 
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Secinājumi par pētījumu «Dzīvojamo namu apbūves kvalitātes uzlabošanas iespējas 
Rīgas pēckara mikrorajonos» 

 kamēr pastāvēs problemātiskā situācija ar īpašumtiesībām, pārliecināt daudzdzīvokļu namu īpašniekus 
par iespējamajiem ieguvumiem un nepieciešamajiem ieguldījumiem namu rekonstrukcijā, t. sk. 
siltināšanā, nebūs iespējams; 

 ir skaidrs, ka šāda vide (telpiski un funkcionāli nesaprotama) nav ilgtspējīga un nepārdomātas 
investīcijas nākotnē var radīt arī zaudējumus un morālu kaitējumu; 

 nav skaidra politika būvju un zemes īpašumu konsolidācijai, kas ietvertu gan mājokļa standarta 
noteikšanu (t.sk. liftiem, palīgtelpām, sociālajām telpām u.c.), gan to, ka par mājokļa daļu tiktu uzskatīta 
arī tam piegulošā ārtelpa, labiekārtojums un infrastruktūra. 

Ko darīt? 

Jaunajā mājokļa politika pieprasa konceptuālas vides uzlabošanas nostādnes un principus, kur rīdzinieku 
kolektīvā labklājība ir jānostāda augstāk par atsevišķa indivīda tiesībām, protams, nodrošinot alternatīvas 
un kompensācijas (īpašumu maiņas) mehānismus. Kompleksi īpašumu konsolidācijas risinājumi iespējami, 
tikai izmainot atbilstošās juridiskās normas.  

Piemēram:  

1) jākompensē zemes īpašniekam zemes vērtība un jāattīsta nams un tā apkārtne kompleksi, tādējādi 
uzlabojot arī pilsētvidi; 

2) ir jārada bāze namu grupu īpašnieku apvienību dibināšanai, kas ļautu līdzsvarot vides prasības ar 
namu iedzīvotājiem (piem., lokālplānojumos), tādējādi reglamentējot eventuālos kompleksās 
rekonstrukcijas projektus Rīgas apkaimēs; 

3) ir jārod efektīvāki daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanas mehānismi, kas ļauj ne vien uzturēt, bet arī 
attīstīt un pilnveidot kopīpašumu, nodrošinot tā dalībniekiem visas nepieciešamās garantijas un 
drošu un ilgtspējīgu namā ieguldīto investīciju rentabilitāti; 

4) veidot bāzi gan pašvaldības dzīvojamo māju, gan privāto mājokļu pilotprojektiem, radot labo 
precedentu, kam mikrorajonu iedzīvotāji varētu sekot privātās publiskās partnerības ietvaros. 

4 posmi līdz pilnīgai daudzdzīvokļu namu sakārtošanai: 

a) māju rekonstrukcija un renovācija – pārplānošana, siltināšana, nolietotā inženiertehniskā 
aprīkojuma nomaiņa, nama ārdurvju un trepju telpu remonts, liftu un pandusu ierīkošana; 

b) ēku grupām piegulošās teritorijas rekonstrukcija ar apstādījumiem un augstvērtīgām rotaļu/atpūtas 
zonām; 

c) apbūves papildināšana ar būvapjomiem (piemēram socializācija), ietverot dzīvokļu funkciju 
paplašināšanu, lodžiju vai balkonu izveidi, velo un auto novietņu izbūvi, atkritumu novietņu 
funkcionalitātes un būvju estētikas harmonizāciju; 

d) tādu būvapjomu likvidēšana, pēc kuriem ir zems pieprasījums un kas ar savu mērogu bojā vides 
kvalitāti. 

 

PIRMIE SOĻI CEĻĀ UZ SITUĀCIJAS LABOŠANU 

Rīgas mājokļu infrastruktūras revitalizācija ir jāsāk ar padomju laikā būvēto daudzdzīvokļu namu 
pagalmiem. Šobrīd viena no akūtākajām ir mikrorajonu izskata un apsaimniekošanas problēma, kas liek 
domāt daudz plašākā mērogā, ne tikai par siltināšanu un namu renovāciju. 
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PĒTĪJUMU VAJADZĪBAS 

Iedzīvotāju vēlmju un vajadzību izzināšana 

1. Kas Rīgas mikrorajonu iedzīvotāju skatījumā ir tās vērtības (ēkas, infrastruktūra, transports, vide, 
notikumi, aizsākušies procesi), kas ir saudzējamas, saglabājamas un attīstāmas arī turpmāk (domājot 
par ilgtspējību, īpaši jaunās paaudzes skatījumā)? Kāda ir rīdzinieku attieksme pret esošo savas dzīves 
vides estētiku un attīstības idejām, kā arī par personīgo atbalstu un gatavību līdzdarboties šajā jomā. 

