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IEVADS 

 
Latvijas universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studiju programmas 

“Telpiskās attīstības plānošana” absolventu anketēšana tika veikta studiju programmas  
“Telpiskās attīstības plānošana” akreditācijas ietvaros. Anketēšanas rezultātā iegūtie dati par 
studiju programmas absolventiem un absolventu viedoklis par studiju programmas kvalitāti tiks 
izmantots akreditācijas procesā. 

Aptaujas anketa laika posmā no 2020.gada 14.novembra līdz 2020.gada 4.decembrim bija 
pieejama interneta vietnē. 
 
Aptaujas anketa tika sadalīta trīs blokos: 

1. Informācija par respondentu; 
2. 2013-2020.gada absolventu apkopojums; 
3. Darba vietas profils. 

Studiju programmas absolventu anketēšanas kopsavilkumā apkopotas studiju programmas 
absolventu (respondentu) sniegtās atbildes uz anketas jautājumiem. 
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PIRMAIS JAUTĀJUMU BLOKS – INFORMĀCIJA PAR 
RESPONDENTU 

Aptaujas anketu aizpildīja Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultātes (ĢZZF) no 2013.gada -2020.gada 29 (divdesmit deviņi) studiju programmas 
“Telpiskās attīstības plānošana” absolventi. Respondentu sadalījums pēc LU ĢZZF studiju 
programmas absolvēšanas gada apkopots tabulā: 

 
Absolvēšanas gads Respondentu skaits  (kopējais absolventu skaits) 

2013 4 (11) 
2014 6 (16) 
2015 4 (17) 
2016 3 (8) 
2017 3 (12) 
2018 1 (14) 
2019 2 (4) 
2020 6 (12) 

Kopā: 29 (94) 
 
Uz aptaujas anketas jautājumiem ir atbildējuši 12,8 % no kopējā absolventu skaita.  
Aptaujas anketas jautājumi, kuros tika prasīts norādīt respondenta vārdu, uzvārdu un 

dzīvesvietu, kā arī darba vietu un ieņemamo amatu, tiks izmantoti, lai atjauninātu absolventu 
kontaktinformāciju. Ievērojot fizisko personu datu aizsardzību, kopsavilkumā šī informācija 
netiek izmantota (vārds, uzvārds, dzīvesvieta, ieņemamais amats) vai arī tiek izmantota tikai 
apkopotā veidā (darba vieta). 
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OTRAIS JAUTĀJUMU BLOKS – 2013.-2020.GADA ABSOLVENTU 
KOPSAVILKUMS 

 
Jautājums: Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs esat apmierināts/-ta vai neapmierināts/-ta ar 
apgūto studiju programmu “Telpiskās attīstības plānošana” 
Atzīmējiet vienu atbildi katrā rindiņā 
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Respondentu skaits, kas atzīmēja konkrēto atbildi 
Izvēlētajā studiju jomā iegūtas teorētiskās zināšanas 0 2 21 6 0 
Iegūtas pētnieciskās prasmes 0 2 14 2 2 
Iegūtas praktiskā darba prasmes 0 3 15 4 7 
Iegūtas prasmes pielietot nozares teorētiskās zināšanas 
praktiskajā darbībā 

0 2 15 4 8 

Pilnveidota prasme kritiski domāt (prasme izvērtēt, analizēt, 
sistematizēt informāciju) 

0 1 15 13 0 

Pilnveidota prasme radoši risināt dažādas sarežģītības 
problēmas 

0 3 16 8 2 

Iegūtas prasmes informācijas meklēšanā 0 1 11 16 1 
Iegūta prasme analizēt lielu informācijas daudzumu 0 2 13 14 0 
Pilnveidota prasme pieņemt lēmumus, pamatojoties uz 
iepriekš veiktu informācijas analīzi 

0 4 14 11 0 

Iegūtas komunikācijas prasmes 0 1 16 9 3 

Iegūta prasme publiski uzstāties 0 2 13 12 2 
Iegūtas iemaņas mūsdienu informācijas tehnoloģiju 
lietošanā 

0 3 17 4 4 

Iegūta prasme strādāt ar nozares specifiskajām 
datorprogrammām 

0 9 13 5 2 

Apgūta nozares terminoloģija svešvalodā 1 3 15 6 4 
Iegūtas laika plānošanas prasmes 1 2 14 7 5 
Pilnveidota prasme strādāt komandā 0 0 13 15 1 
Pilnveidota prasme organizēt un vadīt savu darbu 0 1 15 13 0 
Pilnveidota prasme organizēt un vadīt citu darbu 1 5 12 9 2 

 
 
Jautājums: Atbilstība aktuālajām jomas darba tirgus prasībām (atvērtais jautājums ar Jūsu 
atbilžu variantiem)? 

 
Atbildes: 

 Atbilstoši darba tirgum iegūta teorētiskā zināšanu bāze; 
 Šobrīd ir grūti vērtēt progrrammas aktualitāti,  jo vistaicamāk, ir veikti 

programmas pilnveidošanas darbi; 
 Šajā darba jomā ir jūtams, ka iegūtā zināšanu bāze ir nepieciešama, lai piedalītos 

semināros, lai izpildītu darba pienākumus, kas saistīti ar pašvaldību att. 
Dokumentiem; 
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 Atbilda aktuālās programmas novirzienam - pašvaldību teritoriju plānošana, taču, 
ja pašlaik vēl nav ieviesta, tad būtu jāverš uzmanība uz reģionālo un valsts mēroga 
plānošanu; 

 Kopumā iegūtās zināšanas ir atbilstošas nozares specifikai; 
 Kopumā grūti novērtēt šo jautājumu, jo nepārzinu darba tirgu kopumā, varu tikai 

no savas šaurās perspektīvas komentēt. pēdējos gados strauji pieaugusi 
nepieciešamība spēt atrast un interpretēt datus, lai pamatotu lēmumus. Šī tēma 
nepietiekami tika apgūta un tas ir ļoti aktuāli. Tāpat nozīmīga tēma ir spēja saprast 
politisko procesu ne tikai no institucionālas puses, bet arī politikas filozofijas, 
politikas veidošanas un īstenošanas viedokļa; 

 Nevaru būt korekta beidzu pirms 6-iem gadiem un situācija mainās loti strauji; 
 Nav viedokļa par aktuālo darba tirgu jomā; 
 Grūti spriest, jo nozarē nestrādāju, bet sajūtu līmenī likās, ka teorētiskā puse 

noteikti tiek apskatīta pietiekami, taču nozare pēc tās nestrādā; 
 Iegūtās zināšanas vērtēju ļoti augstu un vēlos attīstīties šajā nozarē. Ainavu 

arhitektūras  papildus iegūtas zināšanas ļoti noder izstrādājot tematisko 
plānojumu, jo ir iegūtas pamatprasmes domāt plaši un radoši, kā arī darba pieredze 
publiskās ārtelpas labiekārtošanā. Izstrādājot tematisko plānojumu bija pietiekoši 
grūti, jo pieredzes nebija, bet bija teorētiskas zināšanas, kas dažkārt tomēr 
nepalīdzēja; 

 Manuprāt, iegūtās zināšanas, studiju laikā īstenotie projekti un pētījumi, ir radījuši 
ļoti labu zināšanu bāzi darbam Rīgas plānošanas reģionā. Otrā darbā ne tik ļoti, 
taču arī šeit jūtu, ka dažādas prasmes (varbūt ne tik specifiskas ar plānošanu 
saistītas) palīdz strādāt. Piemēram, sapratne par stratēģiskās plānošanas 
dokumentiem, rīcības plāniem. Varbūt varētu būt bijis lielāks uzsvars uz reģionālu 
tvērumu (ārpus LV robežām); 

 Tā kā šobrīd darbojos citā nozarē, tad grūti teikt; 
 Nveru spriest, jo man darbs tieši nav saistīta ar telpiskā plānošanas jomu; 
 Ja konkrēti par atbilstību ĢIS speciālistiem, tad studiju programmā bija ļoti 

minimāls ieskats šajā tēmā, nevarētu teikt, ka tikai ar šīs studiju programmas 
zināšanām uzreiz var strādāt par kvalificētu ĢIS speciālistu; 

 Diez gan atbilstošas, pamatzināšanas plānošanas jomā tiek iegūtas; 
 Grūti spriest, jo nestrādāju amatā, kas būtu cieši saistīts ar TAP; 
 Grūti spriest, jo nestrādāju šajā nozarē. 

