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1. Ievads 

Ilgtspējīgas teritoriālās attīstības kontekstā aktualizējas jautājums par vienmērīgas attīstības 

(labklājības, ekonomiskās izaugsmes un vides) veicināšanu viscaur valstī neatkarīgi no teritoriju 

ģeogrāfiskās atrašanās vietas, sociāli demogrāfiskā, ekonomiskā un vides profila, un vienlaikus 

ņemot vērā to specifiku. Tas ietver lauku un pilsētu attiecību izvērtēšanu un to saikņu stiprināšanu 

abpusēji izdevīgos risinājumos. Lai apzinātu esošās lauku un pilsētu mijattiecības un potenciālu, 

un meklētu sadarbības risinājumus to sekmīgākai veicināšanai, pētniecības institūts Baltic 

Studies Centre (BSC) sadarbībā ar domnīcu CultureLab rīkoja diskusiju semināru “Kā veicināt 

teritorijas attīstību caur stiprinātām lauku-pilsētas saiknēm?” Diskusiju seminārs notika 2021. 

gada 29. oktobrī tiešsaistē, un tajā piedalījās 16 dalībnieki, kas pārstāvēja pētniecību, nevalstisko 

sektoru, pašvaldības un valsts pārvaldi (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 - pilsētas mijattiecībām. 

 
1 Atsaukties uz šo dokumentu sekojoši: Šūmane, S., Skudra, M.S., Ādamsone-Fiskoviča, A., Cīrule, L., 
Grīviņš, M., Ķīlis, E., Tisenkpfs. T. 2021. Kā veicināt teritorijas attīstību caur stiprinātām lauku-pilsētas 
saiknēm? 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. Situācija un tendences lauku un pilsētas mijattiecībās un 

pārvaldībā  

Lauki un pilsētas tradicionāli iezīmējas kā atšķirīgas telpas ar katrai raksturīgām sociālām, 

ekonomiskām un ainavas iezīmēm. Pilsētās koncentrējas dažādi resursi (cilvēkresursi, finanšu, 

zināšanas u.c.), pakalpojumi un sociālās un ekonomiskās aktivitātes, kas stimulē lielāku dinamiku 

un inovācijas. Laukiem raksturīga dabas klātbūtne, dabas resursos balstītas ekonomiskās 

aktivitātes (lauksaimniecība un pārtikas ražošana, mežsaimniecība), izkliedētāka apdzīvotība un 

sociālās aktivitātes. Nereti lauki un pilsētas arī tiek uztvertas kā nošķirtas telpas ar atšķirīgām 

vajadzībām. Pilsētas tradicionāli uzlūkotas kā attīstības centri, kamēr lauki – drīzāk kā attīstāmās 

teritorijas. Tām ir arī atšķirīgas attīstības politikas un pārvaldības instrumenti, kuru spēja izlīdzināt 

dažādos attīstības tempus un labklājības līmeņus gan izrādās ierobežota. Piemēram, Latvijā 10 

gadu periodā iedzīvotāju skaits straujāk sarucis laukos nekā pilsētās (CSP, 2021), vidējie 

ienākumi uz vienu mājsaimniecību locekli laukos saglabājas zemāki nekā pilsētās, lai arī nedaudz 

straujāk tie pieauguši laukos (CSP, 2019), zemāka ienākumu līmeņa mājsaimniecības pārsvarā 

dzīvo laukos (CSP, 2020). 

Vienmērīgas teritoriālās attīstības īstenošanā lielāka vērība jāpiegriež lauku un pilsētu 

mijattiecību stiprināšanai. Uz to vedina arī pēdējā desmitgadē izstrādātās teritoriālās politikas un 

attīstības instrumenti, piemēram, Eiropas Savienības teritoriālās kohēzijas politika, ES 

Teritoriālās attīstības programma 2020, Apvienoto Nāciju Habitat programmas vadlīnijas 

pilsētpolitikas, teritoriālās plānošanas un lauku-pilsētu saikņu veidošanai u.c. Tie norāda uz 

integrētu pieeju teritoriālās attīstības plānošanā, pārkāpjot lauku un pilsētas politiku nošķīrumam 

un sekmējot funkcionālu saikņu attīstīšanu starp pilsētām un apkārtējām lauku teritorijām. 

