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IEVADS 

 
Latvijas universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes (ĢZZF) studiju 

programmas “Telpiskās attīstības plānošana” absolventu darba devēju anketēšana tika veikta 
universitātes akreditācijas ietvaros. Anketēšanas mērķis bija noskaidrot darba devēju viedokli 
par LU ĢZZF studiju programmas “Telpiskās attīstības plānošana” absolventu iegūto zināšanu, 
prasmju un kompetenču atbilstību prasībām, kas tiek izvirzītas no darba devēju puses. 
Anketēšanas rezultātā iegūtā informācija tiks izmantota studiju programmas akreditācijas 
procesā. 

Aptaujas anketa laika posmā no 2020.gada 14.novembra līdz 2020.gada 4.decembrim bija 
pieejama interneta vietnē www.  
(saite: ). Aptaujas anketa tika sadalīta divos jautājumu blokos: 

1. Darba vietas raksturojums; 
2. Darbinieku prasmes; 

Aptauju noslēdz grafiskā informācija, kur atspoguļots respondentu salīdzinājums 
sekojošos jautājumos: 

1.  
Studiju programmas absolventu darba devēju anketēšanas kopsavilkumā apkopotas studiju 
programmas absolventu (respondentu) sniegtās atbildes uz anketas jautājumiem.  

Aptaujas anketu aizpildīja 20 (divdesmit) darba devēji, kas nodarbina LU ĢZZF studiju 
programmas “Telpiskās attīstības plānošana” absolventus. 
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PIRMAIS JAUTĀJUMU BLOKS – DARBA VIETAS RAKSTUROJUMS 

Jautājums: Darba vietas profils 
 

Apgalvojums 
Respondentu skaits, kas 

atzīmēja konkrēto atbildi 
Valsts iestāde 4 
Pašvaldības iestāde 11 
Privātais sektors 3 
Cits 2 

 
 

Jautājums: Uzņēmuma / iestādes nosaukums 
 

Atbildes:  
 Liepājas novada pašvaldība 
 Vidzemes plānošanas reģions 
 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments – 3 respondenti 
 Mārupes novada pašvaldība-2 respondenti 
  Babītes novada dome – 2 respondenti 
 Rojas novada pašvaldība 
 Rīgas plānošanas reģions-2 respondenti 
 Kuldīgas attīstības agentūra 
 SIA “DELTA Ltd” 
 Kurzemes  plānošanas reģions 
 SIA “Reģionālie projekti” 
 Baltijas jūras valstu telpiskās plānošanas iniciatīvas VASAB sekretariāts 
 SIA “Valmieras ūdens”  
 Salacgrīvas novads 
 SIA “Layout17”  

 
Jautājums: Kāds ir Jūsu amats uzņēmumā / iestādē 

 

Apgalvojums 
Respondentu skaits, kas 

atzīmēja konkrēto atbildi 
Direktors / vadītājs  3 
Nodaļas / departamenta vadītājs   12 
Cits 5* 

*Cita atbilde: 
 nodaļas vadītāja vietnieks 
 pašvaldības priekšsēdētājs 
 telpiskais plānotājs 
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OTRAIS JAUTĀJUMU BLOKS – DARBINIEKU PRASMES 

 
 

Jautājums: Lūdzu, novērtējiet studiju programmas “Telpiskās attīstības plānošana” 
absolventa/-es prasmes piecu baļļu skalā 
0 - Pilnībā apmierina, 1 - Drīzāk apmierina, 2 - Drīzāk neapmierina, 3 - Pilnīgi neapmierina, 4 - 

Nevaru pateikt 
 

Apgalvojums 
0 1 2 3 4 

Komentāri 

Respondentu skaits, kas atzīmēja 
konkrēto atbildi 

 

Absolventa teorētiskās 
zināšanas kopumā 

15 5 0 0 0 

*Teorētiskās zināšanas kopumā ir labas, 
bet noteikti varētu vēlēties spēcīgāku 
izpratni par to būtību. Ļoti novērtētu, ja 
kādā no plānošanas virzieniem būtu 
ievērojami augstākas kompetences, kuras 
tad galvenokārt  uzticēt, pagaidām šķiet, ka 
šāda konkrēta virziena nav. 