 
Jautājums: Cik lielā mērā Jūs piekrītat sekojošajiem apgalvojumiem? 
Atzīmējiet vienu atbildi katrā rindiņā 
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Respondentu skaits, kas atzīmēja konkrēto atbildi 
Esmu apmierināts/-a, ka izvēlējos šo studiju programmu 0 1 11 14 3 
Kopējais iespaids par programmas kvalitāti ir labs 0 1 13 13 2 
Studiju laikā bija iespējas piedalīties studiju programmas 
kvalitātes pilnveidošanā, tai skaitā, studiju kursu un 
mācībspēku darba novērtēšanā 

0 4 7 13 5 
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Respondentu skaits, kas atzīmēja konkrēto atbildi 
Studijās tika apspriestas jaunākās attīstības tendences un 
nozares sasniegumi 

1 0 8 18 2 

Labprāt ieteikšu šo studiju programmu arī citiem 0 1 8 14 6 
Studiju procesā iegūtās zināšanas mani sagatavoja darba 
tirgum 

0 2 8 10 9 

Studiju process nozīmīgi ietekmēja manu personību, 
veicinot to īpašību attīstību, kas vēlāk noderēja / noder, 
iekļaujoties darba tirgū 

1 1 6 12 9 

Iegūtā izglītība sekmēja manu nodarbinātību 3 0 5 15 6 
Iegūtā izglītība veicināja uzņēmējdarbības uzsākšanu 11 5 3 0 10 
Darbā pielietoju studijās iegūtās zināšanas un prasmes 2 3 9 10 5 

 
 
Jautājums: Ko Jūs apgūtajā studiju programmā “Telpiskās attīstības plānošana” vērtējat 
atzinīgi? Lūdzu uzskaitiet? 
 
Atbildes:  
 Iespēju iegūt teorētiskās zināšanas un izpratni par plānošanu, vieslektoru (pasniedzēju) 

piesaisti. 
 Iespējas iepazīties gan ar vietējo, gan ar citu valstu teritorijas attīstības plānošanas pieejām 

un piemēriem, dažādu jomu speciālistu (lektoru) piesaiste, prakses 
 Noteikti praktiskās pieredze LV un Eiropā. Kursabiedru iepriekšējā pieredze, kas raisīja 

dažādas diskusijas. Darbs grupās ir pozitīvs, ja darba pienākumi tika sadlīti atbilstoši 
zināšanu līmenim - nav izteikts viens līderis, iekšējā grupas atmosfēra arī ir nozīmīga 
kvalitatīva darba izpildē. 

 Labas iegūtās teorētiskās zināšanas telpiskās attīstības plānošanā, kas noder arī strādājot ar 
tiesību aktu izstrādi un politikas plānošanas dokumentu izstrādi, sevišķi paraugoties tālākā 
nākotnē ar iespējamo vīziju izstrādi; 

 ERASMUS prakses piedāvātās iespējas, kā arī praktisko iesaisti dažādos uzdevumos, 
pētījumos. 

 semināru/ diskusiju formāts studijās. Prakses apjoms. Detalizēta iepazīstināšana plānotāju 
kopienu, institūcijām; 

 Atceros tikai labo un interesanto. Plānošanas priekšmeti galvenokārt; 
 Praktiskā programmas ievirze, prakses, pasniedzēji, kas strādā nozarē, grupu darbs; 
 Publiskās uzstāšanās iemaņas, informācijas apkopojums; 
  Aptverto tēmu spektru, Vieslektoru dažādību un darbu; 
 1) studiju programmas vadītāju (konkrētāk Guntas) aktīvo iesaisti, lai studentiem palīdzētu 

atrast prakses vietu, pēc iespējas atbilstošāku studenta prasmēm, interesēm, spēcīgajām 
pusēm un vēlmēm; 2) praktiskos darbus - interesanti, radoši, apjomīgi, turpmākajā 
dzīvē/darbā noderīgi, kā arī nedēļu ilgu, intensīvu praksi citā vidē; 3) interesantas 
vieslekcijas, interesantu vieslektoru uzaicināšana (Jonas, Viesturs Celmiņš, RD TLP 
speciālisti, u.c.); 4) draudzīgi kursabiedri; 

 Vieslektorus ar darba pieredzi-kvalitatīvas un profesionālas lekcijas; studiju programmas 
saprotamība un konkrētība; plaša iegūto zināšanu amplitūda; atzinīgi novērtēts studentu 
darbs; 
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 Iespēju īstenot projektu starptautiskā mērogā - Somijas prakses pieredze, Iespēju īstenot 
lielāku teritorijas koncepcijas projektu - Mūkusalas projekts (šeit gan, šķiet, nebijām vēl 
gatavi, šādu pasākumu varētu 2.kursā), Iepsēju apmeklēt dažādas konferences, sarunas 
utml., Iegūtos kontaktus; 

 Mācībspēku darbu un ieinteresētību; 
 Pārsvarā profesionāli pasniedzēji, kas arī praktiski darbojas savā pasniedzamajā jomā. 

Studentu iesaiste projektos, priekšlikumu izstrādē, piemēram, sadarbība ar pašvaldībām, 
Metrum; 

 Piesaistīti pasniedzēji ārpus LU ĢZZF.,Dažādie lauku kursi un prakses (Ķekavas 
novada Dzērumi, Igaunija, Liepāja); 

 To, ka tika atspoguļota ārezmju pieredze, case studies; 
 Praktiskās nodarbības un tikšanos ar nozaru speciālistiem; 
 Iespēju salīdzinoši īsā laikā iepazīties ar nozari un apgūt prasmes darbam tajā. Dažādās 

studiju metodes - lekcijas, praktiskos darbus, prakses, lauka darbus. Studiju laikā tas 
neretiikās apgrūtinoši, tomēr ieguvums ir arī daudzie grupu darbi, jo ikdienas darbs 
plānošanas jomā visbiežāk ir komandas darbs; 

 Patstāvīga sprieduma veidošanas spējas; 
 Plašāks skatījums uz plānošanu, jaunas zināšanas; 
 Pasniedzēju ieinteresētība, forši praktiskie darbi; 
 Plānošanas dokumentu pārzināšana, to hierarhija, prakstiskās iemaņas darbam 

pašvaldības iestādē; 
 Vērtēju atzinīgi studiju programmas daudzpusīgumu:1. mācību procesā tika apskatītas 

visdažādās tēmās gan no teorētiski, gan praktiski, radot plašu ieskatu dažādos 
jautājumos, 2. darbu uzdevumi bieži tika veidoti kā grupu darbi, kas veicināja 
komunikacijas prasmju uzlabošanu; 

 Daudzpusīgu skatu uz nozarēm un dažādām jomām. Taču līdz ar vispusīgumu, pazūd 
iespēja specializēties sev vēlamāvirzienā; 

 Tika iegūts jauns skatījums par plānošanas procesu, iepazīti dažādi speciālisti 
plānošanas jomā; 

 Pasniedzējus; 
 Sniedza priekšstatu par TAP dokumentiem, normatīvajiem aktiem, to kā funkcionē 

valsts, pašvaldības iestādes, par TAP tendencēm Pasaulē, etc. Patika iespēja apmeklēt, 
iepazīt dažādu valsts, pašvaldību un privāto iestāžu darbu. Patika praktiskais darbs 
Vācijas izbraucienā; 

 Kopīgā study case - Liepāja ( tas ir urban scale mērogs nevis spatial planning)  Ārzemju 
lektori  ar labiem piemēriem. 

 
Jautājums: Kādi uzlabojumi studiju programmā “Telpiskās attīstības plānošana” 
nepieciešami, lai absolventi veiksmīgāk iekļautos darba tirgū? Kas jāpastiprina, kas jāmaina, ar 
ko jāpapildina, u.c.? Lūdzu uzskaitiet? 

