
PUBLISKI  STRATĒĢISKO 

VIETU PLĀNOŠANA  RĪGĀ: 

MEKLĒJUMI UN  RISINĀJUMI

«USER»  projekta  pieredze

LU 73.zinātniskā konference

LU ĢZZF maģistra studiju programmas 

„Telpiskās attīstības plānošana”

2.kursa studente Nika Kotoviča

Rīgā, 2015.gada 6.februārī



«USER» PROJEKTS

Atbalsta instruments pilsētvides attīstības 

plānošanai, specifisku plānošanas jautājumu risināšanai

Projekta partneri – 9 Eiropas pilsētas (Rīga, Kopenhāgena, Berlīne, Grenobles 

Alpu Metropole, Peskara, Lisabona, Krakova, Malaga, Ļubļina)



«USER» = PUBLISKĀS ĀRTELPAS

«LIETOTĀJS»



«USER» PROJEKTA BŪTĪBA

Publiskās ārtelpas funkcionāla pilnveidošana 

atbilstoši tās lietotāju vajadzībām un vēlmēm:

 «USER» pēta publiskās ārtelpas cilvēcisko dimensiju – jeb vietu un 

cilvēku savstarpējās attiecības! 

 «USER koncepts» – “ideāla publiskā ārtelpa” ar potenciālu nodrošināt 

dažādu sabiedrības grupu vajadzības jebkurā laikā

 Kāda ir ideāla publiskā ārtelpa???



PUBLISKĀS ĀRTELPAS KVALITĀTE

 Pieejamība – vizuālā (plašums, 

atvērtība) un fiziskā (sasniedzamība, 

pārvietošanās kvalitāte, pieejamība 

lietotājiem ar īpašām vajadzībām 

u.c.);

 Drošība – pieejamības 

nepārtrauktība jebkurā diennakts 

laikā/apstākļos, atsevišķu lietotāju 

grupu monopolizācijas centienu 

novēršana, novērošanas un 

uzraudzības nodrošinājums u.c.;

 Komforts – plašums (komforta 

zona), aprīkojuma kvalitāte (soliņi, 

atkritumu urnas, apgaismojums);

 Identitāte – ārtelpas «seja»,

atpazīstamība, tikšanās vietas 

funkcija; 



PUBLISKĀS ĀRTELPAS KVALITĀTE

 Pievilcība – pretstatā atstumtību 

veicinošai, publiskās ārtelpas spēja 

piesaistīt dažādus tās lietotājus;  

 Daudzfunkcionalitāte – pasīvo 

aktivitāšu (atpūta, pastaiga, maltītes 

ieturēšana) un aktīvo aktivitāšu 

(komerciālās aktivitātes, izklaides 

pasākumi) kopums; 

 Sasniedzamība – ērta piekļuve no 

apkārtējām ēkām, ielām un kaimiņu 

publiskajām ārtelpām;

 Dažādība – dažādu dzimumu, 

dažāda vecuma un sociālo slāņu un 

etnisko grupu klātbūtne publiskajā ārtelpā;

 Tēls – publiskās ārtelpas tēla 

kvalitāte (ērta, droša, tīra, pieejama…). 



«USER» PROJEKTS: MĒRĶI

Savlaicīgi apzināt vajadzības un risināt publiskās ārtelpas

izmantošanas konfliktus ar tās lietotāju aktīvu līdzdalību: 

 veicināt publiskās ārtelpas pievilcību – lietotāju vēlmi to aktīvi izmantot, uzturoties 

tajā ilgāk un atgriežoties biežāk

 paaugstināt publiskās ārtelpas drošību (security and safety)

 pilnveidot publiskās ārtelpas funkcionālo kvalitāti – nodrošinot to sakoptu, 

labiekārtotu, apgaismotu, labi uzturētu un pārvaldītu



METODOLOĢIJA UN PIEEJA

«USER» metodoloģija – uz novērojumiem, izzināšanu, 

salīdzināšanu un pieredzes apmaiņu balstīta publiskās 

ārtelpas un tās izmantošanas veidu analīze:

 publiskās ārtelpas esošo un potenciālo izmantošanas veidu analīze, atbilstošāko 

risinājumu piemeklēšana publiskās ārtelpas pilnveidošanai un pārvaldībai;

 metodoloģijas izstrāde balstīta uz iespējami plaša spektra pieredzes apkopojumu 9 

projekta partnerpilsētās par publiskās ārtelpas izmantošanas veidiem, tās lietotājiem, 

esošiem un potenciālajiem publiskās ārtelpas izmantošanas konfliktiem un to iemesliem –

lai, balstoties uz jauniegūto pieredzi, izstrādātu un aprobētu jaunu pieeju publiskās 

ārtelpas pārvaldībā.

«USER» pieeja – platforma eksperimentiem, analīzei un 

pieredzes apmaiņai:

katra projekta partnerpilsēta izstrādā lokāli piemērotu un unikālu pieeju, atbilstoši savu 

pilsētvides objektu specifikai un vietējai situācijai.

«USER» – viena metodoloģija – elastīga pieeja!



METODOLOĢIJA UN PIEEJA

1.solis: Identificēt projekta 
īstenošanas vietu un tā 

specifiku. Izveidot projekta 
vietējo atbalsta grupu.

2.solis: Veikt novērojumus 
projekta īstenošanas vietā, 
analizēt publiskās ārtelpas

esošo izmantošanu, 
identificēt šķēršļus un 

konfliktus.

3.solis: Apzināt konfliktu 
un šķēršļu rašanās 

iemeslus, kas negatīvi 
ietekmē publiskās 

ārtelpas izmantošanu.

4.solis. Izstrādāt un 
testēt risinājumus 

identificētajiem 
konfliktiem.

5.solis. Izstrādāt un 
apstiprināt Rīcības plānu. 

Pieņemt saistošos lēmumus 
Rīcības plāna turpmākai 

īstenošanai.

6.solis. Konsolidēt un 
aprobēt iegūtās zināšanas 
un pieredzi izmantošanai 

turpmākā darbā ārpus 
projekta.



IESAISTĪTĀS PUSES 

Sabiedrība un tiešie publiskās ārtelpas lietotāji 

līdzdarbojas projekta darba grupā, analizē un meklē 

risinājumus, izstrādā un ievieš rīcības plānu



Tie, kuri šķērso 

publisko telpu 

Tie, kuri apdzīvo 

un aizņem 

publiskās telpas
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Tie, kuri strādā 

saistībā ar 

publisko telpu

PUBLISKĀS ĀRTELPAS LIETOTĀJI 



Tie, kuri šķērso 

publisko telpu 

Tie, kuri apdzīvo 

un aizņem 

publiskās telpas
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Tie, kuri strādā 

saistībā ar 

publisko telpu

PUBLISKĀS ĀRTELPAS LIETOTĀJI 

o Draugi kas satiek 

draugus

o Cilvēki kas sēž…

…vai pastaigājas

o Veikalnieki un 

pircēji

o Cilvēki kas 

apmeklē pasākumus

o Vecāki ar 

bērnu ratiņiem

o Kaimiņi

o Tūristi

o Cilvēki kas 

sporto

o … … …. 

o Gājēji

o Autobraucēji

o Velosipēdisti

o … … …. 

o Uzkopēji

o Sētnieki

o Policisti

o Sociālie darbinieki

o Dārznieki 

o Sargi

o … … …. 



Rīgas domes 

atbildīgais 

deputāts

Publiskās 

ārtelpas

lietotāji

Paplašinātā 

atbalsta grupa

Pamata 

atbalsta 

grupa

USER 

komanda

DARBA GRUPA  

Projekta politiskā vadība

Publiskās ārtelpas

lietotāji 

Paplašinātā atbalsta 

grupa – 52 institūcijas:

Organizāciju un sabiedrības 
grupu pārstāvji, kuru intereses vai 
darbība tieši saistīta publisko 
ārtelpu lietošanu un veidošanu

Pamata atbalsta grupa –

15 institūcijas:

Rīgas pilsētas pašvaldības 
institūciju un profesionālo 
organizāciju pārstāvji

USER komanda

Plānošanas speciālisti, USER 
projekta vadītājs



«USER» projekta darba 

grupas sanāksmes:

 Projekta pilotvietas izvēle

 Publiskās ārtelpas analīze

 Radošās darbnīcas

 Rīcības plāna izstrāde, 

 u.c.