Absolventa spēja uzreiz 
patstāvīgi veikt savus darba 
pienākumus 

16 2 1 0 1 

*Absolventam bija jau labas 
priekšzināšanas un darba pieredze pirms 
studijām maģistra programmā; 
* Tika izveidota jauna vakance, jauns 
amats kāds līdz šim pašvaldībā nebija. Līdz 
ar to nebija iespējama nekādu darbu 
nodošana, bet tas bija jāuzsāk, jāorganizē 
pilnīgi patstāvīgi; 
* Saprotams, ka šajā ziņā ir arī iestādes 
specifika, kas ir jāapgūst. Drīzāk, ka šeit 
izšķirošāks ir katra individuāli līdz šim 
patstāvīgi veiktais darba apjoms un 
dažādība ne tieši studiju programma. 
 

Absolventa spēja pielāgoties 
jauniem apstākļiem 

13 6 0 0 1 
 

Absolventa radošumspēja un 
aktivitāte 

14 6 0 0 0 
 

Absolventa praktiskās 
iemaņas kopumā 

15 4 0 0 0 
 

- analītiskā darba prasmes 17 2 1 0 0  
- saskarsmes prasmes 15 5 0 0 1  
- vadības prasmes 8 10 0 0 1 * Nav nepieciešamas 
- prasmes plānošanas 
instrumentu un metožu 
izmantošanā (ĢIS, 
komunikāciju metodes u.c.) 12 5 1 0 2 

* Komunikācija ļoti laba, bet pieļauju, ka 
tā ir personu pašu rakstura īpašiba un 
izkopta prasme. Par GIS nevaru spriest, jo 
mūs darbā šī prasme tiešā veidā nav 
nepieciešama; 
* 

Vai jūs esiet apmierināts, kā 
studiju programmas beidzēji 
ir sagatavoti ienākšanai darba 
tirgū 

15 2 2 0 1 

* Grūti novērtēt kopumā, to tomēr izšķir arī 
katrs konkrētais indivīds; 
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Apgalvojums 
0 1 2 3 4 

Komentāri 

Respondentu skaits, kas atzīmēja 
konkrēto atbildi 

 

* Grūti novērtēt kopumā, to tomēr izšķir arī 
katrs konkrētais indivīds; 
* Vērtējums attiecas tikai uz divām 
darbiniecēm/absolventēm, kas strādā 
manis vadītajā sekretariātā. Par citiem 
absolventiem navaru spriest 
 

Vai jūs labprāt vēlētos 
(nepieciešamības 
gadījumā)  pieņemt darbā vēl 
kādu šīs studiju programmas 
absolventu 