Apvienoto Nāciju Habitat programma lauku-pilsētas mijattiecības definē kā dažādas saiknes un 

mijiedarbes starp laukiem un pilsētām, kas ietver cilvēku, preču, kapitāla un informācijas plūsmu 

un aptver dažādus sektorus un aktivitātes, kā lauksaimniecību, pakalpojumus un ražošanu (UN-

Habitat, 2020). Pievēršoties lauku un pilsētu attīstības sasaistei, EKIP pieeja uzsver, ka katrai no 

teritorijām – laukiem un pilsētai - ir savi īpaši attīstības resursi un to ilgtspējīgā savienošanā 

iespējamas jaunas, abpusīgi izdevīgas attīstības sinerģijas, kas var risināt laukiem un pilsētai 

specifiskus un kopīgus izaicinājumus, piemēram, pakalpojumu nodrošināšanu un dabas resursu 

pārvaldību. Lauki nodrošina pilsētas ar dažādiem resursiem, piemēram, pārtika, enerģija, tūrisma 

un atpūtas iespējas. Pilsētas savukārt piedāvā tirgus iespējas, darba vietas un dažādus 

pakalpojumus (izglītība, veselības aprūpe, finašu u.c.) lauku iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Uz šo 

dažādo resursu pamata ir veidojušās saiknes starp laukiem un pilsētu: demogrāfiskās (iedzīvotāju 

kustība), ekonomiskās, sabiedrisko pakalpojumu, vides un  pārvaldības (European Parliament, 

2016). Šīs saiknes arvien intensificējušās, mazinot lauku un pilsētu striktu nošķīrumu. Globālu un 

vietēju procesu - klimata pārmaiņu, migrācijas, Covid-19 pandēmijas u.c. rezultātā teritoriju 

funkcijas un to mijiedarbība arvien mainās. Piemēram, digitālie rīki un infrastrukūra ļauj uzlabot 

dzīves vides kvalitāti laukos un paver jaunas dzīvesveida un nodarbinātības iespējas. Jaunu 

iedzīvotāju pārcelšanās uz lauku teritorijām sniedz potenciāli jaunus cilvēkresursus, lauku 

teritoriju sociālās un ekonomiskās aktivitātes celšanu, jaunas iniciatīvas, novatoriskus projektus 

un perspektīvas uz lauku teritorijām. Tajā pašā laikā attīstas jaunas mijiedarbības starp laukiem 

un pilsētām, piemēram, iedzīvotājiem dzīvojot daļu laiku pilsētā, daļu - laukos.  
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Nereti lauku-pilsētas saiknes, slikti vai šaurā teritoriju griezumā pārvaldītas, raisa arī 

konfliktsituācijas, piemēram, lauku teritoriju iztukšošanās, iedzīvotājiem pārceļoties uz pilsētām 

vai urbāno teritoriju izplešanās, aizņemot lauksaimniecības zemes un palielinot cilvēka negatīvo 

ietekmi uz vidi. Esošo un jaunu lauku un pilsētu mijattiecību veidošana ilgtspējīgas teritoriālās 

attīstības veicināšanai iespējama caur jauniem pārvaldības un biznesa modeļiem un sociālām 

kustībām, kas vērsti uz vietējo resursu ilgtspējīgu vadību un izmantošanu. 