 
Atbildes: 

 Nepieciešama ciešāka sasaiste teorijas apguvē ar reālo darba ikdienu un tās 
specifikas apguvi. Papildus vēršot lielāku uzmanību par plānošanu Latvijā; 

 Domāju, ka tiešām nepieciešams likt lielāku uzsvaru uz mūsdienu tehniskajām 
iespējām, kas saistās ar teritoriju detalizētu telpisku vērtējumu, datos balstītu 
lēmumu pieņemšanu (akcentējot kvantitatīvos datus, tomēr neizslēdzot arī 
kvalitatīvos datus). Uzskatu, ka labas ĢIS zināšanas un prasme tās pielietot 
telpiskās attīstības jomā ir tiešām ļoti, ļoti nozīmīgas un lietderīgas. Uzskatu, ka 
TAP programmā tam vajadzētu veltīt krietni vairāk laika, apjomīgāku un 
pilnvērtīgāku nodarbību kursu - tīri praktisku prasmju apgūšanai. Ejot praksēs, 
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tiešām būtu lielāka pārliecība par savām spējām, devumu un lietderību, ja 
universitātē šīs lietas tiktu apgūtas pamatīgāk; 

 Reizi mēnesi jāpieaicina kādas iestādes speciālists kurš apskaidro, institūcijas 
galvenos plānotāju pienākumus. Tas radītu iespaidu studentiem uz kādu sfēru viņš 
vairāk grib koncentrēties! Pašvaldību plānošanas dokumentu izskatīšana katram 
studentam individuāli, vai ir iekļauti nepieciešamie uzstādījumi, kas varētu būt 
labāk - atgriezeniskā saite par plānošanas dokumentu salīdzināšanai; 

 Pēc tik ilga laika grūti teikt. Vairāk pievērst uzmanību tiesību zinātņu 
nepieciešamībai, kur vispārēji padziļinātāk nepieciešams apmācīt studentus, 
piemēram, pašvaldības saistošo noteikumu izstrāde; 

 Lielāks uzsvars uz ĢIS un tās piedāvātajām analīzes iespējām, ievadkurss 
AutoCad; 

 Aktuālākas pieejas plānošanā; fokuss uz praktiskām metodēm, metožu veidošanu; 
praktiskas analītikas prasmes izmantojot tehnoloģijas, spēt atrast jaunus datu 
avotus esošajā sistēmā; 

 Jāseko līdzi pasaules tendencēm . Būtu interesanti salidzināt dažādas pasaules 
plānošanas pieredzes un prakses ar LV plānošanas ietvaru; 

 Grūti pateikt. Darba pieredze jomā tiek vērtēta augstāk par izglītību TAP. 
Iespējams, ka institūcijas/iestādes varētu aktīvāk aicināt piedāvāt 2. kursa 
studentiem ne tikai "abstraktas" pētniecības tēmas, bet konkrētus pasūtījumus, lai 
maģistra pētniecisko darbu pietuvinātu jomā nepieciešamajam un veicinātu 
akadēmiskās vides un darba tirgus sasaisti; 

 Prakstiskās iemaņas (piem. detālplānojumu izstrāde u.c. ar plānošanu saistīti 
praktiski procesi); 

 Tik tiešām nezinu. Šobrīd par nozari neko nezinu, kad studēju, bija sajūta, ka 
nozarē vienkārši nav nepieciešams liels daudzums darbaspēka. Vai, pareizāk 
sakot, kā jau lielā daudzumā nozaru - nav nepieciešamība pēc kvalificēta 
darbaspēka; 

 Vairāk praktisko darbu, grupu darbu; 
 Jāpastiprina prasmes, kas saistītas ar konkrètiem plānošanas dokumentiem, kas 

Latvijas sistēmā katram telpiskās attīstības plānotājam būtu jāsaprot, jāizanalizē 
un pašam jāizstrādā. Studijās bija veiksmīgs aspekts domāt plaši, bet jāpieturās 
būtu pie konkrētības, domāju tieši par plānošanas dokumentiem. Pēc minimālas 
pieredzes varu teikt, ka jāpārzin būvniecības likumi, normas u.t.t., nepārzinot tās, 
ir iespējams “uzcelt” nepamatotas “gaismas pilis”; 

 Gribētu lielāku uzsvaru uz programmatūras un dažādu plānošanas rīku apguvi. Ne 
tikai tehnisku, bet arī, piemēram, projektu plānošanas rīku, piemēram, Ghannt 
chart, ASANA, utml.; 

 Satoties uz studiju laiku no šodienas skatu punkta, visdrīzāk nemainītu neko; 
 Grūti pateikt, jo sekmīgi iekļāvos darba tirgū neatkarīgi no maģistra studiju 

programmas; 
 Studiju programmmu beidzu pirms 6 gadiem, iespējams pa šo laiku programma ir 

uzlabota. Varbūt pirms 6 gadiem būtu vēlējies studiju programmā vairāk izmantot 
angļu valodu; 

 Tā kā sobrīd darbojos citā nozarē, tad grūti teikt; 
 Apmierināja mācību norise un pasniedzēju sniegtās zināšanas; 
 Noderētu vēl vairāk studiju vai to daļu angliski, un arī kāds ieskats par svarīgāko 

nozares terminoloģiju krievu valodā, kas mēdz būt nepieciešams praktiskā 
ikdienas darbā; 

 Pielietojamās datorprogrammas, arcgis ir ļoti laba programma, bet būtu vairāk 
nepieciešams viņu apgūt, bet būtu labi arī citas programmas. Vairāk praktisko 
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iemaņu attīstīšanu, teorija ir laba, bet darba tirgū vairāk nepieciešams praktiskās 
iemaņas; 

 Vairāk būtu jāiepazīstina ar programmām, kas nepieciešamas arī plānotājiem - 
Microstation, AutoCAD; 

 Grūti pateikt; 
 Sniegt padziļinātāku ieskatu tiešajos Teritorijas plānotāja pienākumus, konkrēti 

telpiskās plānošanas dokumentu izstrādē; 
 Manuprāt, jāpapildina studiju praktisā/tehniskā daļa ar jaunu tehnoloģiju apskatu 

plānošanā, piemēram, interaktīvi sabiedrības iesaistes rīki, dažādi interaktīvi datu 
analīžu rīki u.c.; 

 Lielāka sadarbība ar iestādēm un uzņēmumiem, kas meklē plānošanas speciālistus 
un gatavi apmācīt praktikantus. Izvēles iespējas vairāk apgūt pilsētas plānošanu 
vai reģionālo plānošanu; 

 Iespējams, studijās jāiekļauj vairāk eksaktie plānošanas aspekti, ne tikai 
humanitārie/sociālie; 

 Vairāk mācīties no ārzemju piemēriem. Nepieciešama skaidrība par  urban 
planning un spatial planning, jo nav stingras robežas mācību procesā. Bet tanī 
pašā laikā  diplomdarbu rakstīju par plašu teritoriju  un nebija iespējas domāt par 
dizainu.  Mācību procesā nepieciešami arī urbanisti ar savu viedokli. 
 

Jautājums: Kā studijas ir ietekmējušas Jūsu karjeras iespējas un nodarbinātību telpiskās 
attīstības plānošanas jomā vai ar to saistošā jomā vai citā jomā? 
 

Atbildes: 
 Noteikti, ka pozitīvi; 
 papildus dažādiem citiem uzdevumiem, kas saistīti ar plānošanas dokumentiem, 

varēju arī sagatavot kādu kartogrāfisko materiālu. Pateicoties studiju laika 
praksēm, uz nelielu slodzi turpinu darboties Baltijas Vides Forumā kā ĢIS 
speciālists (lai gan uzskatu, ka man vēl ļoti daudz šajā jomā jāapgūst, lai sauktos 
speciālists), un darbojos arī Kurzemes plānošanas reģionā kā telpiskās plānošanas 
speciālists (ar akcentu uz darbībām ar telpiskajiem datiem un ĢIS). Tas viss 
pateicoties studijām LU TAP programmā. Paldies!; 

 Pozitīvi - ieraksts CV sniedz plašākas iespējas darba tirgū; 
 Uzlabojusi, taču strādājot šajā jomā ieinteresēja tiesību zinātne, ko pēcāk arī 

studēju; 
 Sākotnēji projektu vadības virzienā apgūtā izglītība bija vērtīga kopējo attīstības 

procesu izpratnē, tostarp projektu pieteikumu izstrādē. Nesen esmu mainījusi 
darba specifiku uz stratēģisko plānošanu, kas ir tieši saistīts ar apgūto izglītību; 

 pilnībā. studijas mani sapazīstināja ar cilvēkiem/ iestādēm, kurām dotajā brīdī 
strādāju; 

 Izglītības dokuments - kā apliecinājums noder startējot iepirkumos - attiečigi 
iegūstot arī praktisko pieredzi; 