2 4 0 0 4 

* Tas ir lielā mērā atkarīgs no darba apjoma un 
organizācijas katrā pašvaldībā, katrā ziņā, ja 
netiek izmantoti konsultantu pakalpojumi, tad 
šīs jomas speciālistiem darbs atrastos; 
* Šeit liela loma ir absolventa rakstura 
iezīmēm, spējai komunicēt un ambīcijām. Un 
tās ir lietas, ko nevar augstskolā iemācīt; 
* Jā, pie nosacījuma, ja spētu nodrošināt ar 
darbu; 
* Jā, labprāt; 
* Noteikti, ja tam būtu pieejamās vakances 
*Jā; 
*Noteikti, ja tam būtu pieejamās vakances; 
* Nepieciešamība un vēlme pieņemt 
darbiniekus ir, tomēr jāsaprot, ka ne visi šīs 
un citu studiju programmas absolventi spēj 
izturēt konkursu un pārbaudes laiku. Tas 
lielā mērā atkarīgs ne no teorētiskajām un 
praktiskajām zināšanām, kas iegūtas 
augstskolā, bet gan no absolventa 
personīgajām rakstura īpašībām, vēlmes 
strādāt, attīstīties, iesaistīties procesos, 
piedāvāt idejas un risinājumus. laiks, kad 
darba devējs bija apmierināts ar 
darbinieku, kurš neiesaistās procesos, bet ir 
tikai vienkāršs bezierunu izpildītājs, ir 
beidzies; 
* Pašlaik ir nokomplektēts pārvaldes 
sastāvs, bet jā, vēlētos, jo ir nepieciešams 
mazāks adaptācijas laiks, kā citu fakultāšu 
beidzējiem; 
* Jā, bet iespējams ne tieši par plānošanu 
telpiskās attīstības virziena izpratnē, bet 
vairāk par pašu nekustamo īpašumu 
attīstību priekšlikumu izstrādi - zemes 
ierīcībā; 
* Jaunāko metožu pārzināšana, citādāks 
skatījums; 
* Jā. Piemērota bāzes izglītība ar 
stratēģisko plānošanu saistīto pienākumu 
veikšanai; 
*Jā; 
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Apgalvojums 
0 1 2 3 4 

Komentāri 

Respondentu skaits, kas atzīmēja 
konkrēto atbildi 

 

*Nepieciešamības gadījumā izskatītu 
iespēju 
 
 
 

Cits 
 
 
 
 
 0 0 0 0 0 

* Taisnības labad ir jāmin, ka darbinieks 
jau zināmu laiku strādā mūsu uzņēmumā 
un visā laika periodā ir redzams viņa 
pastāvīgs progress; 
* Principā ir lietas kursā, bet manāms, ka 
mācību procesā trūkst ievirzes praktiskajā 
darbā; 
* Visu specifiku absolvents nevar pārzināt, 
tāpat ir darba procesā jāmācās vēl; 
 

 
 

Jautājums: Priekšlikumi studiju programmas “Telpiskās attīstības plānošana” pilnveidošanai: 
 

 Nav detalizētas informācijas par studiju programmas saturu; 
 Ņemot vērā digitalizācijas straujo attīstību, pieļauju, ka arī attīstības plānošanā 

būtu vairāk jāapgūst digitālo rīku izmantošanu (datubāzes, programmas u.tml.), 
kas gan uzlabo darbu ar plānošanas dokumentiem, gan dod iespējas sabiedrībai 
aktīvāk iesaistīties dažādos ar attīstību saistīto jautājumu risināšanai; 

 Man nav pilna informācija, ko studente apguvusi no akadēmiskajām zināšanām, 
bet, lai absolvente veiktu savus ikdienas darbus, viņai nākas daudz zināšanu apgūt 
papildus, kas gan vairāk saistīta ar praktisku darbošanos; 

 Pievērst vairāk uzmanību inženiertehniskajai plānošanas pusei; 
 Telpiskās attīstības plānošanas teorētisko zināšanu un sasaiste ar esošo nacionālo 

likumdošanu; 
 Neesmu sekojusi līdzi studiju programmas izmaiņām, līdz ar to no manas puses 

nav papildus priekšlikumu; 
 Grūti pateikt, neesmu iepazinusies ar esošo studiju programmu; 
 nav detalizētas informācijas par studiju programmas saturu;  
 grūti pateikt - šķiet ka slodze programmā ir optimāla; 
 Grūti pateikt, neesmu iepazinusies ar esošo studiju programmu; 
 Es ieteiktu pievērsties arī citām tehnoloģijām un rsinājumiem, kurus varētu 

izmantot plānošanā, piemēram, interaktīvo sabiedrības iesaistes rīku apguve, tāpat 
arī citām datu apstrādes programmatūrām, piemēram, 3D urban planning utt.; 