3. Risinājumi lauku-pilsētas mijattiecību stiprināšanai 

EKIP ietvaros iezīmējas četras saistītas jomas, kas ilustrē lauku - pilsētu mijattiecības un to 

potenciālu ilgtspējīgas teritoriālās attīstības veicināšanā: (1) integrēta reģionālā politika, (2) 

attīstības sadarbības tīkli, (3) nozaru saiknes un (4) infrastruktūra un digitalizācija.  

3.1. Integrēta reģionālā politika 

Integrēta reģionālā politika paredz, ka teritoriju un nozaru attīstības plānošanā un īstenošanā 

lauku un pilsētu attīstība tiek skatīta kopsakarībās un tajās iekļautas kā lauku, tā pilsētas 

vajadzības, izaicinājumi un iespējas. Šāda attīstības plānošana un īstenošana var likt pārskatīt 

tradicionāli nošķirtus politikas virzienus un paplašināt tos vai sasaistīt (piemēram, lauku teritorijām 

saistošo lauksaimniecības politiku sasaistīt ar veselības, izglītības un vides politiku vienotā 

reģiona pārtikas politikā). Tāpat integrēta pieeja paredz atvērtāku politikas procesu, tajā iekļaujot 

pārvaldes un sabiedrisko grupu pārstāvjus kā no laukiem, tā pilsētām un no vairākām 

administratīvajām teritorijām. (Šeit jāpiezīmē, ka reģions var nozīmēt arī funkiconālu reģionu, t.i., 

teritoriju, kuras ietvaros notiek organizētas sociālas un ekonomiskas aktivitātes, un ne tikai 

administratīvu.) Integrēta reģionālā politika var izpausties kā kopīga vienotas attīstības 

dokumentu izstrāde, jaunu reģiona pārvaldības struktūru izveide, piemēram, lauku - pilsētu 

partnerības. Integrētas reģionālās attīstības iznākums ir uzlabota lauku un pilsētu iedzīvotāju 

labklājība un visa reģiona, nevis atsevišķu tā teritoriju sociālā un ekonomiskā attīstība un vides 

situācija. 

Piemērs. Tukuma novada kultūras stratēģija  

Tukuma novadā ir plašs kultūras iestāžu tīkls un tradīcijas, kas nodrošina aktīvu kultūras dzīvi Tukuma 

pilsētā un pagastos. Lai uzlabotu bagātīgā kultūras piedāvājuma koordināciju, kvalitāti un pieejamību 

viscaur novadā pašvaldības ierobežoto resursu ietvaros, bija nepieciešams attīstīt efektīvāku un 

iekļaujošāku kultūras dzīves pārvaldības modeli. Šādu pārmaiņu ieviešanai bija nepieciešams plānošanas 

dokuments, kurā formulēta kultūras jomas attīstības stratēģija un vidēja termiņa mērķi. 2018. gadā Eiropas 

Savienības Inovāciju un pētniecību programmas projekta ROBUST ietvaros  Tukuma novada pašvaldība 

sadarbībā ar Baltic Studies Centre izveidoja dzīvās prakses laboratoriju, kuras centrālais uzdevums bija 

vienotas Tukuma novada kultūras stratēģijas izstrāde. Stratēģijas izstrādes procesā dažādos formātos 

(aptauja, grupu diskusijas, darbsemināri) tika iesaistīts plašs kultūras darbinieku un kultūras pakalpojumu 

lietotāju loks no visa novada. Šo aktivitāšu rezultātā tika izstrādāts Tukuma kultūrvides attīstības plāns, 

kurš  2020. gadā tika apstiprināts Tukuma domē. Kopradītā Tukuma novada kultūrvides attīstības vīzija ir 

saistoša visiem kultūrvides veidotājiem novada teritorijā – pašvaldībām, privātajam un nevalstiskajam 

sektoram, un tās īstenošanai nepieciešama visu ieinteresēto pušu sadarbība. 