2. Kādā mājoklī rīdzinieks grib dzīvot, lai sajustos laimīgs un vēlētos ģimenes pieaugumu? 

3. Ko daudzstāvu namu iedzīvotāji gribētu mainīt savā mājā un apkaimē, un vai viņiem to kāds vispār ir 
pajautājis? 

4. Kādi instrumenti, viņuprāt, būtu nepieciešami šo vēlmju realizācijai, sākot no pilsētplānošanas iespējām 
un beidzot ar konkrētiem priekšlikumiem likumdošanas uzlabošanai? 

5. Kā un kāpēc esošo namu arhitektūra ietekmē iedzīvotāju ikdienu? 

6. Cik bieži un kad cilvēki uzturas savos mājokļos un kur pavada laiku, kad nav mājās (darbadienās, 
brīvdienās, vasarās)? 

Audits par Rīgas dzīvojamo fondu 

1. Nepieciešams veikt komunālo maksājumu (ūdens, elektrības un gāzes patēriņa) analīzi, lai noskaidrotu 
patieso mājokļu noslogotību. Tas varētu atspēkot vai pierādīt sabiedrībā dominējošo hipotēzi, ka daudzi 
dzīvokļi patiesībā stāv tukši; 

2. Nepieciešams aptaujāt namu apsaimniekotājus par attīstības iespējām to pārstāvētajā nozarē. 

IDEĀLĀ SITUĀCIJA 

Racionāls risinājums ir meklējams rīdzinieku motivācijā sadarboties ar varu (pilsētas vadību), kas rada 
iniciatīvu un ierosmi mājokļu daudzveidības izpausmēm. Katram sapnis var būt savs – ar noteikumu, ka tas 
iekļaujas vidē. 

 

(skatīt pielikumu Nr.3 - nostādnes, kuras ietver Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam) 

NEPIECIEŠAMIE RISINĀJUMI 

 jārada iespējas attīstīties daudzveidīgākai mājokļu tipoloģijai (dzīvojamās vienības ar nedaudz 
dzīvokļiem); 

 jāattīsta zemās apbūves, tostarp privātās iniciatīvas, segments (privātmājas); 

 jāatgūst zaudētā pieredze analizējot Rīgas vēsturisko apbūves struktūru un prasmes pārdomātā 
mājokļu infrastruktūras izveidē, studējot pilnasinīgākos un ilgtspējīgākos piemērus pasaulē; 

 jāmodelē mājokļu nākotnes iespējas; 

 21. gs. mājoklim ir jābūt integrētam dabiskā vidē, pie mežiem un ūdenstilpnēm, kur būtu pieejams arī 
plašums, svaigs gaiss un atvērts horizonts (golfa laukuma princips); 

 ņemot vērā straujo nodarbinātības un mobilitātes attīstību, cilvēkiem ir jāparedz iespējas strādāt no 
mājām (caur internetu), tad mājas vairs nepildīs tikai guļamistabas funkciju, kas dominē šobrīd; 

 ņemot vērā iedzīvotāju novecošanos, senioriem ir jāparedz īpašas brīvā laika pavadīšanas iespējas – 
iekopti dārzi, socializācija un pulcēšanās interešu kopienās blakus mājām; 
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 ņemot vērā cilvēku dažādo ienākumu līmeni, racionāla un apsaimniekojama vide jānodrošina arī ar 
nelielu budžetu; 

 mājokļa izveides tēriņu (pirkuma maksas) sabalansēšana ar uzturēšanas izmaksām (mūža cenu), ko 
praktiskāk ir nodrošināt dekonsolidētos apbūves apjomos (namos ar nedaudziem dzīvokļiem); 

 jārespektē jaunu un alternatīvu attīstības virzienu eksperimentālie principi jauno mājokļu apbūves 
platformās, respektējot kvalitatīvas izpausmes estētikas daudzveidīgumā (piem., postmateriālisms, 
postminimālisms, postmonumentālisms, postmodernisms, neohistorisms, neoromantisms, replikas, 
hobitu namiņi un citi stili, kas priecē īpašniekus un rada viņos vēlmi rosīties); 

 jāattīsta inovācijas un pētniecība moduļu māju ekonomijas uzlabošanas nolūkos; 

 jāanalizē jauno būvtehnoloģiju un materiālu daudzveidība, kā arī to komplicētība (kategorijās «forma 
diktē funkciju» jeb «funkcija diktē formu»). Tā ietekmēs apbūves silueta un pilsēttelpas veidošanas 
principus, formu un estētisku. 

