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1. Ievads 

Digitalizācija var pavērt jaunas iespējas teritoriālās atttīstības veicināšanā, uzlabojot pakalpojumu 

un dažādu resursu pieejamību iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pārvaldei, radot rada jaunas 

nodarbinātības (attālinātais darbs), uzņēmējdarbības (digitālie pakalpojumi), dzīvesveida 

(savienojot attālināto darbu pilsētā ar dzīvi laukos vai otrādi) iespējas. Lai iegūtu dažādu iesaistīto 

pušu redzējumu par digitalizācijas lomu teritoriju attīstībā, 2021. gada 27. oktobrī zinātniskais 

institūts “Baltic Studies Centre” (BSC) sadarbībā ar partnerību “Zied Zeme” organizēja diskusiju 

semināru “Kā veicināt teritorijas attīstību caur digitalizāciju?”. Tā mērķis bija veicināt domu 

apmaiņu un apspriest praktiskus risinājums, kā veicināt lauku digitalizāciju Lielvārdes novadā un 

plašākā reģionā. Diskusiju seminārā piedalījās 25 dalībnieki, kas pārstāvēja pašvaldības, valsts 

pārvaldi, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un pētniecības iestādes (dalībnieku profilu skatīt 

1. pielikumā). Seminārs organizēts BSC īstenotā Latvijas Zināntes padomes fundamentālo un 

lietišķo pētījumu programmas projekta “Lietotājorientētu zināšanu un inovācijas partnerību 

aktivizēšana viedai un ilgtspējīgai teritoriālai attīstībai (EKIP)” (Nr. lzp-2020/2-0133) ietvaros. Šajā 

dokumentā apkopotas atziņas no diskusiju semināra un projekta EKIP ietvaros veiktās BSC 

projektu2  materiālu analīzes par lauku digitalizāciju. 

 
1 Atsaukties uz šo dokumentu sekojoši: Ķīlis, E., Ādamsone-Fiskoviča, A., Cīrule, L., Grīviņš, M., Skudra, 
M.S., Šūmane, S., Tisenkpfs. T. 2021. Kā veicināt teritorijas attīstību caur digitalizāciju? Baltic Studies 
Centre. 
2 Vairāk informācijas par BSC projektiem skatīt http://www.bscresearch.lv/lv/. 

http://www.bscresearch.lv/lv/
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2. Projektu atziņas par lauku digitalizāciju 

Ar jēdzienu “digitalizācija” vai “digitālā transformācija” apzīmē masveida pāreju uz digitālo rīku un 

tehnoloģiju izmantošanu dažādās nozarēs, vienlaikus sekmējot arī izmaiņas cilvēku ikdienas 

saziņā, kultūrā un tautsaimniecībā. Raksturojot digitālo transformāciju, nereti tiek aizmirsts, ka 

digitalizācija ir process, kas sevī ietver gan tehnoloģisku, gan sociālu komponenti. To noteikti 

sekmē tehnoloģiskā attīstība, bet izšķirošu lomu spēlē arī prasmes un ieradumi, kas 

nepieciešami, lai izmantotu digitālās tehnoloģijas un to piedāvātos risinājumus un iespējas.  

Digitalizācijai liela loma atvēlēta arī Latvijas Nacionālais attīstības plānā 2021.-2027.gadam (NAP 

2027), kur norādīts, ka digitalizācija un tās turpmākā attīstībā būs caurviju elementi visās nozarēs 

un digitālie risinājumi var sekmēt arī reģionālo attīstību un ciešāku saikni starp pilsētām un lauku 

teritorijām. Vienlaikus pētījumos tiek minēts risks, ka digitalizācijas lielākā pozitīvā ietekme 

koncentrēsies lielpilsētās, jo tur ir labāk attīstīta digitālā infrastruktūra. Tā ir īpaši būtiska atziņa 

Latvijas kontekstā, jo, lai gan valstī kopumā ir salīdzinoši laba piekļuve internetam, starp pilsētām 

un lauku teritorijām  ir būtiskas atšķirības savienojamībā - pilsētās ir pieejams ātrāks un stabilāks 

pieslēgums, kas nepieciešams resursintensīvām darbībām un pakalpojumiem. 