 Pagaidām nav ietekmējušas; 
 Diploms ir ļāvis iekļauties darba tirgū; 
 Šo studiju dēļ ieguvu darbu SIA "Metrum" plānošanas nozarē, kartogrāfa amatā; 
 TAP 1.kursā biju praksē Rīgas domes PAD, turpināju strādāt RD PAD un līdz šim 

turpinu strādāt Rīgas domē; 
 Ar iegūto izglītību privātuzņēmumā ir iespējams iepirkumu procedūrā startēt 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, piemēram, tematiskais plānojums, 
koncepciju izstrāde; 
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 Studijas paplašinājušas karjeras iespējas, un nodrošinājušas arī labu profesionālo 
kontaktu loku; 

 Gūts lielāks rūdījums liela apjoma darbu sistematizēšanā un lielāka stresa 
noturība, kā arī gūta lielāka pārliecība par savām spējām; 

 Pašlaik nav ietekmējušas, varētu ietekmēt nākotnē, pretendējot uz augstāka 
līmeņa amatiem; 

 Pirms 3 gadiem pārcēlos uz dzīvi Alsungā un iegūtais maģistra grāds lieti noderēja 
darbam pašvaldībā (Projektu vadītājs/teritorijas plānotājs); 

 Nav ietekmējušas; 
 Šobrīd vēl joprojām strādāju citā jomā; 
 Tiešā veidā - maģistra darba izstrādes gaitā intervēts eksperts uzrunāja piedalīties 

konkursā uz amata vietu, kuru ieguvu un turpinu strādāt joprojām, izmantojot 
studiju laikā iegūtās zināšanas. Darba iespējas pēcstudiju posmā piedāvāja arī 
studiju laikā izieto prakses vietu iestādes; 

 Telpiskās attīstības plānošanas jomā tieši nestrādāju, bet aģentūras vadītāja amatā 
noder pieredze plānošanas dokumentu sagatavošanā, stratēģiskā domāšanā; 

 Pirms studijām jau strādāju plānošanas jomā, bet šī izglītība palīdzēja vairāk 
individuāli strādāt, jo bija izglītība kura bija nepieciešama; 

 Nekustamo īpašumu vai Teritorijas plānošas nodaļām. Esmu vēl arvien Valdes 
asistente un sertificēta zemes ierīkotāja SIA Latvijasmernieks.lv; 

 Ieguvu zināšanas, kuras papildina manas arhitekta zināšanas plānošanas jomā; 
 Pateicoties studijām strādāju šobrīd par teritorijas plānotāju RDZMPK; 
 Absolvējot programmu sāku strādāt Pilsētas attīstības departamentā amatā un 

struktūrvienībā, kur darba ikdiena bija vairāk saistīta ar plānošanu. Velāk 
pievērsos ĢIS izstrādei un ieviešanai, tagad strādājot ar Rīgas pilsētas ģeotelpisko 
datu portālu un tā attīstību, kas ir mazāk saistīts ar studiju programmu un tajā 
iegūtajām zināšanām; 

 Šobrīd joprojām turpinu strādāt kā pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste, bet 
studijas ir devušas jaunas zināšanas par plānošanu, kas var noderēt gandrīz 
ikvienam pašvaldības speciālistiem; 

 Īsti nekā; 
 Analizēt teritoriju  ņemot vērā dažādus stake holderus. 

 
Jautājums: Vai jūs esiet turpinājis studijas ar telpiskās attīstības plānošanu saistītā jomā? Ja 
jā, lūdzu uzrakstiet kādas un kur? 
 

 
Atbildes: 

 Nē; 
 Nē; 
 Daļēji saistīta joma - tiesību zinātne; 
 Nē; 
 Nē, neesmu; 
 Neesmu; 
 Nē; 
 Nē; 
 Nē; 
 Nē; 
 Neesmu; 
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 Nē, diemžēl, bet domāju par telpiskās attīstības studiju turpināšanu saistošās 
nozarēs, jo uzskatu, ka nozare attīstīsies un kļūs vitāli nepieciešama attīstībai; 

 Nē; 
 Nē; 
 Joma saistīta (ES finansēti infrastruktūras attīstības projekti), taču tieši darbojos 

ieviešanā. Plānošanā tikai piedalos, neveicu "no nulles"; 
 Nē; 
 Nē; 
 Nē; 
 Nē; 
 Neesmu; 
 Nē; 
 Ne gluži plānošanā, bet savam hobijam esmu apguvusi ainavu un dārzu dizainu 

un plānošanu, kas man pašai ļoti ieinteresēja. Esmu papildinājusi savas 
profesionālās zināšanas ar dažādiem ĢIS jomas kursiem; 

 Neesmu; 
 Nē. 

 

 
 

Jautājums: Vai jūs plānojiet turpināt studijas ar telpiskās attīstības plānošanu saistītā jomā vai 
citā jomā? Ja jā, lūdzu uzrakstiet? 
 

 
Atbilde: 

 Nē; 
 Tieši šobrīd, nē; 
 Pagaidām nē, plānoju iziet atsevišķus kursus, kas varētu uzlabot darba kvalitāti; 
 Nē; 
 Apsveru, ja darba specifika kādā brīdī nākotnē to ļaus (ierobežots laika resurss); 
 esmu apsvēris apgūt zināšanas starptautiskā vidē ar uzsvaru uz plānošanas/ pilsētu 

attīstības analītiku un tehnoloģijām; 
 Pagaidām nē; 
 Pagaidām neplānoju; 
 Nē; 
 Jā, iespējams studēšu ģeodēziju (cik nu tas skaitās saistīts ar TAP...); 
 Plānoju; 
 Jā, plānoju. Domāju par doktorantūru vai maģistra attīstību būvniecības, 

ekonomikas nozarē; 
 Iespējams; 
 Pagaidām neplānoju studēt laika trūkuma dēļ, bet vēlētos; 
 Pagaidām neplānoju - iespējams, nākotnē; 
 Pagaidām neplānoju; 
 Nē; 
 Šobrīd nav plānots; 
 Pagaidām nē; 
 2020 gadā Ainavu arhitektūras nozarē iestājos doktorantūrā LLU; 
 Iespējams; 
 Nē; 



13 
 

 Patreizējā brīdī nē; 
 Uz doto brīdi nē; 
 Šobrīd nē; 
 Šobrīd nē; 
 Studēju RTU Ģemātika maģistrantūrā; 
 Iespējams; 
 Arhitektūrā. 

 
Jautājums: Ja Jūs šobrīd nestrādājiet telpiskās attīstības plānošanā vai ar studiju programmu 
saistītā jomā, tad lūdzu atzīmējiet atbilstošos atbilžu variantus vai ierakstiet, ja cits iemesls? 
 

 
Atbilde: 

 Esmu strādājis/usi ar studiju programmu saistītā jomā, Esmu atradis/-usi saistošu 
darbu ārpus ar studiju programmu saistītā jomā, Laiks ir veltīts/tiek veltīts citām 
studijām, Strādājot pašvaldībā ieinteresēja tiesību zinātne; 

 Esmu strādājis/usi ar studiju programmu saistītā jomā; 
 Ar studiju programmu saistītās nozares vakancēs ir pārāk liela konkurence; 
 Esmu atradis/-usi saistošu darbu ārpus ar studiju programmu saistītā jomā; 
 Esmu strādājis/usi ar studiju programmu saistītā jomā, Nespēju atrast darbu ar 

studiju programmu saistītā jomā, kas būtu pietiekami labi apmaksāts; 
 Esmu atradis/-usi saistošu darbu ārpus ar studiju programmu saistītā jomā; 
 Esmu strādājis/usi ar studiju programmu saistītā jomā; 
 Esmu strādājis/usi ar studiju programmu saistītā jomā; 
 Pārvācoties uz Alsungu, paralēli darbam pašvaldībā nodibināju uzņēmumu. Pēc 

divu gadu nostrādāšanas Alsungas domē, sapratu, ka nepieciešams vairāk veltīt 
laika savam uzņēmumam; 

 Pēc absolvēšanas sapratu, ka nevēlos veidot karjeru ar studiju programmu saistītā 
jomā; 

 Esmu atradis/-usi saistošu darbu ārpus ar studiju programmu saistītā jomā; 
 Atradu labu vadošu darbu, kas attālināti  saistīt ar TAP; 
 Esmu strādājis/usi ar studiju programmu saistītā jomā; 
 Esmu strādājis/usi ar studiju programmu saistītā jomā; 
 Turpinu darbu pašvaldībā; 
 Esmu strādājis/usi ar studiju programmu saistītā jomā; 
 Esmu atradis/-usi saistošu darbu ārpus ar studiju programmu saistītā jomā; 
 Esmu atradis/-usi saistošu darbu ārpus ar studiju programmu saistītā jomā, Pēc 

absolvēšanas sapratu, ka nevēlos veidot karjeru ar studiju programmu saistītā 
jomā, Laiks ir veltīts/tiek veltīts citām studijām. 