 

PIELIKUMS Nr.1 
Laika posmā no 2000 – 2010 gadam Latvijas Centrālā statistikas pārvalde uzrāda, ka minētajā laika posmā ir uzcelti 
pie 40 tūkst. jaunu dzīvokļu, jeb 6 milj kv.m. Tautas skaitīšanā 2011.gadā Latvijā saskaitīti 2 067 887 iedzīvotāji un 
1,023 miljoni pastāvīgai apdzīvošanai derīgu mājokļu. Tātad tikai 2% iedzīvotāju pēdējās desmitgades laikā ir tikuši 
pie jauniem apartamentiem un 4% no visiem apdzīvotajiem mājokļiem ir uzskatāmi par jauniem. 

Pēc tautas skaitīšanas datiem  Visaktīvākais mājokļu būvniecības periods ir bijis laika periodā no 1971. līdz 
1980.gadam, kad uzcelti 204 000 mājokļu, un no 1981. līdz 1990.gadam - 191 200 mājokļu. Vismazāk jaunu mājokļu 
uzbūvēts 2001.-2005.gadā - tikai 18 200 mājokļu. 2006.-2011.gadā nodoti lietošanā 42 800 jaunu mājokļu jeb 2,3 
reizes vairāk salīdzinājumā ar šī gadsimta pirmajiem pieciem gadiem. Tautas skaitīšanā iegūtie dati par 2001.-
2011.gadā uzceltajiem mājokļiem ir lielāki salīdzinājumā ar būvniecības statistikas datiem, jo daļa iedzīvotāju dzīvo 
būvniecības stadijā esošos vai ekspluatācijā oficiāli nenodotos mājokļos.  

2011 gadā, dzīvokļi daudzdzīvokļu mājās - 680 000 jeb 68,8% - veido vislielāko īpatsvaru mājokļu struktūrā. Latvijā 
72% mājsaimniecību mīt daudzdzīvokļu namos, un tas ir lielākais šādu mājsaimniecību īpatsvars Eiropas Savienības 
(ES) valstu vidū, liecina ES statistikas biroja "Eurostat" 2009. gada jūnijā publicētie dati. Salīdzinoši augsts 
daudzdzīvokļu namos mītošo mājsaimniecību īpatsvars reģistrēts arī Igaunijā (69%), Spānijā (66%) un Vācijā (62%). 
Savukārt mazākais šādu mājsaimniecību īpatsvars fiksēts Īrijā (4%), Lielbritānijā (18%) un Kiprā (25%). Lietuvā 
daudzdzīvokļu namos mājo 59% mājsaimniecību, bet vidēji ES - 46% mājsaimniecību. 

Otru lielāko grupu - 285 000 jeb 28,9% - veido individuālās mājas. Salīdzinoši neliels - 23% - Latvijā ir to 
mājsaimniecību īpatsvars, kas mitinās savrupmājās, bet Igaunijā un Lietuvā tas ir nedaudz augstāks - attiecīgi 27% un 
32%. Vislielākais privātmājās mītošo mājsaimniecību īpatsvars - 65% - fiksēts Slovēnijā, dzīvi savrupos namos 
izvēlējušies 57% mājsaimniecību Ungārijā un 56% mājsaimniecību Rumānijā. Savukārt visniecīgākais privātmājās 
mītošo mājsaimniecību īpatsvars - tikai 4% - reģistrēts Maltā, seko Nīderlande (14%) un Spānija (16%). Vidēji visās 
bloka dalībvalstīs savrupmājās mīt 30% mājsaimniecību.  