Reaģējot uz šīm bažām, tiek aktualizēts lauku digitalizācijas (no angļu val. rural digitalisation) 

jautājums. Ar to tiek apzīmēta lauku digitālās infrastruktūras un lauku iedzīvotāju digitālo prasmju 

uzlabošana, lai sekmīgāk izmantotu digitālās transformācijas radītās pārmaiņas. Digitalizācijas 

ietekmes veiksmīga integrēšana un iespēju izmantošana lauku vidē veicina attīstību, taču tā rada 

arī izaicinājumus. Digitalizācija potenciāli rada jaunas iespējas efektīvāk un ekonomiskāk 

nodrošināt dažādus pakalpojumus lauku un mazāk apdzīvotu teritoriju iedzīvotājiem, vienlaikus 

stiprinot iedzīvotāju prasmes izmantot digitālo tehnoloģiju radītās iespējas. No otras puses, 

digitalizācija var padziļināt esošās sociālās un reģionālās atšķirības un nevienlīdzību. 

EKIP ietvaros tika identificētas četras jomas, kas ilustrē lauku digitalizācijas potenciālu 

ilgtspējīgas teritoriālās attīstības veicināšanā: 

1. Digitalizācijas principi un pieejas lauku attīstībā  

2. Dinamiskais pārtikas iepirkums 

3. Dzīvās prakses laboratorijas inovāciju kopradei un ieviešanai 

4. Digitālie rīki lauksaimniecības produktu realizācijai 

2.1. Digitalizācijas principi un pieejas lauku attīstībā 

Laukos arvien vairāk tiek ieviestas dažāda veida digitālās tehnoloģijas, kas ļauj uzņēmējiem 

efektīvāk izmantot resursus, kāpināt produktivitāti, aizstāt roku darbu, uzlabot mārketingu un 

biznesa vadību. Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika digitalizāciju virza kā vienu 

no nākotnes prioritātēm līdzās Zaļajam kursam. Taču digitalizācijas radītās iespējas nav vienādi 

pieejamas visiem lauku uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Lai digitalizācija būtu ilgtspējīga, proti, 

veicinātu uzņēmumu konkurētspēju, uzlabotu iedzīvotāju labklājību, sekmētu vides aizsardzību 

un citus svarīgus lauku dzīves aspektus, digitālās tehnoloģijas nepieciešams papildināt ar 

atbalstošiem sociāliem un politiskiem risinājumiem, kas tās padara pieejamas plašākam cilvēku 

lokam. 
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2.2. Dinamiskais pārtikas iepirkums 

Dinamiskais pārtikas iepirkums (DPI) ir informācijas tehnoloģijās (IT) balstīts risinājums, kas 

sakopo informāciju par produktu piedāvājumu no lauksaimniekiem un piedāvā tos sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojumu nodrošinātājiem vienotā interneta platformā. Informācija par pieejamiem 

produktiem tiek regulāri atjaunota. Tāpat kā ierastajos publiskajos pārtikas iepirkumos DPI 

nepieciešams pārtikas iepirkuma organizētājs. Vēlams, lai tā būtu organizācija, kas labi pārzina 

vietējos ražotājus. IT speciālisti iesaistās interneta platformas izveidē, kurā tiek sakopots produktu 

piedāvājums, balstoties uz ieinteresēto lauksaimnieku sniegto informāciju, un pircēji iegādājas 

izvēlētos produktus. Risinājuma īstenošanā piedalās ieinteresētie vietējie ražotāji, piedāvājot 

savus saražotos produktus, un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji. 

2.3. Dzīvās prakses laboratorijas inovāciju kopradei un ieviešanai 

Lai sekmētu pētnieku, praktiķu un citu ieinteresēto pušu veiksmīgu sadarbību inovāciju izstrādē, 

Eiropas Savienības finansētos pētniecības un inovāciju projektos arvien biežāk tiek veidotas 

dzīvās prakses laboratorijas (DzPL). DzPL ir atvērtas inovāciju platformas, kuru mērķis ir risināt 

konkrētu kādas jomas praktiķu identificētu problēmu, eksperimentējot ar praktiskiem 

risinājumiem, tos pilnveidojot ieviešanas procesā. Katra DzPL strādā pie konkrēta risinājuma, 

kura izstrādes process lielā mērā atkarīgs no iesaistīto pušu vajadzībām, pieejamajiem resursiem 

un institucionālā ietvara uzliktajiem ierobežojumiem. Arvien biežāk DzPL tiek veidotas, lai risinātu 

jautājumus, kas saistīti ar digitālo transformāciju. 

