SAŅEM SAVU CEĻVEDI

Integrēta un uz līdzdalību
balstīta plānošana degradēto
teritoriju revitalizācijai
Uzziniet vairāk, kā plānot un attīstīt degradētas teritorijas
sadarbībā ar dažādām ieinteresētajām pusēm
Augsts pieprasījums pēc zemes pilsētās
Augstais pieprasījums pēc degradēto teritoriju revitalizāicijas veicina ilgtspējīgu Eiropas pilsētu attīstību. Pilsētas pārveido bijušās rūpnieciskās un citas nepilnvērtīgi
izmantotās zonas par dinamiskām un dzīvīgām pilsētu apkaimēm.

Izaicinājumi degradēto teritoriju attīstībā
Pilsētas sastopas ar līdzīgiem izaicinājumiem, tostarp sadrumstalotām zemes īpašumtiesībām, lielu ieinteresēto pušu skaitu, iztrūkstošu kopējo redzējumu attiecībā
uz attīstību un tehniskām, ģeoloģiskām, juridiskām un finansiālām problēmām piesārņotas zemes sanācijai.

Cieša sadarbība un ieinteresēto pušu partnerība
Lai risinātu izaicinājumus degradēto teritoriju revitalizācijā, jau no paša procesa sākuma ir svarīga cieša sadarbība un partnerība starp ieinteresētajām pusēm. Baltic
Urban Lab projekta (2015–2018) ietvaros ir izstrādāts Ceļvedis – Integrēta un uz līdzdalību balstīta plānošana degradēto teritoriju revitalizācijai, lai palīdzētu pilsētplānotājiem un citiem speciālistiem risināt šos izaicinājumus.

Ceļvedis ir balstīts uz pilsētu pieredzi
Projektā iesaistītās pilsētas – Noršēpinga, Tallina, Turku un Rīga izstrādāja un pārbaudīja jaunas integrētās plānošanas pieejas un inovatīvus veidus, kā iesaistīt iedzīvotājus, speciālistus, zemes īpašniekus, uzņēmējus un NVO kā ieinteresētās puses
degradētu teritoriju revitalizācijas plānošanā. Ceļvedis ir balstīts uz šo pilsētu pieredzi un uz visaptverošu dialogu ar plānotājiem un speciālistiem Baltijas jūras reģionā.

KĀ IZMANTOT CEĻVEDI?
Ceļvedis ir iedalīts divās daļās:
Pirmā daļa koncentrējas uz to, kā uzlabot iekšējos procesus un sadarbību vietējās
pašvaldībās, nodrošinot stabilu pamatu līdzdalību veicinošiem plānošanas
procesiem.
Otrā daļa sniedz vadlīnijas, kā strādāt ar ieinteresētajām pusēm.
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Iekšējā organizācija
un sagatavošanās

—— Stratēģiskā plānošana un
sagatavošanas plānošanas
dokumentu nozīme
—— Vadība un iekšējā sadarbība
—— Esošās situācijas analīze
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Sadarbība ar
ieinteresētajām pusēm

—— Ieinteresēto pušu analīze
—— Ieinteresēto pušu
iesaistīšanas metodes un rīki
—— Komunikācija

—— Risku analīze

—— Ieinteresēto pušu
iesaistīšanas plāns

—— Procesa plānošana

—— Pārskatāmība

Ceļvedis ietver konkrētu piemēru izpēti no Baltijas jūras reģiona un īpaši no Baltic
Urban Lab pilsētām – Noršēpingas, Tallinas, Turku un Rīgas. Tiek sniegti reāli piemēri par publisko un privāto partnerību modeļu īstenošanu, kā arī dotas norādes
turpmākai informācijai un noderīgiem instrumentiem.

Pieejams
angļu, igauņu, somu, latviešu un somu valodās!

balticurbanlab.eu
EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