Vismazāk mājokļu - 10 000 jeb 1% - ir dvīņu mājās, bet 6200 jeb 0,6% - rindu mājās. Mājokļu daudzdzīvokļu mājās 
daļa lielāka nekā vidēji valstī ir Rīgā, turpretī reģionos ārpus Rīgas augstāks ir individuālo māju īpatsvars. Latvijā 
vismazākais - tikai 5% - ir to mājsaimniecību īpatsvars, kas mīt rindu mājās, Igaunijā šis rādītājs ir vēl zemāks - tikai 
4%, bet Lietuvā - 9%. Vislielākais rindu mājās mītošo mājsaimniecību īpatsvars reģistrēts Lielbritānijā (59%), Īrijā un 
Nīderlandē (abās 55%), bet vismazākais - Slovākijā (2%) un Rumānijā (3%). Vidēji ES rindu mājās mīt 22% 
mājsaimniecību.  

(Aģentūra Leta), (BNS) 
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PIELIKUMS Nr.2 
Kas ir tas, kas mūs principā dara laimīgus? vai ir mājoklis tas, kas var radīt laimi? vai tā tomēr ir atkarīga no 
ikkatra indivīda personīgās veiksmes? Uz šo jautājumu cenšas atbildēt arī 3 eksperti (BBC, 22.12.2012.) 
http://www.bbc.co.uk/programmes/p0121849) 

Laimes pētnieks– Todd Kashdan, Ph.D. (Associate Professor of Psychology and Senior Scientist at the 
Center for Consciousness and Transformation at George Mason University) saka, ka laime ir dabiskā 
ziņkāre, ko rada neparastas, retas un neikdienišķas lietas un notikumi, kas notiek ārpus indivīda un kura 
uzmanību caur to tiek piesaistīta mistiskajam objektam vai procesam. Ziņkārība ir ierocis, ar kuru tiek 
noskaidrots nezināmais. Ziņkārība ļauj pētīt un atklāt, eksperimentēt un attīstīt meistarību. Tas sniedz 
izaugsmes iespējas un jēgu dzīvei. Cilvēkam ir jāsastopas ar jaunām un izaicinošām situācijām mēģinot 
pārvarēt pierasto komforta zonu. Taču tas nevar notikt uzspiesti vai pašmērķīgi, tam ir jānotiek dabiski, kas 
ir pieņemami un simpatizējoši. Ziņkāre ir jāattiecina arī uz iekšējo pasauli – meditāciju. Ir jāspēj sadzīvot ar 
sāpēm nespējai paredzēt nākotni, tajā pašā laikā darot lietas, kas rūp un ir svarīgas izdzīvošanā. Primārā 
laimes formula slēpjas investīcijā cilvēku attiecībās, tikai tad seko skaista apkārtne. 

Eva Hoffman (filozofisko tēmu rakstniece un romāniste) min, ka laime ir atrodama meklējumos pēc 
«jaunā». laime ir atkarīga no tā, kā mēs novērtējam savu laiku. Izpēte, kas ved tālāk un dziļāk un kas nav 
tikai bērnišķīga ziņkārība, kas parasti izpaužas kā nemierīgums vai primitīva reakcija uz dažādiem stimuliem. 
«Mātei dabai» ir spēcinošas un atjaunojošas spējas. Daba ir ārpus cilvēku radītā sasprindzinājuma un 
konfliktiem. Tā nav dusmīga. Vide ir interesanta un eksotiska. Lēnāks dzīves ritms ļauj piedzīvot piepildītāku 
dzīvi un pilnvērtīgākas attiecības ar Dabu. Šodien mēs zaudējam iespēju piedzīvot piedzīvojumu, ja mēs 
mēģinām izmantot katru brīvo laika brīdi steigai, konvertējot to tikai «naudā». Efektivitātes nolūkos pārāk 
noslogots laiks var radīt atsitienu – depresijas un ilgstošus neefektivātes periodus. Ir jāsajūt motivācijas 
nolūks, nevis tās gala rezultāts. Rietumu sabiedrībai šobrīd ir jāsamazina ātrums un jākļūst laimīgākai. Ne 
jau ātrums bet iesaiste ir svarīga laimes sajūtām. Turklāt, ir jābūt kādām noteiktam ienākumu līmenim (Eric 
Lambin nosauc 15,000 $ gadā), materiālajai labklājībai, drošībai un noteiktai apkārtējās vides estētikas 
kvalitātei, lai indivīds «varētu sajustu zemi zem kājām», bez kuras laime nav iedomājama. Taču mēs 
dzīvojam sabiedrībā, kur materiālisms ir tik pārmērīgi uzsvērts, kur visa kā tik ļoti vienmēr pietrūkst un tik 
ļoti daudz ko gribas nopirkt. Paldies Dievam, šī domāšana tagad samazinās un mēs sākam pamazām 
attālināties no šī perioda. Tāpēc līdzšinējā (alkatīgā) pieeja, vairs nespēj dot tos rezultātus, kurus bijām 
iedomājušies kādreiz nākotnē sasniegt.  