METODES



PILSĒTVIDES OBJEKTI – I.KĀRTA

RD struktūrvienību ierosinātie objekti: 

 Pils laukums

 Latviešu Strēlnieku laukums

 Doma laukums

 Pēterbaznīcas publiskā telpa 

 Spīķeru iela un apkārtējā teritorija

 Vaļņu iela – potenciālā iepirkšanās iela

+ Darba grupas ierosinātie objekti:

 Līvu laukums

 Rīgas centra telpa

METODE: 

Daudzkritēriju analīze (PA lietošanas konfliktu sarežģītība, PA drošība un to 

ietekmējošie faktori, atbilstība – piederība PA  tīklam, PA pilnveidošanas idejas 

dzīvotspēja un īstenošanas potenciāls, iesaistīto pušu ieinteresētība, aktualitāte 

RVC attīstības kontekstā, u.c.) 



Doma laukums

Pils laukums

Latviešu strēlnieku 

laukums

Spīķeru iela un 

apkārtējā teritorija 

Pēterbaznīcas 

publiskā telpa

Vaļņu iela – potenciālā 

iepirkšanās iela

RCT

Līvu laukums

VĒRTĒTIE PILSĒTVIDES OBJEKTI:



PILSĒTVIDES OBJEKTI – II.KĀRTA

RD struktūrvienību ierosinātie objekti: 

 Pils laukums

 Latviešu Strēlnieku laukums

 Spīķeru iela un apkārtējā teritorija

+ Darba grupas ierosinātie objekti:

 Līvu laukums

METODE:

Publiskās ārtelpas kvalitātes un tās trūkumu padziļināta analīze, lielas 

auditorijas viedokļu noskaidrošana ar «The World Café» metodi, visu iesaistīto 

pušu balsojums



JAUTĀJUMI:

1. Kādas ir esošās 

publiskās ārtelpas

kvalitātes un 

vērtības?

 Latviešu strēlnieku laukumā

 Pils laukumā

 Spīķeru ielā un apkārtējā 

teritorijā

 Līvu laukumā

2. Kādi ir esošie 

publiskās ārtelpas

trūkumi un 

problēmas?

 Latviešu strēlnieku laukumā

 Pils laukumā

 Spīķeru ielā un apkārtējā 

teritorijā

 Līvu laukumā 



Četri pilsētvides objekti pie četriem darba galdiem:

METODE:  

PILS

STRĒLNIEKU

SPĪĶERU

LĪVU



Dalībnieki sadalās četrās darba grupās:

Katra grupa atbild uz diviem jautājumiem par pilsētvides objekta:

+ Kvalitātēm un vērtībām | 7min

- Trūkumiem un problēmām | 7min

PILS

STRĒLNIEKU

SPĪĶERU

LĪVU

METODE:



Katra darba grupa pārvietojas pie nākamā galda:

Darba grupas vadītājs iepazīstina ar iepriekšējo grupu veikumu | 1 min

Katra grupa atbild uz tiem pašiem diviem jautājumiem | 7 + 7 min

+ Papildina

- Neatkārtojas

METODE:

PILS

STRĒLNIEKU

SPĪĶERU

LĪVU



Pēc pilna apļa darba grupu vadītāji iepazīstina ar 

kopsavilkumu par katru pilsētvides objektu:

Dalībnieki izvēlas prioritāro projekta novietni  un balso par to, 

argumentējot savu izvēli 

METODE:

PILS

STRĒLNIEKU

SPĪĶERU

LĪVU



BALSOJUMS:



Latviešu 

strēlnieku 

laukums

Spīķeru iela un 

apkārtējā 

teritorija 

… IZVĒLĒTIE PILSĒTVIDES OBJEKTI:



«USER» projekta darba 

grupas sanāksmes:

 Projekta pilotvietas izvēle

 Publiskās ārtelpas analīze

 Radošās darbnīcas

 Rīcības plāna izstrāde, 

 u.c.