 ĢIS kompetenci attīstīt stratēģiskajā plānošanā; 
 mans uzskats - telpiskā plānošana ir viena no zemes ierīcības sastāvdaļām, kas 

specicializējas apbūvētas teritorijas attīstības jomā; 
 Nevaru pilnvērtīgi komentēt, tad jāiedziļinās programmas saturā; 
 Telpisko datu analīze. Kritiskā domāšana. Tiem, kuri nav bakalaura studijas 

beiguši ĢZZF studiju programmās, nepieciešamas prasmes un iemaņas telpiskajā 
analīzē. 
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 Programmā ieteiktu pievērst lielāku uzmanību risku analīzei un dažādu telpiskās 
attīstības scenāriju analīzei; 

 Iespējams, tam var būt savi blakus riski, tomēr šķiet, ka studiju procesā jāveicina 
iespēja studentiem sastapt savas stiprākās un ne tik stiprās puses, sajust lielāku 
aicinājumu specializēties noteiktā plānošanas virzienā, pieejā, instrumentos. 
Kopumā šī iespēja pilnveidoties sevi vairāk interesējošajā tematā ir maģistra darba 
izstrādes ietvaros, tomēr studiju process kopumā pieturas pie vienota standarta un 
retāk studentam ir izvēle izvēlēties uzdevumus un to veikšanas pieejas, kas 
veicinātu gan radošumu, gan savas specializācijas virziena rašanas iespējas; 

 Neesmu pētījusi studiju programmas "Telpiskās attīstības plānošana" saturu, tādēļ 
nevaru sniegt priekšlikumu tā pilnveidošanai. 

 
 
 

Jautājums: Priekšlikumi studiju programmas “Telpiskās attīstības plānošana” absolventu 
zināšanu, spēju un prasmju uzlabošanai: 

 
 Rezultāts atbilst gaidītajam; 
 Man šķiet, ka absolventes zināšanu apjoms ir pietiekams un ir gana plašs 

redzesloks, jo pati absolvente pēc savas būtības, ir atvērta inovācijām un vēlmei 
apgūt daudz jauna. Absolvente spēj ātri apgūt un veikt darbības ar jaunām datu 
bāzēm, kā arī paveiktais darbs ir rūpīgs un kvalitatīvs. Vairāk vajadzētu sagatavot 
studentus darbam ar klientiem, lai izprastu dažādās attieksmes, saglabātu pašcieņu 
un neļautos provokācijām, ko izraisa klienti, kuri ir nemierā ar visu; 

 Pievērst vairāk uzmanību inženiertehniskajai plānošanas pusei; 
 Ciešāku sasaiti ar tiešo plānošanas procesu pašvaldībās; 
 Manuprāt, absolventu spējas nav atkarīgas tikai no studiju programmas, bet arī no 

paša absolventa. Savukārt, zināšanas un prasmes lielā mērā atkarīgas no 
piesaistīto pasniedzēju spējas motivēt apgūt teorētiskās zināšanas un praktizēt to 
pielietošanu praksē;  

 Rezultāts atbilst gaidītajam;  
 pēc iespējas vairāk sadarboties ar konkrētā maģistranta darba devēju un ja tāda 

vēl nav - tad palīdzēt atrast vietu savā izvēlētajā specialitātē, lai nebūtu 
jāpārkvalificējas par 100%; 

 Turpināt un pēc iespējas paplašināt praktiskās iespējas, gan praktizējoties 
potenciālajās darba vietās, gan arī pašiem veicot praktiskos darbus, jo telpiskās 
attīstības plānošanas procesi ir ļoti visaptveroši, prasa plašas zināšanas dažādās 
jomā un bez iepriekšējas pieredzes students nevar būt gatavs uzreiz, piemēram, 
būt par teritorijas plānotāju. Līdz ar to ir būtiski jau studiju laikā iegūt kaut nelielu 
praktisko pieredzi; 

 Absolventu zināšanu, spēju un prasmju sekmīga pielietošana praksmē ir atkarīga 
vairāk no viņiem pašiem nevis no universitātes un studiju programmas; 

 Katram studentam atrast savu specializāciju (vides plānošna, kopienu plānošana, 
transporta plānošana u.c.); 