Eric Lambin (Professor in the School of Earth Sciences at Stanford University) ir novērojis, ka apkārtējā vide 
stimulē ziņkārību – caur savu komplekso uzbūvi, vēsturi un iespējamo nākotni, tā izaicina, jo to nav 
iespējams pakļaut saviem likumiem. Vide ir nopietns faktors laimes sajūtai. Pastāv hipotēze, ka miljoniem 
gadu mūsu senču izdzīvošana bija atkarīga no vides vērošanas – spējai saskatīt dzīvniekus un augus, atrast 
pajumti, kur paslēpties un rast vietu ģimenes pavardam. Ir nesens pētījums UK, ka floristi un dārznieki ir 
laimīgākie cilvēki savā profesijā. Ir acīmredzams, ka ļaudis visā pasaulē izjūt labsajūtu, kad viņi redz plašās 
savannas, koku pudurus un tekošu ūdeni. Šādā vidē cilvēku suga uzsāka rasties un tā garantēja visus 
drošības apstākļus ģimenes izdzīvošanai. Kur ir ūdens, trekna zaļa zāle, kur var rotaļāties un medīt – tie ir 
koku puduri un mežmalas, kur var paslēpties no plēsoņām. Viens no šīs hipotēzes pierādījumiem ir 
izskaidrojums, kāpēc ļaudīm patīk spēlēt golfu, kur ir zaļa zāle, ūdens krātuves, meža siluets. 1984 tika 
veikts pētījums kā veidot arhitektūru, lai saistītu pilsētniekus atpakaļ pie dabas. Pētījumā tika apsekoti 
slimnieki un tika atklāts, ka tiem, kam tika dota iespēja vērot dabu, nevis slimnīcas sienas, atlaba ātrāk un 
labāk. Tāpēc medicīnā dažkārt tiek izrakstīti «terapeitiskie dārzi». Dažas valstis ir ciešākā saitē ar dabu kā 
citas. Vairumā tās ir jaunatīstības valstīs (piemēram, Kostarika un Butāna), kur iedzīvotāju dzīves līmenis 
nav augsts. Globālās aptaujas parāda, ka šajās valstīs cilvēki patiesībā ir vieni no laimīgākiem iedzīvotājiem 
uz Zemes. Šīs ir valstis, kas ir attīstījušas inovatīvas stratēģijas investīcijām nacionālajos dabas parkos. 
Piemēram, Butānā 27% teritoriju aizņem nacionālais parks un 60% ir apmežota ar likumu. Tāpat tur tiek 
veicinātas ciematu mežsaimniecības, kur cilvēki var brīvi staigāt, lasīt sēnes un ogas, atbilstoši 
noteikumiem. Tas atbilst budistu filozofijai, kur cilvēki ir ciešā saistībā ar pārējām dabas būtnēm, kas 

http://www.bbc.co.uk/programmes/p0121849
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savukārt ir daļa no valsts filozofijas. Šajās zemēs valsts pārvalde veicina šādu alternatīvu politiku caur 
prāvām investīcijām izglītībā, kas balstās post-materiālistiskā vērtību sistēmā un kas ir ielikta ikkatra 
indivīda identitātē, dzīves kvalitātē, informācijas pieejā, tai vietā, lai akcentētu tiekšanos pēc materiālām 
lietām. Šajās zemēs iet labi gan ar laimes gan ar ilgtspējības rādītājiem, kur gaisa, ūdens piesārņojums uz 
vienu iedzīvotāju ir daudz zemāks, kā attīstītajās valstīs. Sabiedrībā ir patētisks uzskats, ka mēs viens otram 
neuzticamies. Taču šis lauztais «sociālais līgums» sabiedriskās drošības nolūkos ir jāatjauno. Visi pētījumi 
rāda, ja jūs dzīvojat sabiedrībā ar lielu sociālo kapitālu, šī sabiedrība visumā ir laimīgāka, ar labākām 
attiecībām indivīdu starpā. Tur ir daudz vieglāk ieviest inovatīvas vadlīnijas ekonomiskajai izaugsmei, 
samazināt nevienlīdzību un veidot sabiedrību ilgtspējīgāku. Konfrontēt bailes un nojaukt barjeras, kas 
nošķir cilvēkus, kas nav kolēģi, draugi un ģimene – ir šodienas lielākais izaicinājums.  