METODES



KONSULTĀCIJAS AR PUBLISKĀS 

ĀRTELPAS TIEŠAJIEM LIETOTĀJIEM

Diskusijas:

 Kādas ir publiskās ārterlpas kvalitātes pašreizējā situācijā? 

Ko nedrīkst pazaudēt?

 Kas pašreizējā situācijā ir neapmierinoši? Kas būtu 

jāmaina?

 Nākotnes ieceres, intereses, perspektīvās vajadzības…?



«USER» KOMANDAS RADOŠĀS 

DARBNĪCAS 

Izvirzītajām idejām jāatbilst 

Rīgas stratēģiskās attīstības 

un telpiskās plānošanas 

vīzijai un iestrādnēm, lai tās 

tālāk varētu tikt attīstītas ar 

darba grupas un visas 

sabiedrības līdzdalību…  

Mērķis:
publiskās ārtelpas attīstības vīziju 

un ideju darbnīca



METODES 

Skolēnu līdzdalība:

RV3.ģ. skolēnu 
līdzdarbošanās USER 
projektā, radot savu vīziju 
publiskās ārtelpas
attīstībai



Skolēnu 

līdzdalība

Skolēnu radošais redzējums par 

publiskās ārtelpas – laukuma pie 

skolas – vēlamo attīstību…



LU maģistra 

studentu 

iesaiste USER 

projekta 

īstenošanā

Studentu pētnieciskais darbs 

integrēts LU maģistra studiju 
programmās – «Sociālā un 

politiskā ģeogrāfija» un 

«Telpiskās attīstības 

plānošana»



Mērķis: Publiskās ārtelpas esošās situācijas 

analīze – lietošanas paradumu izpēte

Uzdevumi:

1) telpiskās struktūras izvērtējums (fiziskās, 

aktivitātes struktūra – „mezgli”, „saiknes” 

u.c.) 

2) politiski-ģeogrāfiskās (autoritatīvi-

ģeogrāfiskās jeb kontroles) telpas 

struktūras analīze

3) sociāli-ģeogrāfiskās telpas struktūras 

raksturojums un analītisks izvērtējums 

(identificējot publisko ārtelpu lietotājus, to 

grupas, uzvedību tipus un motīvus)

Metodes: „ieniršana” teritorijā, vietās, aktīva 

apsekošana, vērošana, novērošana, sarunas, 

intervijas, fotofiksācija, u.c.