 Vairāk iesaisti praktiskā darbā! Klibo visām izglītības iestādēm - sagatavojam 
speciālistus, bet pēc teorijas, kas bieži ir pretrunā ar reālo praksi! 2. ieteiktu 
maģistratūrā orientēties uz jau strādājošiem speciālisties, lai pilnveidotu 
zināšanas, nevis uzreiz no bakalaura, bez pieredzes, tādā veidā vienkārši izdodot 
diplomu par maģistra grādu bez praktiskām zināšanām; 

 Būt drošākiem, uzņemties vadību, moderēšanu, labākas svešvalodu prasmes; 
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 Telpiskā analīze. Ne tikai projektu pārskatu un plānošanas dokumentu analīze, bet 
arī zinātniskās literatūras kritiskā analīze;  

 Lielāks uzsvars uz ĢIS un tās piedāvātajām analīzes iespējām; 
 Vēl vairāk praktisko uzdevumu izstrāde un ārvalstu piemēru analīze; 
 Domāju, ka ir iespējas vēl pilnveidot teorētisko zināšanu sasaisti ar praktisko 

plānošanas vides norisēm. Piemēram, pirms dodas praksē uz iestādi vai praksi 
uzsākot, students jau ir iepazinies ar iestādes funkcijām un izstrādātajiem 
teritorijas attīstības vai politikas plānošanas dokumentiem. Attiecīgi, prakses laikā 
students var secīgi vērtēt, kā iestāde īsteno savas funkcijas un ievieš plānošanas 
dokumentos noteikto, kādi ir galvenie šķēršļi, grūtības to īstenošanā, kāda ir 
panākumu atslēga, kā dokumentu saturs ietekmē vai neietekmē iestādes darbu un 
sasniegumus, iedzīvotāju dzīves kvalitāti pašvaldībā, reģionā, valstī u.tml.; 

 Studiju programmas absolventes darbs pašvaldībā apliecina, ka iegūtas 
pietiekošas zināšanas un prasmes darba pienākumu veikšanai. 

 
 
 

Jautājums: Ja vēlaties vēl kaut ko pateikt: 
 
 

 Studentiem vajadzētu paralēli akadēmisko zināšanu apgūšanai, gūt priekšstatu par savas 
jomas ietvaros veicamajiem darbiem, lai pēc programmas apgūšanas nerastos vilšanās 
par izvēlēto profesiju. Paldies par Jūsu, kā mācībspēku darbu un labprāt turpināsim 
sadarbību ar jums; 

 Paldies; 
 Paldies par ieguldījumu “Telpiskās attīstības plānošnas” studiju programmas izveidē! 

Jūsu degsme un entuziasms vainagojies ar profesionāliem absolventiem! Vēlreiz 
paldies, lai veicas; 

 Turpināt un pēc iespējas paplašināt praktiskās iespējas, gan praktizējoties potenciālajās 
darba vietās, gan arī pašiem veicot praktiskos darbus, jo telpiskās attīstības plānošanas 
procesi ir ļoti visaptveroši, prasa plašas zināšanas dažādās jomā un bez iepriekšējas 
pieredzes students nevar būt gatavs uzreiz, piemēram, būt par teritorijas plānotāju. Līdz 
ar to ir būtiski jau studiju laikā iegūt kaut nelielu praktisko pieredzi; 

 Paldies par vēlmi un prasmēm darbā ar gudriem, zinātkāriem studentiem. Līdz šim 
bijusi tikai tā labākā pieredze, praksē kopš 2014.gada Attīstības nodaļā bijuši vismaz 5 
studenti, viens no tiem pēc prakses tika pieņemts darbā jaunā amatā – teritorijas 
plānotājs. No š.g. sākuma jaunā amatā arī pievienojies Ģeotelpiskās informācijas 
sistēmas speciālists, kurš pabeidzis šo studiju programmu; 

 Katram studentam atrast savu specializāciju (vides plānošna, kopienu plānošana, 
transporta plānošana u.c.); 

 Veselību un veiksmi mums visiem; 
 Būtu nepieciešams kursu veidā apmācības strādājošiem plānotājiem par 

amktualitātēm, jaunām metodēm, iespēja celt kvalifikāciju, jo "senākie" nav 
mācījušies tieši attīstības plānošanu; 

 Mans vērtējums ir balstīts uz mūsu darbinieku/absolventu raksturojumu, kuri ir 
izturējuši lielu konkursa atlasi. Šis raksturojums varētu programmu neraksturot kopumā.  