Informācijai: https://www.tukums.lv/lv/tukuma-novada-kulturvides-attistibas-plans-2020-2025 

https://www.tukums.lv/lv/tukuma-novada-kulturvides-attistibas-plans-2020-2025
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Lauku-pilsētas saikņu izvēršanai un stiprināšanai ir nepieciešama mērķtiecīga politika. 

Semaināra dalībnieku ieskatā teritoriālo attīstību, lauku-pilsētas attiecības un sadarbību lielā 

mērā ietekmē teritoriju pārvaldes - vietējo politiķu un vietvaras pārstāvju redzējums par novadu 

attīstību un kā tajā veidot lauku un pilsētu saiknes, piemēram, veidojot paralēlas vīzijas par lauku 

un pilsētu teritoriju, izvirzot pilsētu kā centrālo vilcējspēku vai rosinot līdzsvarotāku lauku-pilsētas 

attīstības modeli. Lai sadarbību novados, starp laukiem un pilsētām iedzīvinātu, svarīga ir novada 

un pagasta pārvalžu, iestāžu vadītāju profesionalitāte un prasmes, lai komunicētu, iesaistītu un 

sadarbotos ar kolēģiem, darbiniekiem un iedzīvotājiem, tādējādi veidojot līdzdalības un 

sadarbības kultūru. 

Sadarbību un līdzdalību var veicināt dažāda veida politiskie un finanšu instrumenti. Kā viens no 

sadarbību veicinošiem rīkiem ir ES LEADER programma, kuras ietvaros vietējie lauku teritoriju 

iedzīvotāji līdzdarbojas lauku attīstības stratēģijas izstrādē un īstenošanā vietējo rīcības grupu 

vadībā. Tajā pašā laikā diskusijas dalībnieki norāda, ka LEADER programmas noteikumi paredz 

projektu izpildi tikai lauku teritorijās, tādā veidā nošķirot projektu iniciatīvu attīstību aiz lauku 

robežām ciešākā saiknē ar pilsētām. Partnerības “Zied Zeme” “Projektu bankas” iniciatīvas 

pamatā ir potenciālo ideju atbalstīšana ar finansiālu ieguldījumu no iedzīvotāju puses. Ja 

projektam tiek savākti noteikti finansiālie resursi, papildu finansējumu nodrošina pašvaldība. 

Sadarbību veicinošs instruments ir Līdzdalības budžets, kurā iedzīvotāji var iesniegt un vēlāk 

balsot par ideju īstenošanu, ko uzņemas pašvaldība. Līdzdalības budžeta pilotprojekti tiek 

izmantoti vairākās pašvaldībās, Semināra dalībnieki kā piemērus izcēla Lielvārdes novada, 

Gulbenes, Ķeguma un Rīgas līdzdalības budžeta iniciatīvas. Šādi iedzīvotāju iniciatīvas 

veicināšanas projektu konkursi sniedz atbalstu infrastruktūras projektu attīstībai, pasākumu un 

citu aktivitāšu organizēšanai un citām iedzīvotājiem aktuālām vajadzībām. Semināra dalībnieki 

atzīmēja, ka nacionālā mērogā ierobežoto finanšu resursu sadale starp lauku un pilsētu teritorijām 

ne viemēr veicina lauku-pilsētu mijiedarbības stiprināšanu.  

Jaunu saikņu veidošanos var veicināt administratīvi teritoriālās izmaiņas. Piemēram, 

administratīvi teritoriālās reformas ietvaros Liepājas pilsēta veicina aktīvu sadarbību ar 

Dienvidkurzemes novadu kopīgas Attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādei. Līdzīgi Siguldas novads organizēja iedzīvotāju 

aptauju par nepieciešamajiem attīstības pasākumiem jaunajā novadā Attīstības programmas 

iztrādes procesā. Vienlaikus atsevišķi semināra dalībnieki pauda bažas, ka, palielinoties 

adiministratīvi teritoriālajām vienībām, attālums līdz pārvaldei un pakalpojumiem (slimnīcas, 

skolas, veikali utt.) varētu arvien pieaugt, tādā veidā palielinot arī tādus riskus kā atsevišķu 

iedzīvotāju grupu un teritoriju nošķirtību, vadības neieinteresētību un korupciju.  