2.4. Digitālie rīki lauksaimniecības produktu realizācijai 

Digitalizācijai ir būtiska ietekme arī uz saimniecību produktu realizācijas iespējām, jo jaunie 

digitālie mārketinga rīki un risinājumi ļauj lauksaimniekiem un maziem pārtikas uzņēmumiem 

vieglāk uzrunāt plašu klientu loku, neveicot milzīgas investīcijas. Digitālās tehnoloģijas atvieglo 

piekļuvi dažādiem preču noieta tirgiem, apvienojot tiešsaistes risinājumus ar inovatīviem 

loģistikas risinājumiem. Vienlaikus, ņemot vērā rīku dažādību un nepieciešamās prasmes, 

lauksaimniekiem un pārtikas uzņēmumiem jāizdara stratēģiskas izvēles, kas ļauj digitālos 

risinājumus veiksmīgi integrēt saimniecību esošajās praksēs, izvērtējot pieejamos resursus un 

savas prasmes. Pielietojot digitālo mārketinga rīku sniegtās iespējas, lauksaimnieki  sākuši 

aktīvāk izmantot tiešsaistes komunikāciju, lai sazinātos ar klientiem un radītu jaunus veidus, kā 

klienti saimniecībā ražotos produktus var iegādāties. Saimniecības, iesaistoties diskusijā ar 

potenciālo klientu, izmanto dažādas  sarežģītības pieejas, sākot ar produktu bilžu ievietošanu 

saimniecību “Instagram” un “Facebook” kontos, beidzot ar produkcijas realizāciju tiešsaistes 

veikalos un tiešās pirkšanas pulciņos. 

3. Nepieciešamās rīcības un ieteikumi 

Veiksmīgi vietējie risinājumi atkarīgi no labas izpratnes par reģionālo digitālo ekosistēmu. 

Pārdomāta digitālo risinājumu ieviešana lauku vidē balstās uz sociālo un tehnoloģisko 

komponenšu saskaņošanu. Noteikti nepieciešams radīt tehnoloģisko infrastruktūru, kas ļauj 

izmantot dažādus digitālos rīkus. Vienlaikus, apsverot dažādas iespējas, diskusijā jāiesaista 

dažādas ieinteresēto personu grupas un jāpraktizē elastīga digitālā pārvaldība, kas ļauj 

mijiedarboties politiķiem, zinātniekiem, praktiķiem. 
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Attīstot digitālo ekosistēmu, īpaša uzmanība jāpievērš mentoriem un zināšanu brokeriem. 

Cilvēkiem bez tehnoloģiskām zināšanām nereti trūkst izpratnes par risinājumiem, kas ir pieejami. 

Mūsu pētījumi liecina, ka, piemēram, saimniecību spēja izmantot digitālo risinājumus sniegtās 

iespējas bieži atkarīga no tām pieejamajiem resursiem un lauksaimnieku prasmēm. Lai gan 

ekspertu intervijās tika apstiprināts, ka lauku kopienu iedzīvotāji labprāt apgūst jaunas IT 

prasmes, ir vajadzība pēc tehnoloģiska mentora, kas dotu skaidrāku izpratni par pieejamajiem 

risinājumiem.  

Investējot digitālos risinājumos, jādomā ilgtermiņā. Nepieciešams veidot ilgtspējīgu 

digitalizāciju veicinošus politikas instrumentus, kas atbalstītu vietējās kopienas, lai izvairītos no 

digitālās plaisas un cilvēku aizceļošanas no lauku teritorijām. 

Jāsaprot, ka digitālie risinājumi ne vienmēr ir radikāli, bet tie var būtiski uzlabot cilvēku 

ikdienu. Domājot par digitālo transformāciju, vērts paturēt prātā, ka arī ikdienišķu prakšu 

vienkāršošana, izmantojot digitālos rīkus (piem., publiska pakalpojuma pieejamība tiešsaistē, 

informācijas apkopošana vienuviet), var uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti, neprasot lielas 

investīcijas. 

4. Diskusija ar praktiķiem 

Diskusiju ietvaros tika identificēti vairāki lauku digitalizāciju kavējoši un veicinoši faktori, kā arī tika 

minēti vairāki pozitīvi digitalizācijas un digitālo rīku piemēri. 

4.1. Faktori, kas kavē vai veicina lauku digitalizāciju 

Diskusijas dalībnieki identificēja vairākus faktorus, kas liedz lauku teritorijās pilnvērtīgi izmantot 

digitalizācijas radītās iespējas.   