 
Jautājums: Ja esat strādājis ar studiju programmu saistītā jomā, bet vairs nestrādājat, lūdzu 
norādīt laika periodu no kura līdz kuram gadam? 

 
Atbilde: 

 2013-2018 
 2020. gada pavasarī, sadarbībā ar Lietuvā bāzētu biroju MASH studio, strādāju 
pie Zunda parka teritorijas priekšizpētes; 
 Vienu gadu, laikam 2015.-2016.gadam; 
 2016.-2017.gads, RD PAD Stratēģiskās vadības pārvalde; 
 2014-2017; 
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 2017. – 2019.gadam; 
 2015-2019.gadam; 
 2013-2015.gadam; 
 

 
Jautājums: Ja, kaut kas palika nepateikts, lūdzu uzrakstiet: 

 
 

Atbilde: 
 Paldies Pēterim un Guntai! 
 Paldies! 
 Iegūtā izglītība deva iespēju karjeras attīstībai jaunā virzienā, un iegūtās zināšanas, 

kontakti, izpratne noder regulāri. Paldies par to pasniedzējiem un it sevišķi 
programmas vadībai; 

 Jau iepriekš rakstīju, ka šajā programmā būtu nepieciešams vairāk praktisu 
piemēru; 

 Pozitīvi vērtēju gūtās zināšanas personīgā pilnveidē; 
 Paldies!; 
 Lai veicas!; 
 Ieteikums būtu arī turpmāk izmantot gan klātienes, gan attālinātas studiju iespējas, 

lai piesaistītu studētgribētājus  no reģioniem, kā arī atvieglotu studiju apvienošanu 
ar darbu; 

 Ir nepieciešami uzlabojumi un dāžādība mācību procesā; 
 Lai veicas. 

 
Jautājums: Kādi plānošanas speciālisti nepieciešami Latvijas darba tirgū? 
 

Atbilde: 
  Nepieciešami plānošanas speciālisti ar stratēģisko, analītisko domāšanu, 
zināšanām likumdošanā, spēju vadīt plānošanas procesus un pieņemt lēmumus, kā arī 
zināšanām specifisko programmu apguvē; 
 Nepieciešami dažādi jomu pārstāvji un speciālisti - starpnozaru speciālisti. 
Speciālisti, kas zinoši vides jautājumos. Speciālisti, kas izprot datu nozīmi, prot tos 
analizēt un izdarīt secinājumus. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu jomas pārstāvji 
u.c.; 
 Ar vēlmi iemācīties jaunas prasmes, jo katrs darba pienākums ir atšķirīgs. Arī ar 
kritisko domāšanu. Atsaucoši un komunikabli; 
 Vairākumā gadījumu nepieciešami speciālisti ar zināšanām projektu vadībā un 
tiesībās; 
 Speciālisti ilgtspējīgas mobilitātes plānošanā; 
 Realitātē, protams, šo lauku definē publiskā sektora pasūtījums, līdz ar to, parasti 
tiek pieprasīti cilvēki, kas labi pārzin un spēj apkalpot plānošanas sistēmu normatīvo 
aktu ietvaros. Par laimi tas pamazām mainās; 
 Master planning; 
 Nav pietiekams priekšstats par Latvijas darba tirgu un praksi.; 
 Ar arbilstošām zināšanām; 
 Nezinu.Droši vien ļoti strādīgi un tādi, kas gatavi strādāt par grašiem. Kā jebkurā 
nozarē; 
 Manuprāt, mobilitātes plānošana, reģionālā plānošana, utt.; 
 Ainavu arhitekti, arhitekti, ekonomisti, ģeogrāfi; 
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 Grūti pateikt. Profesionāļi, kas nebaidās no jaunā; 
 Kretatīvi, fleksibli un sociāli atbildīgi; 
 Kritiski domājoši, uz sadarbību vērsti (gan attiecībā pret sabiedrību, kam 
plānotājs strādā, gan speciālistiem, pašvaldībām utt., ar ko tas strādā); 
 Mūsdienīgi domājoši un uz pārmaiņām vērsti; 
 Satiksmes plānotājus pilsētās un piepilsētās; 
 Ar plašu redzesloku uz lietām; 
 Zinoši, ar izpratni sabiedrības līdzdalības veicināšanā, programmatūrās, izpratni 
visos planošanas līmeņos; 
 Grūti pateikt. Noteikti ar holastisku pieeju plānošanas procesam; 
 Tehniskos jautājumos zinoši, pieredzējuši; savu viedokli argumentēt spējīgi  un 
drosmīgi, lai savā darbā uzdoršinātos pielietot nestandarta metodes un pieejas 
planošanas procesos; 
 Vairāk praktiski, nekā teorētiski. Pacietīgi likuma kalpi, jo nozari strikti regulē 
birokrātiskais slogs; 
 Kopienu plānotāji, reģionu plānotāji, dažādu nozaru plānotāji; 
 Ar holistisku skatījumu. Tādi, kas seko līdzi, ir lietas kursā par plānošanas 
tendencēm Pasaulē, spēj paņemt labo no tā, un atbilstoši pielāgot vietējam kontekstam 
un situācijai (nevis akli adaptē ārvalstu pieredzi 1:1, vai pretēji - cenšas izgudrot 
divriteni); 
 dažāda mēroga speciālisti,  balstoties uz ārzemju piemēriem. 
https://www.eur.nl/en/education/master/overview?f%5B0%5D=faculty%3A464. 
 
 
 

Jautājums: Kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas šodienas plānošanas praksei? 
 
 
Atbilde: 

 Viss iepriekšējā jautājumā minētais; 
 Datu ievākšanas un to kvalitātes izvērtēšanas prasmes, Datu analīzes prasmes 

(kvantitatīvu, kvalitatīvu, telpisko datu analīzes un atainošanas prasmes (ĢIS)); Datos 
balstītu lēmumu pieņemšanas prasmes; Spēja saskatīt saistību starp dažādām lietām un 
nozarēm un izdarīt atbilstošus un pamatotus secinājumus; Stratēģisks skatījums uz 
lietām, notikumiem; Prasme noformulēt domu un idejas skaidri, nepārprotami; Izpratne 
par plānošanas struktūru LV un pieņemtajiem likumiem; 

 Angļu valodai ir nepieciešama, iespējams 30% kursu varētu tik vadīta angļu valodā, ja 
ir iespējams pieaistīt vieslektoru, lai rastos vārdu krājums šajā sfērā. Viss iepriekš 
minētais; 

 Nepieciešamas prasmes ir ilgstpējīga domāšana, kā arī prasme apzināties, ka sagatavotie 
plānošanas dokumenti var būt formāli, kur vēljoprojām kvalitatīvas plānošanas 
ieviešanai iztrūkst politiskā akcepta un atbilstošs redzējums; 

 Grūti pateikt, jo jāorientējas daudzās sfērās. Iespējams, ka, ņemot vērā ar klimata 
ambīcijām saistītos mērķus, uzsvars varētu būt uz izpratni par vides procesiem. Tāpat 
jāorientējas ES rīcībpolitikā, projektu vadībā u.c.; 

 Apkalpot normatīvo plānošanas sistēmu. projektu vadīšana; kritiska domāšana (ne visur 
tiek novērtēts); prasme analizēt datus, pielietot jaunas metodes, spēja aizsākt/ virzīt 
pārmaiņas, vadīt sarunas/ diskusijas, jēgpilni iesaistīt dažāds puses plānošanas procesā 
(procesa dizains); 

 Master planning; 
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 Plānošanas procesu pārzināšana; 
 Teoretiskās zināšanas, protams, bet, ja esmu pareizi sapratis, nozari tāpat diktē politika; 
 Normatīvie akti, plānošanas dokumenti, daudzšķautņainība, kompromisu māksla, 

idejas, ieceres, utt.; 
 Ekonomikas, būvniecības; 
 Jauno tehnoloģiju apguve, noteikti noteikti komunikācijas prasmes, spējas debatēt un 

pamatot viedokli (būtu interesanti rīkot debašu treniņus, kā tas ir, piemēram, ASV jau 
vidusskolās); 

 Visaptverošas un juridisko likumsakarību izpratne; 
 Noteikti meklēt un analizēt informāciju, jo liela daļa risinājumu nav jāizdomā no jauna, 

bet ir paņemama un pielāgojama mūsu situācijai un vajadzībām; 
 Manuprāt nepieciešamas labas analītiskās prasmes (piemēram, izmantojot iegūtos 

datus, atrast dažādas kopsakarības, modelēt dažādus scenārijus utt.). Šādas prasmes 
palīdz aizstāvēt vai pamatot savu viedokli. 