 Par telpiskās attīstības plānošanas pamatzināšanām vairāk un aktīvāk vajadzētu 
informēt un varbūt apmācīt politiķus/deputātus (pašvaldību), un valsts pārvaldes 
darbiniekus; 

 Novēlu izturību, veiksmi un nerimstošu optimismu studiju programmas darbā un 
pilnveidošanā! Lai izdodas. 
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PIELIKUMS 
 

1.  
Priekšlikumi 
studiju 
programmas 
“Telpiskās 
attīstības 
plānošana” 
pilnveidošanai 
 

 vairāk jāapgūst digitālo rīku izmantošanu 
(datubāzes, programmas u.tml.), kas gan uzlabo 
darbu ar plānošanas dokumentiem, gan dod iespējas 
sabiedrībai aktīvāk iesaistīties dažādos ar attīstību 
saistīto jautājumu risināšanai; 

 Telpiskās attīstības plānošanas teorētisko zināšanu 
un sasaiste ar esošo nacionālo likumdošanu; 

 Pievērst uzmanību tehnoloģijām un rsinājumiem, 
kurus varētu izmantot plānošanā, piemēram, 
interaktīvo sabiedrības iesaistes rīku apguve, tāpat 
arī citām datu apstrādes programmatūrām, 
piemēram, 3D urban planning, ĢIS kompetenci 
attīstīt stratēģiskajā plānošanā; 

 studiju procesā jāveicina iespēja studentiem sastapt 
savas stiprākās un ne tik stiprās puses, sajust lielāku 
aicinājumu specializēties noteiktā plānošanas 
virzienā, pieejā, instrumentos; 

 Vairāki darba devēji nav informēti par studijas 
programmas "Telpiskās attīstības plānošana" saturu, 
tādēļ nevaru sniegt priekšlikumu tā pilnveidošanai. 
 

2.  
Priekšlikumi 
studiju 
programmas 
“Telpiskās 
attīstības 
plānošana” 
absolventu 
zināšanu, spēju un 
prasmju 
uzlabošanai 
 

 absolventa zināšanu apjoms ir pietiekams un ir gana 
plašs redzesloks, absolvente pēc savas būtības, ir 
atvērta inovācijām un vēlmei apgūt daudz jauna. 
Absolvente spēj ātri apgūt un veikt darbības ar 
jaunām datu bāzēm, kā arī paveiktais darbs ir rūpīgs 
un kvalitatīvs. Vairāk vajadzētu sagatavot studentus 
darbam ar klientiem, lai izprastu dažādās attieksmes, 
saglabātu pašcieņu un neļautos provokācijām, ko 
izraisa klienti, kuri ir nemierā ar visu; 

 Jāpievērš vairāk uzmanība inženiertehniskajai 
plānošanas pusei; 

 Ciešāku sasaiti ar tiešo plānošanas procesu 
pašvaldībās; 

 Absolventu spējas nav atkarīgas tikai no studiju 
programmas, bet arī no paša absolventa. Savukārt, 
zināšanas un prasmes lielā mērā atkarīgas no 
piesaistīto pasniedzēju spējas motivēt apgūt 
teorētiskās zināšanas un praktizēt to pielietošanu 
praksē;  

 pēc iespējas vairāk sadarboties ar konkrētā 
maģistranta darba devēju un ja tāda vēl nav - tad 
palīdzēt atrast vietu savā izvēlētajā specialitātē, lai 
nebūtu jāpārkvalificējas par 100%; 

