Plānotāju konference: KĀ PLĀNOT...?
Norises laiks: 2018.gada 6.decembris
Norises vieta: “People work” E.Birznieka – Upīša iela 21, Rīga, Latvija-1011
Konferences moto: pulcināt pašvaldību plānotājus, nozares profesionāļus un citus interesentus, lai
rosinātu viedokļu apmaiņu starp cilvēkiem, kuriem ir ko teikt, un kuri vēlas dalīties ar idejām vai
rosināt pārmaiņas
Konferences moderators: Andis Kublačovs
Konference būs skatāma arī videotiešraidē VARAM tīmekļvietnē

Laiks
9.30-10.00
10.00-10.30

Darba kārtība
Dalībnieku reģistrācija un rīta kafija
Konferences atklāšana
VARAM vadības uzruna
Aivars Draudiņš, Valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos
Plānošanas sistēma, plusi un mīnusi, sasniegtais un nesasniegtais
Ingūna Urtāne, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta direktore
Plānotāju saimes raksturojums
Andis Kublačovs, biedrības “Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija” Valdes priekšsēdētājs

10.30-11.30

Zinātnieku skatījums uz teritorijas plānošanu šodien
Iespējamā satikšanās - pārmaiņu virzīšanai 10 gados. Apsteidzoša, stratēģiska un elastīga
plānošana. Plānošanas darba lauks, profesionalitātes “kritiskā masa”, diskusijas, studijas un
izaicinājumi
Pēteris Šķiņķis, asociētais profesors, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Dabas aizsardzības aspekts telpiskajā plānošanā: vērtējums un izaicinājumi nākotnē
Oļģerts Nikodemus, profesors, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Mēs – plānotāji. Pilsētu plānošana – mīts, mistērija, realitāte. Profesijas tēls, sociālā identitāte
un tās loma pilsētvides pārveides projektu īstenošanā, sadarbīgās plānošanas pamats –
Helēna Gūtmane, ainavu arhitekte, ainavu projektēšanas darbnīca “ALPS”

11.30-11.40
11.40-12.20

Jautājumi, atbildes
Uzņēmēju viedoklis un pieredze par dalību plānošanas procesā
Teritorijas plānošanas jautājumi investora skatījumā
Mārtiņš Vanags, Nacionālā nekustamo īpašumu attīstītāju alianse, Valdes priekšsēdētājs
“Vai”, “ko” un “kā” attīstītājam garantē plānošanas process Latvijā
Edgars Zalāns

12.20-12.30

Jautājumi, atbildes

12.30-13.30

Pusdienu pauze
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Laiks
13.30-14.10

Darba kārtība
Pašvaldību vadītāju skatījums uz plānošanu
Plānošana strauji augošā pašvaldībā, uz iedzīvotāju labklājību vērsta attīstība
Māris Sprindžuks, Ādažu novada domes priekšsēdētājs
Zaļā pieeja plānošanā, sadarbība ar vietējām rīcības grupām
Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

14.10-14.20
14.20-15.20

Jautājumi, atbildes
NVO viedoklis par plānošanu
Biedrības “Jelgavas attīstībai” rašanās cēloņi, darbības mērķi, pieredze un secinājumi
būvmateriālu veikala “DEPO” būvatļaujas apstrīdēšanas lietā
Mārtiņš Daģis un Jānis Āboliņš, Domubiedru apvienība "JELGAVAS ATTĪSTĪBAI"
Rīgas apkaimes. Līdzdalīgās plānošanas izaicinājumi Rīgā
Alija Turlaja un Māris Jansons, Rīgas Apkaimju alianse
Teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana – reāla iedzīvotāju iesaiste vai fikcija
Uldis Kronblūms, Jūrmalas aizsardzības biedrība

15.20-15.30

Jautājumi, atbildes

15.30-15.50

Pauze

15.50-16.30

Jaunā plānotāju paaudze par pieredzi Latvijā un ārpus Latvijas
Pieredze Rīgas plānošanas reģionā, t.sk., URBACT projektā
Pārmaiņas!“– novērojumi un redzējums par plānošanas pieejas pilnveidi –
Sabīne Zāģere, Telpiskās attīstības plānošanas speciāliste, Rīgas plānošanas reģions

“CHANGE!

-

Aktīvisms un nevalstiskais sektors Čīles galvaspilsētā Santjago - pieredzes stāsts
Anete Vanaga, URBAN INSTITUTE
16.30-16.40

Jautājumi, atbildes

16.40-17.10

Noslēguma paneļdiskusija (O.Nikodemus, E.Zalāns, A.Turlaja, D.Straubergs, A.Vanaga),
kopsavilkums

17.10-18:00

Konferences noslēguma neformālā daļa
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