 Svarīgas komunikāciju prasmes, veidojot dialogu ar ļoti dažādām un atšķirīgām 
iesaistītajām pusēm; 

 Mobilitāte un pielāgošanās jaunām tendencēm; 
 Labi jāorientējas ļoti daudzajos nozari regulējošajos normatīvajos aktos; 
 manuprāt svarīgas datorprasmes, programmu pārzināšana, likumdošanas pārzināšana; 
 Izpratne sabiedrības līdzdalības veicināšanā, programmatūrās, izpratne visos 

planošanas līmeņos; 
 Normatīvo aktu pārzināšana, to hierarhija. Izpratne par detālplānojumu, lokālplānojumu 

lomu un nozīmību plānošanas procesā; 
 Juridiskas zināšanas, ar būvniecību saistītas zināšanas un prasmes argumentēt viedokli; 
 Atkarībā no iestādes, struktūras, kurā strādā, komandas lieluma un sējām. Var būt, ka 

Jums ir jābūt universālajam kareivim, kurš pats raksta noteikumus, analizē apbūvi, 
iedz.sk., migrāciju, transportu, zīmē kartes utt, varbūt Jums jābūt labam speciālistam 
kādā no šīm jomām, ja komandā ir vairāki cilvēki un katrs pārstāv savu nozari; 

 Digitālās prasmes, komunikācijas prasmes ar iedzīvotājiem, analizēt dažādus datus; 
 Spēja uzklausīt, saredzēt lielo "kopbildi", spēja saprast lokālo kontekstu, mūsdienīgs 

skatījums uz plānošanu; 
 Atkarīgs no mēroga vai tas ir pilsētmērogs vai tas ir reģions. Vairāk domāt, kas Latvijai 

ir nepieciešams, kas ir Latvijas plusi un mīnusi un kam pievērst uzmanību. Katrai Eiroas 
pilsētai  ir savi plusi un mīnusi. 

 
Jautājums: Kā Jūs redziet plānošanas attīstību Latvijā? Kādi plānošanas speciālisti ar kādām 
zināšanām un prasmēm būs nepieciešami nākotnē? Kam jāsāk gatavoties? 

 
Atbilde: 

 Manuprāt, plānošana Latvijā ir vairāk balstīta uz noteikto likumu un noteikumu 
izpildi. Nav tik vērsta uz sadarbību ar iedzīvotājiem un atvērtību. Nepieciešama 
turpmāk lielāka sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanā. Grūti pateikt kādi 
speciālisti būs nepieciešami nākotnē, bet visnotaļ pamatam nepieciešamas augstāk 
minētās prasmes; 

 Tas, kas izskan arvien biežāk darba vidē (darba grupās, sanāksmēs, semināros) ir: 
Starpnozaru speciālisti, Dati, Datos balstīta lēmumu pieņemšana, Digitalizācija, 
ĢIS; 

 Pozitīvi, bet lēnāk kā citviet Eiropā. Nav iespējams sasniegt rādītājus kādi ir 
uzstādīti Eiropas līmenī vienā laika grafikā, sākumā ir jāmainās sabiedrības 
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domāšanai. Galvenais, lai cilvēks ir motivēts attīstīties, strādāt un pilnveidot! 
Augstāk minētais; 

 Plānošana vēl pašlaik netiek uztverta atbilstoši tās pamatmērķim, kas noteikts 
TAPL, kur politiskā griba telpiskās attīstības plānošanu reizēm padara formālāku 
un risinājumi dažbrīd ir pretēji ilgstpējas principam. Speciālisti nākotnē būs 
nepieciešami ar vēl plašākām zināšanām, kur atsevišķus jautājumus plānošanas 
nozarē aizstās mākslīgais intelekts; 

 Saistīts ar iepriekš sniegtajām atbildēm - speciālisti, kas orientējas ilgtspējīgā 
mobilitātē, pārejā uz klimatneitralitāti; 

 datu analīze un vizualizācija; stratēģiska komunikācija (ar kopienām, lobijiem, 
politisko vadību); spēja jēgpilni iesaistīt iepriekšminētās puses plānošanā; politiku 
veidošana (fokusēti mērķi, rādītāji, ieviešanas sistēma); spēja darboties un radīt 
risinājumus nenoteiktās situācijās; esošo datu rakšana, strukturēšana; 
projektu/procesu vadīšana; spēja inovēt un radīt jaunas idejas, naratīvus; 

 Master planning; 
 Plānošanai (vismaz pārvaldības līmenī), no vienas puses, par labu nāktu lielāka 

elastība, pielāgošanās spēja īstermiņā, jo izmaiņas vidē un sabiedrībā notiek 
straujāk, nekā dokumenti tiek (un var tikt) atjaunoti. No otras puses prasās pēc 
stingrākas nostāja un rīcībām atsevišķos prioritāros virzienos (piemēram, mājokļi, 
klimats), kas ir risināmi pamazām un ilgtermiņā; 

 Nomainoties paaudzēm, valdošās varas ieteme pār TAP nozares darbību varētu 
mazināties, ļaujot vaļu radošām speciālistu idejām. Gaidām; 

 tādi, kas var ietekmēt politiskus lēmumus (piem., novērst, komentēt, meklēt 
kompromisu, pārliecināt šobrīd esošo aplamo situāciju ar kārtējo novadu reformu, 
kas atgriezīsies pie jau bijušajām rajonu robežām), jauni, enerģiski entuziasti; 

 Es uzskatu, ka plānošanas attīstība strauji attīstīsies, jo atrodoties saistošā nozarē, 
nākas domāt un ieteikt pašvaldību vietā, kā rezultātā varu sniegt profesionālu un 
kavalitatīvu redzējumu. Attīstības plānotājam uzskatu, ka ir jāzin viss vai jāmāk 
zināt kā prasmīgi organizēt darbu, lai kvalitatīvi piesaistītu speciālistus. Uzskatu, 
ka pašreiz svarīgas ir būvniecības nozares zināšanas, transportbūves zināšanas; 

 Vairāk jādomā par iekļaujošu vidi, vairāk jādomā par sociālajiem aspektiem 
plānojot. Pandēmija ir parādījusi mums to, cik ļoti būtiski ir būt daļai no 
sabiedrības, no kopuma un cik ļoti mums tas pietrūkst, kad to atņem. Plānotājiem 
ir iespēja radīt tādu vidi, kas veicinātu sociālo mijiedarbību un komunikāciju. 
Daudz spēj izdarīt arī draudzīgs acu skatiens no svešinieka, piemēram; 

 Speciālisti ar plašu, bet kritisku (bez utopiski rožainām fantāziju ainām) nākotnes 
skatījumu; 

 Manuprāt, arī nākotnē vajadzēs prasmes/ īpašības, ko norādīju 1. un 2. jaut.; 
 Domāju, ka pēc ATR nozīmīga loma būs transporta pakalpojumu plānotājiem 

(mobilitātes plānotājiem) - vairāk saistīts ar skolēnu autobusu maršrutu 
pārskatīšanu) un pašvaldību autoceļu tīkla uzturēšanu - tagadējiem lielākiem 
novadiem nāks klāt pievienoto novadu autoceļu tīkls, kā arī daļu valsts autoceļu 
plānots "atdot" pašvaldībām. Lieli izaicinājumi arī pilsētu kontekstā - sevišķi 
Rīgas; 

 Jaunatne ir ļoti aktīva un mobila. Arī dzīves vietas izvēlē jaunieši izvēlas nelielus 
mājokļus ar iespējami lielāku iespēju brīvo laiku pavadīt ārpus mājām. Līdz ar to 
nepieciešams plānot pēc iespējas vairāk brīvā laika pavadīšanas iespējas gan 
pilsētās, gan ārpus tām; 