Centrāls motīvs bija lauku iedzīvotāju zināšanu un prasmju trūkums. Šajā sakarā tika minēta 

ne vienmēr atbilstošā apmācību kvalitāte un izglītošanās iespēju trūkums lauku reģionos. 

Vienlaikus prasmju trūkumu ne vienmēr var skaidrot ar ierobežotajām iespējam nepieciešamo 

apgūt, jo nereti sliktākas prasmes ir tieši vecāka gadagājuma cilvēkiem. Arī gadījumos, kad 

informācija ir pieejama, tā ne vienmēr ir organizēta sistemātiski un var būt izkaisīta pa dažādiem 

avotiem, kas rada sadrumstalotības iespaidu. Domājot par produktu realizāciju, dalībnieki minēja, 

ka lauksaimniekiem nereti trūkst vajadzīgo mārketinga iemaņu, lai sekmīgi izmantotu sociālo 

mediju dotās iespējas. 

Atbalsta trūkums (dažādās formās) tika piesaukts kā šķērslis. Šeit runa var būt gan par 

psiholoģisku atbalstu, gan pašvaldības atbalstu. 

Atkārtoti tika minēta arī psiholoģiska barjera. Tas var izpausties dažādi. Tā var būt 

nevēlēšanās apgūt jaunas lietas un pretestība jaunajam kopumā. Vienlaikus var runāt arī par 

zināmām bailēm no jaunām tehnoloģijām, jo ne visi uzticas, ka rīki darbosies atbilstoši solītajam, 

neradot jaunus riskus (piem., personas datu zādzība). Atsevišķos gadījumos ir arī bailes no šo 

rīku psiho-emocionālajiem efektiem, jo pastāv uzskats, ka šādi rīki sevī “ievelk”. Šīm 

neskaidrībām cilvēkam var tikt pāri, bet arī šādos gadījumos jaunu rīku apguve ir pakāpeniska.  

Neskaidrība par pievienoto vērtību un tēriņu pamatotību var atturēt cilvēkus no jaunu 

iespēju apzināšanas. Diskusijā tika minēts, ka ne visi ir pārliecināti par nepieciešamību apgūt 
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jaunos rīkos. Tas uzņēmējos var radīt pasivitāti, ieviešos jauninājumus, jo nav izpratnes par 

ieguvumiem, kas attaisnotu laika un resursu investīcijas. Jāņem arī vērā, ka mazām 

saimniecībām investīcijas digitālos risinājumos ir samērā dārgs prieks, tāpēc prātā vienmēr 

jāpatur iespēja, ka ne visiem inovatīvi rīki ir viegli pieejami. 

Pastāv arī vairāki ikdienišķi un strukturāli faktori, kas palēnina digitalizācijas tempus. 

Demogrāfiskā situācija (novecošanās) un laika trūkums atstāj lielu ietekmi uz digitalizācijas līmeni 

laukos. Darba rutīna, ja cilvēks pamatā nodarbojas ar fizisku darbu, ierobežo iespējas atvēlēt 

laiku digitālo prasmju apgūšanai. Tas attiecināms arī uz saimniecību un uzņēmēju darbu, jo trūkst 

cilvēku, kam būtu laiks apgūt jaunus digitālos rīkus, lai gan tie varētu uzņēmumam palīdzēt 

ilgtermiņā. Arī infrastruktūras pieejamība (kabeļi, torņi) var apgrūtināt kopienas integrāciju 

digitālajā vidē. Traucēt var arī rīku trūkums latviešu valodā, jo ne visi labi pārvalda angļu valodu. 

4.2. Lauku attīstību veicinošie faktori 

Diskusijas dalībnieki nereti uzsvēra veidus, kā digitalizācija var sekmēt cilvēku plūsmu uz laukiem, 

kas ilgtermiņā var novest pie plašāka digitālo rīku lietojuma lauku teritorijās. Tika uzsvērts, ka 

digitalizācija var sekmēt remigrāciju uz laukiem, jo šobrīd daudz ko var izdarīt tiešsaistē. Strādāt 

var attālināti, saņemt un piedāvāt pakalpojumus (t.sk. publiskos) – arī. Dalībnieki uzskatīja, ka 

daudzi labprāt pārceltos uz dzīvi laukos, jo cilvēki ar prieku dzīvotu un strādātu tuvāk dabai, bet 

digitalizācija nodrošinātu nepieciešamo saikni ar vietām un pakalpojumiem, kuri ikdienā nebūtu 

tik viegli sasniedzami. Arī daļēja pārcelšanas uz laukiem tika minēta kā variants, jo digitalizācija 

un mobilitātes iespējas var veidot efektīvu sinerģiju, nepiesaistot cilvēku noteiktai vietai uz visu 

laiku. 