 Turpināt un pēc iespējas paplašināt praktiskās 
iespējas, gan praktizējoties potenciālajās darba 
vietās, gan arī pašiem veicot praktiskos darbus; 
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 Vairāk iesaisti praktiskā darbā. Klibo visām 
izglītības iestādēm - sagatavojam speciālistus, bet 
pēc teorijas, kas bieži ir pretrunā ar reālo praksi, 
maģistratūrā orientēties uz jau strādājošiem 
speciālisties, lai pilnveidotu zināšanas, nevis uzreiz 
no bakalaura, bez pieredzes, tādā veidā vienkārši 
izdodot diplomu par maģistra grādu bez praktiskām 
zināšanām; 

 Būt drošākiem, uzņemties vadību, moderēšanu, 
labākas svešvalodu prasmes; 

 Vēl vairāk praktisko uzdevumu izstrāde un ārvalstu 
piemēru analīze; 

 Lai pilnveidotu teorētisko zināšanu sasaisti ar 
praktisko plānošanas vides norisēm, pirms dodas 
praksē uz iestādi vai praksi uzsākot, students jau ir 
iepazinies ar iestādes funkcijām un izstrādātajiem 
teritorijas attīstības vai politikas plānošanas 
dokumentiem. Attiecīgi, prakses laikā students var 
secīgi vērtēt, kā iestāde īsteno savas funkcijas un 
ievieš plānošanas dokumentos noteikto, kādi ir 
galvenie šķēršļi, grūtības to īstenošanā, kāda ir 
panākumu atslēga, kā dokumentu saturs ietekmē 
vai neietekmē iestādes darbu un sasniegumus, 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti pašvaldībā, reģionā, 
valstī u.tml.; 

 Studiju programmas absolventes darbs pašvaldībā 
apliecina, ka iegūtas pietiekošas zināšanas un 
prasmes darba pienākumu veikšanai. 

 
3.  

Ja vēlaties vēl 
kaut ko pateikt: 
 

 Studentiem vajadzētu paralēli akadēmisko zināšanu 
apgūšanai, gūt priekšstatu par savas jomas ietvaros 
veicamajiem darbiem, lai pēc programmas 
apgūšanas nerastos vilšanās par izvēlēto profesiju. 
Paldies par Jūsu, kā mācībspēku darbu un labprāt 
turpināsim sadarbību ar jums; 

 Paldies par ieguldījumu “Telpiskās attīstības 
plānošnas” studiju programmas izveidē. Jūsu 
degsme un entuziasms vainagojies ar 
profesionāliem absolventiem. . 

 Turpināt un pēc iespējas paplašināt praktiskās 
iespējas, gan praktizējoties potenciālajās darba 
vietās, gan arī pašiem veicot praktiskos darbus, jo 
telpiskās attīstības plānošanas procesi ir ļoti 
visaptveroši, prasa plašas zināšanas dažādās jomā 
un bez iepriekšējas pieredzes students nevar būt 
gatavs uzreiz, piemēram, būt par teritorijas 
plānotāju. Līdz ar to ir būtiski jau studiju laikā iegūt 
kaut nelielu praktisko pieredzi; 

 Paldies par vēlmi un prasmēm darbā ar gudriem, 
zinātkāriem studentiem. . 
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 Katram studentam atrast savu specializāciju (vides 
plānošna, kopienu plānošana, transporta plānošana 
u.c.); 

 Būtu nepieciešams kursu veidā apmācības 
strādājošiem plānotājiem par amktualitātēm, jaunām 
metodēm, iespēja celt kvalifikāciju, jo "senākie" nav 
mācījušies tieši attīstības plānošanu; 

 Par telpiskās attīstības plānošanas pamatzināšanām 
vairāk un aktīvāk vajadzētu informēt un varbūt 
apmācīt politiķus/deputātus (pašvaldību), un valsts 
pārvaldes darbiniekus; 

 Novēlu izturību, veiksmi un nerimstošu optimismu 
studiju programmas darbā un pilnveidošanā. 
 
 

 
 

 