STUDENTU LĪDZDALĪBA 

LU ĢZZF Ģeogrāfijas studiju programma, politiskā 

un sociālā ģeogrāfija



Mērķis: Priekšlikumi publiskās 

ārtelpas attīstības vīzijai – Latviešu 

strēlnieku laukuma apdzīvošana jeb 

plānošana darot

Uzdevumi: Piešķirot Latviešu 

strēlnieku laukumam jaunas pagaidu 

funkcijas, noskaidrot laukuma lietotāju 

viedokli par vēlamajām publiskās 

ārtelpas pārmaiņām tajā

Metodes: teritorijas izpēte, 

apsekošana, ideju izvirzīšana un 

attīstīšana… 

STUDENTU LĪDZDALĪBA 

LU ĢZZF Telpiskās attīstības plānošanas studiju 

programma



«USER» PROJEKTS: REZULTĀTI

Latviešu 
strēlnieku 
laukuma 

publiskās 
ārtelpas

atjaunošanas 
vīzija

RD PAD 
ekspertu 

vīzija

Vietējās 
atbalsta 

grupas vīzija

Laukuma ikdienas 
lietotāju vīzija

Skolēnu 
vīzija

Studentu 
redzējums



«USER» PROJEKTS: REZULTĀTI

Rīcību 

virziens
1. Vēsturiskā konteksta radīšana

Rīcību 

virziens

2. Transporta plūsmu un organizācijas sakārtošana

3. Funkcionālā zonējuma pilnveidošana

4. Labiekārtojuma izveidošana atbilstoši lietotāju vēlmēm un vajadzībām un 

izstrādātajam laukuma funkcionālajam zonējumam

5. Vides pieejamības uzlabošana un nodrošināšana dažādām lietotāju 

grupām

Rīcību 

virziens
6. Laukuma tēla uzlabošana, atpazīstamības  veicināšana un popularizēšana

Rīcību 

virziens

7. Skaidras laukuma uzturēšanas un apsaimniekošanas kārtības 

nodrošināšana  



ĪSTERMIŅA UN ILGTERMIŅA 

LAUKUMA ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI

Īstermiņa scenāriji:

Ilgtermiņa 

scenāriji:

Pieaug labiekārtojuma kvalitāte,  nepieciešamais finansējums un 

īstenošanas laiks

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Nogaidošais 

2. 

Atdot laukumu 

cilvēkiem 

3. Atdot laukumu 

cilvēkiem 

+ labiekārtojuma 

atjaunošana 

4. Atdot laukumu 

cilvēkiem + inovatīvs 

īstermiņa 

labiekārtojums 

 

1. 

Nedarīt neko 

2. Ilgtermiņa 

labiekārtojuma 

pārbūve 



ĪSTERMIŅA UN ILGTERMIŅA 

LAUKUMA ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI

īstermiņa scenārijs   +   ilgtermiņa scenārijs 

 

 

 

3. Atdot laukumu 

cilvēkiem 

+ labiekārtojuma 

atjaunošana 

2. Ilgtermiņa 

labiekārtojuma 

pārbūve 

 Īstermiņā - atvēlēt laukumu cilvēkiem, likvidējot tajā autostāvvietas un 

autobusu pieturvietas, pārceļot kiosku, izmantot laukumu publisku 

pasākumu rīkošanai un sabiedrības informēšanai, atjaunot laukumā 

esošo labiekārtojumu: apzaļumot zaļās zonas, atjaunot esošo iesegumu

 Ilgtermiņā - tiek izstrādāts labiekārtojuma projekts, labiekārtojuma 

pārbūve tiek sākta ātrākais pēc 3 gadiem

Optimālais scenārijs:



«USER» PROJEKTS: SECINĀJUMI

 Jauna pieredze pašvaldībai;

 Vietējā sadarbība un sabiedrības līdzdalība pilsētvides 

plānošanas procesos;

 Profesionālās zināšanas, pieredzes apmaiņa, ieguldījums 

pašvaldības speciālistu kvalifikācijas pilnveidošanā ... 



SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA …

Plaša sabiedrības 
informēšana par 
USER projekta 
aktivitātēm un 
iespēja izteikt savu 
viedokli

USER projekta 

mini mājas 

lapa RD PAD 

vietnē 



… KOMUNIKĀCIJA 

Komunikācija sociālajos tīklos, aicinot 

sabiedrību iesaistīties USER projekta 

aktivitātēs

RD PAD Facebook profils

RD PAD Twitter profils



…UN POLITISKAIS ATBALSTS

Par USER projekta īstenošanu 

atbildīgā deputāta līdzdalība 

projekta īstenošanā

Vita Jermoloviča
Rīgas domes deputāte,

Pilsētas attīstības komitejas vadītāja vietniece

Par USER projekta ieviešanas uzraudzību atbildīgā deputāte

Katram pašvaldības 

attīstības projektam būtu 

nepieciešams nozīmēt 

sabiedrības ievēlētu 

pārstāvi (deputātu), kurš 

uzņemas atbildību par 

projekta sekmīgu 

īstenošanu! 





JAUTĀJUMI? 



PALDIES!