3.2. Attīstības sadarbības tīkli 

Attīstības sadarbības tīkli ietver teritorijas attīstības īstenošanu ar lauku un pilsētu uzņēmēju, 

NVO, iedzīvotāju, iestāžu aktīvu iesaisti un sadarbību. Attīstības sadarbības tīkli ļauj sakopot 

atsevišķām organizācijām, iedzīvotāju grupām vai indivīdiem piederošos resursus - zināšanas, 

finanšu, infrastruktūru utt. - savstarpēji izdevīgu un kopīgu mērķu īstenošanai reģionā. 

Daudzpusīga sadarbība ir inovācijas veicinoša, jo ļauj rast, attīstīt un īstenot risinājums, kas 

individuāliem partneriem var nebūt pa spēkam viņu ierobežoto resursu dēļ. Attīstības sadarbībai 

ir arī lielāks potenciāls rosināt plašākas un sociāli ilgtspējīgas pārmaiņas, ja tajā iesaistās 

dažādas sabiedrības grupas, nodrošinot to interešu pārstāvniecību.  
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Nozīmīgs faktors ir līdera klātbūtne - teritorijā esošās NVO, iedzīvotāju grupas un aktīvisti, kuru 

vadībā ir iespējams īstenot attīstības mērķus. Semināra dalībnieki kā jaunus teritoriālās attīstības 

līderus iezīmēja jaunos iedzīvotājus - jaunus cilvēkus un ģimenes, kas atgriežas laukos ar 

spēcīgiem cilvēkresursiem - jaunām zināšanām, daba spējām, izglītību un pieredzi. Attīstības 

sadarbības tīklu izveidošanai un iedzīvināšanai svarīgs ir arī vidutājs jeb koordinators, kas 

dažādos partnerus saved kopā un veicina viņu komunikāciju un kopdarbību. Pašvaldībām var būt 

centrāla loma attīstības sadarbības iedzīvināšanā, veidojot līdzdalības un sadarbības platformas, 

ieviešot atbalsta instrumentus un ieguldot savus resursus sadarbības iniciatīvās. Kā piemērs 

seminārā tika atzīmēts Madlienas iedzīvotāju forums, kas ir pašvaldības iniciatīva, lai rosinātu 

pagasta iedzīvotāju, pārvaldes un uzņēmēju iesaisti un sadarbību teritorijas attīstības plānošanā, 

īstenošanā un monitoringā. Līdzīgas iniciatīvas veidojamas arī plašākās administratīvi teritoriālās 

vienībās. Attīstības sadarbības īstenošanas rezultātā tiek risinātas iedzīvotājiem un uzņēmējiem 

aktuālas vajadzības un veicināta sociālā un ekonomiskā attīstība. 

Piemērs. Straupes lauku labumu tirdziņš 

Straupes lauku labumu tirdziņš veidots kā vieta, kur tikties vietējiem ražotājiem un patērētājiem un kas 

veicina vietēju un videi draudzīgu pārtiku. Tirgus izveidē un uzturēšanā iesaistīts plašs dalībnieku tīkls no 

laukiem un pilsētām. Tirgus izveides posmā vietējie aktīvisti un idejas autori pulcēja līdzīgi domājošos 

vietējā lauku kopienā ieceres īstenošanai. Būtisks bija vietējās pašvaldības stratēģisks atbalsts tirgus 

rīkošanai. Vietējā pienotava atbalstīja tirgus rīkošanu savā privātīpašumā. Iniciatīvu atbalstīja un tai 

pieslējās vairāki vietējie lauksaimnieki. Tika nodibināta saikne ar vietējo tūrisma asociāciju, un Tūrisma un 