Digitalizācija atvieglo dzīvi un var sekmēt nodarbinātību lauku reģionos. Kopumā tika apgalvots, 

ka digitālās tehnoloģijas atvieglo un paātrina darbu (gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem), kā arī 

samazina laiku, kas jāvelta triviālām lietām. Vienlaikus tika akcentēts, ka attālinātā darba iespējas 

var izmantot arī lauku iedzīvotāji, piesakoties darbos, kas citādi būtu pieejami tikai pilsētās. Šādā 

veidā tika veicināta arī lauku teritoriju attīstība. Arī darba meklēšana ir atvieglota, jo sludinājumus 

var atrast internetā. 

Digitalizācija paver jaunas uzņēmējdarbības iespējas, ja cilvēki ir gatavi apgūt digitālo rīku 

sniegtās priekšrocības. Uzņēmējiem šobrīd ir jaunas produktu pārdošanas iespējas, jo sociālie 

mediji ir viegli pielāgojami komerciālām vajadzībām. Tas rada arī eksporta iespējas (lai gan 

mazos daudzumos), taču šeit jārēķinās, ka digitalizācija nozīmē, ka arī klients var produktus 

meklēt ārpus Latvijas – konkurence ir globāla. Būtiska ir arī koplietošanas rīku attīstība, kas ļauj 

izīrēt mājas un dzīvokļus tūristiem. 

4.3. Veiksmīgi digitalizācijas piemēri lauku teritorijās 

• Kopfinansēšanas platforma projektubanka.lv 

• Dažādi tiešsaistes risinājumi pārtikas produktu realizācijai 

o Tiešās pirkšanas pulciņi 

o Svaigi.lv – vietējās pārtikas tirdzniecības platforma 

• Tūrisma objektus un dabas takas papildinoši materiāli, kas pieejami tiešsaistē 
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o Baldones stāstu takas 

• Dažādu starptautisku platformu rīku pielāgošana vietējām vajadzībām (Google Classroom, 

airbnb.com) 

• Videokonferenču rīki (Zoom, Teams) 

• Vietēji izstrādātas aplikācijas 

o Digitālais dravas asistents Beeking.eu 

• Citās valstīs izstrādātu aplikāciju vietējās versijas 

o Pārtikas iegādes aplikācija Getify.lv 

• Viedā lauksaimniecības tehnika 

• Kopienu mājaslapas Facebook 

o Menģeles ideju banka 

• Publiskie pakalpojumi tiešsaistē 

o Portāls Latvija.lv 

o LLKC konsultācijas tiešsaistē 

• Digitālie kopienas aktivitāšu kalendāri 

4.4. Praktiķu rekomendācijas 

1. Jāapsver iespēja aizvietot kopienas ierastos risinājumus (piem., ziņojumu dēli) ar 

moderniem, digitāliem risinājumiem, kas ļautu procesus vienkāršot un padarīt efektīvākus. 

2. Lai izvairītos no dažādu ar digitalizāciju saistītu projektu dublēšanās, tie ir jāapvieno, lai 

resursi tiktu izmanto efektīvi. 

3. Jāattīsta lauksaimniekiem un iedzīvotājiem pieejamie pašvaldību atbalsta mehānismi. 

4. Pašvaldībām un publiskām iestādēm pilnvērtīgi un operatīvi jāizmanto digitālie 

komunikācijas kanāli. 

5. Digitalizācijas ietekmi nevajag pārvērtēt, paturot prātā, ka tas ir tikai rīks – ir nepieciešama 

vēlme un motivācija to izmantot. 

6. Lai gan lokāli risinājumi ir noderīgi un labāk pielāgoti vietējām vajadzībām, ir gadījumi, kad 

var paļauties uz starptautiskām platformām. 
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Atsauces 

Nacionālais attīstības plāns 2021. - 2027.gadam. https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-

files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81_1.pdf 

 

1. pielikums. Semināra dalībnieku profils. 
 

Pārstāvētā organizācija Dalībnieku skaits 

Pašvaldības 1 

Valsts pārvalde 5 

Zinātnes iestādes 6 

Nevalstiskais sektors 9 

Uzņēmēji 4 
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