 Arvien lielāku uzmanību pievērš datos, pierādījumos balstītai politikai, t.sk. 
plānošanai un lēmumpieņemšanai. Jāorientējas datos, informācijas sistēmās, 
jāmeklē jaunas inovatīvas metodoloģiskas pieejas, kombinējot ar jau ierastajām. 
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 Nākotnē ir jāmeklē labāks līdzsvars starp plānošanas sistēmas pietiekami 
stingrajiem regulējumiem un iespēju radošumam, elastīgumam plānošanas  
procesā. Lai tas būtu vienlaikus pietiekami skaidri un vienkārši regulēts un 
izpildāms un arī ar iespēju izmantot kādas specifiskas pieejas īpašos gadījumos; 

 Manā tagadējā darbā nav priekšstata. Grūti prognozēt, vēl jo vairāk, ņemot vērā 
teritoriālo reformu, kas mainīs darbinieku struktūru un noslodzi; 

 Latvijā ir liela potenciāls pānošanā, bet visam jābūt līdzsvarā. No vienas galējības 
manuprāt sākam iet citās galējībās, jo tas tagad ir populāri; 

 Pašlaik, kad īsti nav skaidrs Administratīvās reformas rezultāts, par plānošanu 
kopumā, manuprāt, ir liela jautājuma zīme - vai tie vairāk būs nepieciešami tieši 
pašvaldībās vai valstiskā līmenī. Skaidrs ir viens, plānotājam jābūt zinošam gan 
tur, gan tur; 

 Es domāju, ka liels ieguvums ir arhitekta izglītība kopā ar telpiskās attīstības 
plānotāja izglītību, tādejādi panākot kompleksu pieeju plānošanas procesā; 

 Ņemot vērā, ka staruji mainās cilvēku paradumi un iespējas gan dzīvojot pilsētas, 
gan lauku teritorijās, ko ietekmē dažādi faktoru kopums, tad paredzu, ka būs 
nepieciešams liels darbs, lai pārstrādātu līdz šim iztrādātos plānošanas 
dokumentus un tajos ieviestu inovatīvas idejas, kas veicinātu ilgtspējīgu teritoriju 
izmantošanu. Itīpaši svarīgas būs zināšanas būvniecības, ekonomikas un ar vidi 
saistītās nozarēs; 

 Grūti pateikt, neesmu tik ļoti iekšā plānošanas nozarē. Taču varu pateikt, ka ir 
jāseko līdzi tehnoloģijām, jauniem interaktīviem rīkiem un iespējām, lai virzītos 
uz viedpilsētām, atvērtiem datiem u.c. attīstības tendencēm; 

 Pašvaldībās notiks izmaiņas ar plānoto administratīvi teritoriālo reformu, kas var 
būtiski ietekmēt arī plānošanas jomu, ja tiks veidotas noteiktas struktūrvienības 
un piesaistīti atbilstoši speciālisti. Latvijas reģionos notiek sarukšanas procesi, kas 
tiek norādīts arī Eiropas pētījumos, tāpēc būtu nepieciešami plānotāji, kas izprot 
šo tendenci un spētu meklēt jaunus risinājumus, veicinot sadarbības un stiprinot 
kopienas. Tāpat liela loma būs digitālajām prasmēm, ņemot vērā arī šī brīža 
situāciju visā pasaulē; 

 Visticamāk, Latvija arvien vairāk centīsies pārņemt un ieviest R&Z-Eiropas, u.c. 
valstu plānošanas prakses, tāpēc speciālistiem jābūt ar samērā "svaigu" skatījumu, 
neiesīkstējušiem, bet vienlaikus pietiekami kritiskiem, lai spētu šīs prakses 
izvērtēt & attiecīgi pielāgot lokālajam kontekstam un situācijai, jo, akli adaptējot 
citvalstu risinājumus, tie var nestrādāt, pat radīt negatīvu ietekmi; 

 Domāju, ka Urban  economic development  būtu tas kam Latvijai būtu jāpievērš 
uzmanība. 

 
 
 

TREŠAIS JAUTĀJUMU BLOKS – DARBA VIETAS PROFILS 

 
Jautājums: Pašreizējās darba vietas profils 
 

Apgalvojums 
Respondentu skaits, kas 

atzīmēja konkrēto atbildi 
Valsts iestāde 8 
Pašvaldības iestāde 10 
Privātais sektors 13 
Cits 3* 
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*Citas atbildes: 
 Starptautiska organizācija. 
 Biedrība. 
 Gan pašvaldības iestāde, gan privātais sektors. 
 Gan valsts iestāde, gan privātais sektors - ar pētījumiem, konsultācijām, vieslekcijām. 
 Izglītības iestāde. 
 Pašnodarbinātais/ā. 
 
 
Jautājums: Darba vietas nosaukums 
 
Atbildes:  

 Jūrmalas pilsētas pašvaldība 
 Kurzemes plānošanas reģions (0,5 slodze), Baltijas Vides Forums (uz neilgu laiku ar 

0,2 slodzi) 
 Rīgas plānošanas reģions 
 Zvērinātu advokātu birojs 
 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 
 RD PAD 
 SIA ALPS ainavu darbnīce 
 SIA "Arhitektes Lienes Griezītes studija" 
 Olaines novada pašvaldība 
 Meto Pro 
 Rīgas dome (Teritorijas labiekārtošanas pārvalde) 
 SIA BM-projekts 
 Ekonomikas ministrija un Rīgas Plānošanas reģions 
 biedrība "Baltijas Krasti", SIA "Būvuzņēmēju apvienība", SIA "Home 127" 
 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 
 SIA "DOVIMSA" 
 SIA “Rain Sisters” 
 SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE 
 VARAM 
 Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa 

"Zilie kalni" attīstības aģentūra 
 SIA "Delta kompānija" 
 SIA Latvijasmernieks.lv 
 Rīgas pilsētas būvvalde 
 1. Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija, 2.SIA "MR" 
 Rīgas pilsētas pašvaldība, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 
 Kokneses novada pašvaldība 
 SIA "A-Land" 
 Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde; SIA "Maskarons" 
 Urban Climate Architcts ( Nīderlande) 
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ABSOLVENTU ATBILŽU GRAFISKAIS ATTAINOJUMS 
 

 
Absolventu apmierinātība ar studiju programmu “Telpiskā plānošana” 
 
 
 .

 

3
5 5

4 4
5

25

20
18

26

22

18

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0

5

10

15

20

25

30

Esmu
apmierināts/-a, ka

izvēlējos šo
studiju

programmu

Iegūtā izglītība
sekmēja manu
nodarbinātību

Studiju procesā
iegūtās zināšanas
mani sagatavoja

darba tirgum

Studijās tika
apspriestas

jaunākās attīstības
tendences un

nozares
sasniegumi

Labprāt ieteikšu
šo studiju

programmu arī
citiem

Studiju process
nozīmīgi

ietekmēja manu
personību,

veicinot to īpašību
attīstību, kas vēlāk
noderēja / noder,
iekļaujoties darba

tirgū

2009.-2012.gads (apmierināts, pilnībā apmierināts) 2013.-2020.gads (apmierināts, pilnībā apmierināts)



21 
 

 
par 

vietējo un citu valstu teritorijas attīstības plānošanas pieejām un piemēriem, piesaistot 
dažādu jomu speciālistus (lektoru), arī vieslektorus ar lielu darba pieredzi. Kursabiedru 
iepriekšējā Latvijas un ārvalstu pieredze, kas raisa dažādas diskusijas par plānošanas 
procesu. Pasniedzēju profesionalitāte salikt darba grupas tā, lai darbs grupās ir pozitīvs 
un līdzvērtīgs, darba pienākumi sadalīti atbilstoši zināšanu līmenim - nav izteikts viens 
līderis. Programmas apguve sniedz plašas teorētiskās zināšanas telpiskās attīstības 
plānošanā, kas noder arī strādājot ar tiesību aktu izstrādi un politikas plānošanas 
dokumentu izstrādi, sevišķi paraugoties tālākā nākotnē ar iespējamo vīziju izstrādi. 
Programmas apgūšnas ietvaros lielu pieredzi sniedz prakses, tajā skaitā ERASMUS 
prakses piedāvātās iespējas. Prakse sniedz iespēju detalizēti iepazīstināt ar plānotāju 
kopienu, institūcijām, kā arī prakses laikā tika iegūts jauns skatījums par plānošanas 
procesu, iepazīti dažādi speciālisti plānošanas jomā. Studiju programmas vadītāju aktīvo 
iesaisti, lai studentiem palīdzētu atrast prakses vietu, pēc iespējas atbilstošāku studenta 
prasmēm, interesēm, spēcīgajām pusēm un vēlmēm. Iespēju, salīdzinoši īsā laikā, 
iepazīties ar nozari un apgūt prasmes darbam tajā. 
Dažādās studiju metodes - lekcijas, praktiskos darbus, prakses, lauka darbus. Studiju 
laikā tas nereti likās apgrūtinoši, tomēr ieguvums ir arī daudzie grupu darbi, jo ikdienas 
darbs plānošanas jomā visbiežāk ir komandas darbs. Gūts priekšstats par Telpiskās 
attīstības plānošanas dokumentiem, normatīvajiem aktiem, to kā funkcionē valsts, 
pašvaldības iestādes, par telpiskās attīstības plānošnas tendencēm Latvijā un pasaulē. 
Plānošanas dokumentu pārzināšana, to hierarhija, prakstiskās iemaņas darbam 
pašvaldības iestādē. Milzīga pieredze uztāties publiski.
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 stratēģiskā, analītiskā domāšana, zināšanas likumdošanā, spēja 