informācijas centrs atbalstīja tirgus mārketinga aktivitātes. Valsts institūcijas - Pārtikas un veterinārais 

dienests un Valsts Ieņēmumu dienests - iepazīstināja ar tirgus rīkošanai saistošo normatīvo aktu bāzi. Lai 

mainītu tirgus organizēšanas normatīvo aktu regulējumu nacionālā mērogā, tika aktualizēta sadarbība ar 

lauksaimnieku organizācijām, kuras ietekmē politikas veidošanas procesus. Tirgus identitātes 

nostiprināšanai izveidota sadabība ar starptautiskās Slow food kustības dalībniekiem un mārketinga 

ekspertiem. Visbeidzot, tirgus sekmīgā īstenošanā iesaistīti pircēji no apkaimes un tālākām vietām, kuri ir 

ieinteresēti autentiskos vietējos produktos un vietējo ražotāju atbalstīšanā. 

Informācijai: https://straupestirdzins.lv/lv/ 

3.3. Nozaru saiknes: pārtika 

Mijattiecības starp laukiem un pilsētām vēsturiski veidojas arī atsevišķu nozaru vai jomu ietvaros 

kā resursu sagādes vai pakalpojumu sniegšanas ķēdes. Uzskatāms piemērs ir pārtika, kas 

tradicionāli ir saistījusi lauku ražotājus un pilsētu patērētājus. Nostiprinoties agro-industriālajam 

pārtikas ražošanas un izplatīšanas modelim, daudzviet šīs saiknes vietējā reģiona mērogā 

zudušas vai vājinājušās. Pieaugot sabiedrības apziņai par pārtikas ražošanas, izplatīšanas un 

patēriņa sociālo, vides un ekonomisko ietekmi, palielinās interese par vietējo pārtiku. Pārtikas 

saikņu stiprināšana starp ražotājiem laukos un patērētājiem pilsētās ietver vietējās pārtikas 

veicināšanu un vietējo pārtikas ķēžu veidošanu. Ir dažādi vietējās pārtikas veicināšanas un 

izplatīšanas veidi: tiešā tirdzniecība, tostarp tiešsaistes tirdzniecība; tiešā pirkšana; vietējās 

pārtikas zīmološana; vietējās pārtikas iepirkums; kulinārā mantojuma komercializēšana u.c. 

Visām šīs vietējās pārtikas veicināšanas formām ir labs potenciāls uzlabot vietējo ražotāju piekļuvi 

tirgum, ienākumus un sociālo un ekonomisko situāciju. Ciešāku saikņu veidošana starp 

ražotājiem un patērētājiem var uzlabot pārtikas sagādes caurredzamību un zināšanas par 

pārtikas ražošanu patērētāju vidū, patērētāju solidaritāti ar ražotājiem un viņu aktīvu līdzdalību 

https://straupestirdzins.lv/lv/
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vietējo pārtikas sistēmu ilgtspējīgā attīstībā. Vietējām pārtikas sagādes ķēdēm var būt pozitīva 

ietekme plašāka reģiona mērogā, veicinot tā sociālo un ekonomisko attīstību (caur aktivizētām 

jaunām tirgus mijiedarbībām un līdzdalību un sadarbību vietējā pārtikas sistēmā) un vidi (mazinot 

pārtikas transportēšanas attālumus, veicinot videi draudzīgāku pārtikas ražošanu). 

Līdzīgi saiknes starp laukiem un pilsētām veidojas arī citos sektoros. Semināra dalībnieki 

atzīmēja vairākas kultūras un tūrisma iniciatīvas, kā piemēram, festivālus, pasākumus, tūrisma 

maršrutus, kas kalpo gan kā lauku un pilsētu iedzīvotāju, uzņēmēju, vadības pārstāvju satikšanās 

un pieredzes un zināšanu apmaiņas punkti, gan kā sadarbības objekti. Piemēram, novadu 

ietvaros pilsētas un lauku teritorijas sadarbojas kultūras projektu ietvaros, kopīgi organizējot 

pasākumus, daloties ar resursiem (finanšu, telpām, aprīkojumu u.c.), un sasniedzot lielāku 

auditoriju. 