 

PIELIKUMS Nr.3 

Citāti no Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam 

Ko no tā mēs varam attiecināt uz KVALITATĪVU MĀJOKLI? 

20.decembrī Latvijas Republikas Saeimas sēdē tika apstiprināts Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam (NAP2020). «Nacionālais attīstības plāns 2014. – 
2020. gadam" (NAP2020) ir hierarhiski augstākais nacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments. NAP2020 ir cieši saistīts ar «Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam" (Latvija2030) un «Nacionālo reformu programmu stratēģijas «ES2020" īstenošanai" (NRP). 

Redzējums par Latviju 2020. gadā «Ekonomikas izrāviens – katra Latvijas iedzīvotāja un valsts labklājības 
pieaugumam!»:  

 [9] Rīga būs nozīmīgs kultūras, tūrisma un biznesa centrs Baltijas jūras reģiona centrā. Pilsētu un lauku 
partnerība nodrošinās augstu dzīves kvalitāti visā Latvijas teritorijā. [10] Latvija – mūsu vienīgās mājas – ir 
zaļa un sakopta, radoša un ērti sasniedzama vieta pasaules telpā, par kuras ilgtspējīgu attīstību mēs visi un 
katrs no mums esam atbildīgi nākamo paaudžu priekšā. 

PRIORITĀTE «CILVĒKA DROŠUMSPĒJA»: (kas ir neatraujami saistīta ari ar cilvēka mājvietas kvalitāti) 

 Jāveido tāda vide, kas atbalsta bērnu radīšanu un veido drošības sajūtu jau bērnībā (Rīcības virziens 
«Stabili pamati tautas ataudzei») 

 Jāsekmē veselīgs dzīvesveids kā pamats dzīves kvalitātei un ilgam mūžam (Rīcības virziens «Vesels un 
darbspējīgs cilvēks») 

 Jāveicina sabiedrības savstarpējās sadarbošanās spējas, kas balstītas mūsu mantotajās, iepazītajās un 
jaunradītajās kultūras vērtībās. (Rīcības virziens «Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā līdzdalība kā 
piederības Latvijai pamats») 

 

PRIORITĀTE «IZAUGSMI ATBALSTOŠAS TERITORIJAS»: 

 Rīcības virziens «Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba iespēju un dzīves apstākļu radīšanai» 

 Rīcības virziens «Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana» 
 

PRIORITĀTE «CILVĒKA DROŠUMSPĒJA»: 

[208] Mēs varam prognozēt, bet nevaram droši zināt, kādi apstākļi ietekmēs Latvijas un tās iedzīvotāju 
attīstību. Latvija ir atvērta tautas saimniecība, kas arvien vairāk ir pakļauta globalizācijas ietekmei. Tāpēc 
valstij svarīgi ir stiprināt iedzīvotāju drošumspēju jeb spēju pielāgoties mainīgiem apstākļiem.  

[210] Saprotam, ka vēsturiskā pieredze, sabiedrības noslāņošanās un krīzes apstākļi negatīvi ietekmējuši 
daudzu cilvēku drošumspēju, tāpēc valsts uzdevums ir radīt apstākļus, lai to stiprinātu. 
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 [213] Valsts un sabiedrība kopā rada apstākļus drošumspējas stiprināšanai. Nepieciešamās darbības īsteno 
gan katrs personīgi, gan arī valsts, pašvaldības un pilsoniskā sabiedrība. Drošumspējas stiprināšana ir 
ieguldījums iekļaujošai izaugsmei nākotnē, būtiski samazinot nepieciešamību vēlāk cīnīties ar sabiedrībai 
sāpīgām un valstij dārgām sekām. 