vadīt plānošanas procesus un pieņemt lēmumus, kā arī zināšanas specifisko 
programmu apguvē. Speciālisti, kas zinoši vides jautājumos. Speciālisti, kas izprot 
datu nozīmi, prot tos analizēt un izdarīt secinājumus. Ģeogrāfisko informācijas 
sistēmu jomas pārstāvji. Speciālisti - starpnozaru speciālisti. Ar vēlmi iemācīties 
jaunas prasmes, jo katrs darba pienākums ir atšķirīgs. Arī ar kritisko domāšanu. 
Atsaucoši un komunikabli, ar juridiskajām zināšanām, ainavu arhitekti, arhitekti, 
ekonomisti, ģeogrāfi, satiksmes plānotājus pilsētās un piepilsētās. Zinoši, ar izpratni 
sabiedrības līdzdalības veicināšanā, programmatūrās, izpratni visos planošanas līmeņos. 
Ar holistisku skatījumu. Tādi, kas seko līdzi, ir lietas kursā par plānošanas tendencēm 
pasaulē, spēj paņemt labo no tā, un atbilstoši pielāgot vietējam kontekstam un situācijai 
(nevis akli adaptē ārvalstu pieredzi 1:1, vai pretēji - cenšas izgudrot divriteni).

 zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas šodienas plānošanai, respondenti ir 
norādījuši- atu ievākšanas un to kvalitātes izvērtēšanas prasmes, datu analīzes 
prasmes (kvantitatīvu, kvalitatīvu, telpisko datu analīzes un atainošanas prasmes 
(ĢIS)); Datos balstītu lēmumu pieņemšanas prasmes, spēja saskatīt saistību starp 
dažādām lietām un nozarēm un izdarīt atbilstošus un pamatotus secinājumus, stratēģisks 
skatījums uz lietām, notikumiem, analītiskā domāšana, prasme noformulēt domu un 
idejas skaidri, nepārprotami, izpratne par plānošanas struktūru Latvijā un pieņemtajiem 
normatīvajiem aktiem. Arī angļu valodai ir milzīga nozīme, iespējams 30% kursu 
varētu tik vadīta angļu valodā, ja ir iespējams pieaistīt vieslektoru, lai rastos vārdu 
krājums šajā sfērā. Nepieciešamas prasmes ir ilgstpējīga domāšana, kā arī prasme 
apzināties, ka sagatavotie plānošanas dokumenti var būt formāli, kur vēljoprojām 
kvalitatīvas plānošanas ieviešanai iztrūkst politiskā akcepta un atbilstošs redzējums, 
Master planning. Normatīvie akti, plānošanas dokumenti, daudzšķautņainība, 
kompromisu māksla, idejas, ieceres, arī ekonomikas un būvniecības normatīvo aktu 
pārzināšana. Svarīga ir jauno tehnoloģiju apguve, noteikti noteikti komunikācijas 
prasmes, spējas debatēt un pamatot viedokli (būtu interesanti rīkot debašu treniņus, 
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kā tas ir, piemēram, ASV jau vidusskolās). Svarīgas komunikāciju prasmes, veidojot 
dialogu ar ļoti dažādām un atšķirīgām iesaistītajām pusēm. Normatīvo aktu pārzināšana, 
to hierarhija. Izpratne par detālplānojumu, lokālplānojumu lomu un nozīmību plānošanas 
procesā. Atkarīgs no mēroga vai tas ir pilsētmērogs vai tas ir reģions. Vairāk domāt, kas 
Latvijai ir nepieciešams, kas ir Latvijas plusi un mīnusi un kam pievērst uzmanību. 

6. J
plānošana Latvijā ir vairāk balstīta uz noteikto normatīvo aktu 

un noteikumu izpildi. Nav tik vērsta uz sadarbību ar iedzīvotājiem un atvērtību. 
Nepieciešama turpmāk lielāka sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanā. Liels 
uzsvars jāliek uz starpnozaru speciālistiem, ticamiem, datos balstītiem lēmumiem, 
digitalizāciju un ĢIS. Nav iespējams sasniegt rādītājus kādi ir uzstādīti Eiropas līmenī 
vienā laika grafikā, sākumā ir jāmainās sabiedrības domāšanai. Galvenais, lai cilvēks ir 
motivēts attīstīties, strādāt un pilnveidot. Speciālisti nākotnē būs nepieciešami ar vēl 
plašākām zināšanām, kur atsevišķus jautājumus plānošanas nozarē aizstās mākslīgais 
intelekts. Plānošanai (vismaz pārvaldības līmenī), par labu nāktu lielāka elastība, 
pielāgošanās spēja īstermiņā, jo izmaiņas vidē un sabiedrībā notiek straujāk, nekā 
dokumenti tiek (un var tikt) atjaunoti. No otras puses prasās pēc stingrākas nostāja un 
rīcībām atsevišķos prioritāros virzienos (piemēram, mājokļi, klimats), kas ir 
risināmi pamazām un ilgtermiņā. Plānošanas attīstība strauji attīstīsies, jo atrodoties 
saistošā nozarē, nākas domāt un ieteikt pašvaldību vietā, kā rezultātā varu sniegt 
profesionālu un kavalitatīvu redzējumu. Attīstības plānotājam uzskatu, ka ir jāzin viss 
vai jāmāk zināt kā prasmīgi organizēt darbu, lai kvalitatīvi piesaistītu speciālistus. 
Uzskatu, ka pašreiz svarīgas ir būvniecības nozares zināšanas, transportbūves 
zināšanas. Nākotnē ir jāmeklē labāks līdzsvars starp plānošanas sistēmas 
pietiekami stingrajiem regulējumiem un iespēju radošumam, elastīgumam 
plānošanas  procesā. Lai tas būtu vienlaikus pietiekami skaidri un vienkārši regulēts un 
izpildāms un arī ar iespēju izmantot kādas specifiskas pieejas īpašos gadījumos. Ņemot 
vērā, ka staruji mainās cilvēku paradumi un iespējas gan dzīvojot pilsētas, gan lauku 
teritorijās, ko ietekmē dažādi faktoru kopums, tad paredzu, ka būs nepieciešams liels 
darbs, lai pārstrādātu līdz šim iztrādātos plānošanas dokumentus un tajos ieviestu 
inovatīvas idejas, kas veicinātu ilgtspējīgu teritoriju izmantošanu. Īpaši svarīgas būs 
zināšanas būvniecības, ekonomikas un ar vidi saistītās nozarēs. Latvijas reģionos 
notiek sarukšanas procesi, kas tiek norādīts arī Eiropas pētījumos, tāpēc būtu 
nepieciešami plānotāji, kas izprot šo tendenci un spētu meklēt jaunus risinājumus, 
veicinot sadarbības un stiprinot kopienas. Tāpat liela loma būs digitālajām prasmēm, 
ņemot vērā arī šī brīža situāciju visā pasaulē. Latvija arvien vairāk centīsies pārņemt un 
ieviest R&Z-Eiropas, u.c. valstu plānošanas prakses, tāpēc speciālistiem jābūt ar samērā 
"svaigu" skatījumu, neiesīkstējušiem, bet vienlaikus pietiekami kritiskiem, lai spētu šīs 
prakses izvērtēt & attiecīgi pielāgot lokālajam kontekstam un situācijai, jo, akli adaptējot 
citvalstu risinājumus, tie var nestrādāt, pat radīt negatīvu ietekmi. 