Piemērs. Tiešās pirkšanas pulciņi  

Pilsētu patērētājiem ne vienmēr ir iespējas iegādāties vietējo lauksaimnieku ražotos produktus par 

pieejamām cenām ierastajās pārtikas iegādes vietās. Tiešās pirkšanas pulciņi (TPP) ir pircēju-entuziastu 

kopīgi radīta un organizēta iniciatīva, kas ļauj dalībniekiem regulāri iegādāties pārtiku no vietējiem 

lauksaimniekiem. TPP pamatideja ir darboties bez starpniekiem un uz brīvprātības pamata, pircējiem 

personīgi iesaistoties iniciatīvas uzturēšanā ar sava laika un darba ieguldījumu.  Latvijā darbojas nedaudz 

vairāk nekā 20 TPP, kas aptver aptuveni 400 ģimeņu. Katrs pulciņš sadarbojas ar 10-30 mājražotājiem un 

bioloģiskajiem zemniekiem. Tiešās pirkšanas kustības ietvaros tiek organizētas ekskursijas uz 

saimniecībām, kur pulciņu dalībnieki var gūt zināšanas par pārtikas ražošanu. TPP ne tikai sniedz pilsētas 

patērētājiem pieeju vietējai, sezonālai, arī veselīgai un bioloģiski audzētai pārtikai bez starpniekiem un par 

zemāku cenu, bet arī stiprina stiprina pilsētas patērētāju kopienas caur viņu brīvprātīgu kopdarbu un 

saiknes, solidaritāti starp ražotāju un patērētāju. 

Informācijai: http://tiesapirksana.lv/ 

3.4. Infrastruktūra un digitalizācija 

Būtiska loma lauku-pilsētas saikņu attīstībā ir infrastruktūrai: ceļiem, pakalpojumu infrastruktūrai, 

telekomunikācijām u.c. Fiziskā mobilitāte arvien ir būtisks priekšnoteikums sadarbības 

veicināšanai starp lauku un pilsētu teritorijām, sniedzot piekļuvi klātienes pakalpojumiem, darba 

iespējām, sociālām aktivitātēm un dažādiem resursiem. Mobilitātes nodrošināšanai ir 

nepieciešama ceļu infrastruktūra un sabiedriskais transports, kuru kvalitātes uzturēšana, kā 

atzina vairāki semināra dalībnieki, sagādā grūtības daudzviet lauku teritorijās, tādējādi 

ierobežojot to iedzīvotāju mobilitātes iespējas un dzīves kvalitāti. 

Līdz ar lauku digitalizāciju paveras jaunas iespējas pakalpojumu un dažādu resursu (tostarp 

sociāli kontakti, klienti) pieejamības nodrošināšanā lauku iedzīvotājiem, uzņēmējiem un 

pārvaldei, kas tiek sniegti pilsētās vai ir citādi attālināti. Digitalizācija rada jaunas nodarbinātības 

(attālinātais darbs), uzņēmējdarbības (digitālie pakalpojumi), dzīvesveida (savienojot attālināto 

darbu pilsētā ar dzīvi laukos vai otrādi) iespējas lauku teritorijās, vienlaikus veidojot jaunas un 

stiprinot saiknes starp laukiem un pilsētām. Kā atzīmēja semināra dalībnieki, jauni digitālie  

informācijas un komunikācijas rīki, piemēram, novada aplikācijas, sociālo mediju profili, tiek 

samērā plaši izmantotas iedzīvotāju līdzdalības uzlabošanai - viedokļu apmaiņai, vajadzību 