Rīcības virziens «Stabili pamati tautas ataudzei»: 

[252] Stipras un stabilas ģimenes ir nacionālas valsts un tautas pamats. Tās var pastāvēt, ja tiek 
nodrošināti labvēlīgi apstākļi dzimstības palielināšanai, vecāku atbalstam, otrā un trešā bērna 
radīšanai vai adoptēšanai un bērnu drošības sajūtas stiprināšanai. Pieņemot lēmumu par mazuļa 
laišanu pasaulē, vecākiem jābūt pārliecinātiem par spējām nodrošināt bērna attīstību. Tāpēc, lai 
cilvēki gribētu radīt bērnus, valstij ir svarīgi panākt tādu tautas saimniecības izaugsmi, kas ļauj pelnīt 
pietiekamus ienākumus, kā arī veidot vidi, kas atbalsta ģimenes, izglītības un darba dzīves 
saskaņošanu.  

Rīcības virziens «Vesels un darbspējīgs cilvēks»: 

[298] Aptuveni 30 % no visiem Latvijā mirušajiem dzīvību zaudējuši priekšlaicīgi, esot darbspējas 
vecumā. Priekšlaicīgas mirstības galvenie iemesli ir dažādas slimības (sirds–asinsvadu, onkoloģiskās, 
garīgās, balsta un kustību sistēmas u.c. slimības), kā arī ārējie nāves cēloņi (traumas, negadījumi, 
pašnāvības, slepkavības), kuri nereti ir par pamatu arī priekšlaicīgam darbspēju zaudējumam. Tā kā 
priekšlaicīgas mirstības un darbspēju zaudējuma cēloņi vairumā gadījumu saistīti ar dažādiem 
veselības riskiem, tad, mazinot to ietekmi, iespējams palielināt cilvēku veselīgi nodzīvotos mūža 
gadus un dzīves kvalitāti, tādā veidā uzlabojot arī dabīgo pieaugumu un sekmējot nodarbinātību 
valstī, lai nodrošinātu ''ekonomikas izrāvienu''. 

Rīcības virziens «Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā līdzdalība kā piederības Latvijai pamats»: 

[318] Cilvēki, kas jūtas piederīgi Latvijai (Rīgai), labprāt dzīvo, strādā un veido ģimeni savā valstī 
(Rīgā) un atbalsta savu valsti (Rīgu), iesaistoties pilsoniskās aktivitātēs. Tie, kas sadarbojas ar citiem, 
daudz veiksmīgāk var reaģēt uz pēkšņiem izaicinājumiem – gan izturēt iespējamus satricinājumus, 
gan izmantot jaunas iespējas. Sabiedrība ar augstu iedzīvotāju savstarpējo uzticību ir spējīgāka virzīt 
ekonomikas attīstību globālajā laikmetā, un cilvēki ir vairāk apmierināti ar dzīvi. Valstij aktīvi un 
mērķtiecīgi jāveido apstākļi, lai veicinātu cilvēku reemigrāciju (atpakaļ uz Rīgas centru un 
mikrorajoniem), kā arī jāsadarbojas ar cilvēkiem, kuri ir piederoši Latvijai (Rīgas centram un 
mikrorajoniem), lai uzturētu savu identitāti un sekmētu Latvijas (Rīgas) attīstību. 

 

PRIORITĀTE «IZAUGSMI ATBALSTOŠAS TERITORIJAS»: 

[344] Prioritāte «Izaugsmi atbalstošas teritorijas» vērsta uz priekšnoteikumu radīšanu ilgtspējīgai un 
līdzsvarotai ekonomiskajai attīstībai Latvijas pilsētās (tostarp Rīgā) un novados. Latvija ir neliela valsts ar 
lielu dabas un cilvēku resursu daudzveidību. Izvirzītie rīcības virzieni paredz gudru un efektīvu pieejamo 
resursu apsaimniekošanu, teritoriālās attīstības iespēju izmantošanu un apdraudējumu mazināšanu. 

Rīcības virziens «Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba iespēju un dzīves apstākļu radīšanai»:  

[394] (to var apskatīt arī Rīgas mērogā) Nevienlīdzība starp reģioniem (apkaimēm) un vietējām 
pašvaldībām (NVO) pastāv gan ienākumu un ekonomiskās aktivitātes ziņā, gan arī pakalpojumu 
pieejamībā, kas rada izteikti atšķirīgu dzīves kvalitāti dažādu teritoriju iedzīvotājiem. Šāda situācija 
veicina ekonomiski aktīvo iedzīvotāju aizplūšanu no mazāk attīstītām uz attīstītākām teritorijām 
(Pierīgu vai Īriju), kas vienlaikus ar zemo produktivitātes līmeni vēl vairāk samazina mazāk attīstīto 
teritoriju (Rīgas centra un mikrorajonu) izaugsmes iespējas un darba vietu skaitu. 

Rīcības virziens «Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana»: 
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[420] Unikālie kultūras un radošie cilvēkkapitāla resursi dod iespēju pašvaldībām attīstīt 
konkurētspējīgu uzņēmējdarbību ne tikai lauksaimniecības nozarēs, bet arī attīstīt radošās 
industrijas un tūrisma aktivitātes, tostarp veidojot labvēlīgu un iekļaujošu dzīves vidi. Radošā 
sabiedrībā kultūras kapitālam ir nozīmīga loma personības izaugsmē. 

 

Dažādi: 

Dzīvokļu īpašnieki sūdzas, ka nav laikus informēti par zemes īpašniekiem 
Kāpēc mums pašiem nepiedāvāja privatizēt zemi zem mājām, ja pirms tam apgalvoja, ka tai nav īpašnieku? Šāds 
jautājums izskan daudzu Dienas lasītāju vēstulēs. Visbiežāk dzirdētais notikumu scenārijs ir šāds - dzīvokļu 
privatizācijas laikā iedzīvotājiem solīts, ka varēs privatizēt arī zemi, taču vēlāk bez īpaša brīdinājuma rēķinos 
parādījusies ailīte «zemes noma». Taču šobrīd dzīvokļu un zemes īpašnieku attiecību regulējums ir visai sarežģīts un 
neviens nav gatavs solīt drīzu regulējumu. 
Vairāk: 
http://www.diena.lv/latvija/riga/dzivoklu-ipasnieki-sudzas-ka-nav-laikus-informeti-par-zemes-ipasniekiem-13990570 

TOP 10 lietas, kas padarītu Rīgu par labāku pilsētu 
Līdz pilsētai, kurā būtu komfortabli dzīvot un uzturēties ģimenēm, Rīgai vēl ir patālu, tomēr ir atsevišķas lietas, ko 
iespējams mainīt jau tagad. TVNET sadarbībā ar urbānistiem Tomu Kokinu un Evelīnu Ozolu piedāvā desmit nebūt ne 
sarežģītus un lielākoties arī nedārgus, taču lietderīgus risinājumus, kas jūtami uzlabotu kā pilsētvidi, tā iedzīvotāju 
noskaņojumu un dzīves kvalitāti. 
Vairāk: 
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/451796-top_10_lietas_kas_padaritu_rigu_par_labaku_pilsetu 

 

RTU absolvē Latvijā pirmie pilsētekonomikas specialitātes studenti 
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes (RTU IEVF) Tautsaimniecības un reģionālās 
ekonomikas institūtā šā gada 24. janvārī notiks  pirmais izlaidums profesionālās maģistrantūras studiju programmas 
«Ekonomika» pilsētekonomikas studentiem – pirmajiem ar šādu specialitāti Latvijā. 
Vairāk: 
http://building.lv/news/551-citu-nozaru-zinas/119798-rtu-absolve-latvija-pirmie-pilsetekonomikas-specialitates-

studenti 

 

Ēku siltināšana no frontes līnijas Rīgā  
Aizvadītā gada pēdējās dienās ar neviltotu izbrīnu iepazinos ar Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Viļņa 
Ķirša pēkšņas apgaismības pilno publikāciju «Vislētākā enerģija ir tā, kuru mēs netērējam». Ar nožēlu jāsecina - šis ir 
kārtējais apliecinājums, ka mūsu valstī augsta līmeņa un atbildības amats nav tieši saistīts ar zināšanām uzticētajā 
nozarē. 
http://www.apollo.lv/zinas/eku-siltinasana-no-frontes-linijas-riga/547340 
 

http://www.diena.lv/latvija/riga/dzivoklu-ipasnieki-sudzas-ka-nav-laikus-informeti-par-zemes-ipasniekiem-13990570
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/451796-top_10_lietas_kas_padaritu_rigu_par_labaku_pilsetu
http://building.lv/news/551-citu-nozaru-zinas/119798-rtu-absolve-latvija-pirmie-pilsetekonomikas-specialitates-studenti
http://building.lv/news/551-citu-nozaru-zinas/119798-rtu-absolve-latvija-pirmie-pilsetekonomikas-specialitates-studenti
http://www.apollo.lv/zinas/visletaka-energija-ir-ta-kuru-mes-neterejam/546749
http://www.apollo.lv/zinas/eku-siltinasana-no-frontes-linijas-riga/547340