noskaidrošanai un operatīvās informācijas saņemšanai u.tml. Šādām platformām var būt 

nepieciešams moderators. Caur digitālu tīklošanos un sadarbības iniciatīvām var tikt mazināta 

http://tiesapirksana.lv/
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sociālā distance starp laukiem un pilsētām un pavērtas jaunas attīstības iespējas. Digitalizācijas 

iespēju izmantošanai būtiski ir attīstīt kā lauku digitālo infrastruktūru, tā lauku iedzīvotāju digitālās 

prasmes, taču, kā vairākkārt norādīja semināra dalībnieki, lauku teritorijas bieži saskaras ar 

ierobežotiem digitālās infrastruktūras resursiem.  

Piemērs. Tiešsaistes konsultāciju platforma lauksaimniekiem   

Lauksaimniecības konsultācijas par augļkopību un dārzeņkopību sniedz dažādas organizācijas un indivīdi, 

kas atrodas viscaur Latvijā, un ražotājiem nereti ir nepilnīga informācija, kur griezties pēc profesionāla 

padoma. Lai Latvijas augļkopjiem un dārzeņu audzētājiem sniegtu pilnīgu priekšstatu par pieejamiem 

konsultantiem un uzlabotu viņu piekļuvi konsultācijām un dažādiem zināšanu materiāliem, ir rasts digitāls 

risinājums. ES projekta AgriLink ietvaros tiek veidota tiešsaistes platforma, kas apvienos visus resursus, 

kas tiek piedāvāti lauksaimniekiem, un ļaus viņiem ātri atrast nepieciešamo informāciju, lai apmierinātu 

konkrētas praktiskās un komerciālās vajadzības. Lai digitālais rīks būtu lietotājiem draudzīgs, tā izstrādē ir 

iesaistīti lauksaimnieki, pārrunājot viņiem aktuālās zināšanu un informācijas vajadzības, esošos zināšanu 

un informācijas ieguves avotus.  

 

Augstākminēto risinājumu kopsavilkums sakopots 1. tabulā. 

1. Tabula. Risinājumi lauku - pilsētu saikņu veicināšanā 

Risinājums Īss apraksts Sagaidītā ietekme  

Reģionālā politika 
integrētai lauku un 
pilsētu attīstībai 

Reģionu attīstības plānošanas 
dokumenti un rīki, kuros lauku un 
pilsētu teritorijas skatītas vienoti 
un ņemot vērā katra vajadzības, 
iespējas, specifiskos resursus.  

Uzlabota lauku un pilsētu iedzīvotāju 
labklājība, reģiona un visas valsts teritorijas, 
nevis atsevišķu  teritoriju sociālā un 
ekonomiskā attīstība un vides situācija 

Attīstības 
sadarbības tīkli 

Reģiona attīstības īstenošana ar 
lauku un pilsētu uzņēmēju, NVO, 
iedzīvotāju, iestāžu aktīvu iesaisti. 

Veicināta reģiona sociālā un ekonomiskā 
attīstība, risinot iedzīvotājiem, uzņēmumiem 
aktuālas vajadzības un nostiprinot viņu 
iesaisti un sadarbību. 

Pārtikas saikņu 
stiprināšana starp 
pārtikas ražotājiem 
laukos un pilsētas 
patērētājiem  

Vietējās pārtikas veicināšana 
tirgū, reģionālu un vietēju pārtikas 
ķēžu stiprināšana. 

Uzlabota vietējo ražotāju piekļuve tirgum, 
ienākumi, sociālā un ekonomiskā situācija. 
Uzlabota patērētāju izpratne par pārtikas 
ražošanu, solidaritāte ar ražotājiem. 
Stiprināta reģiona sociālā, ekonomiskā un 
vides situācija caur vietējo pārtikas sagādes 
ķēžu attīstību. 

Infrastruktūra un 
digitalizācijai 

Fiziskā infrastruktūra un digitāli 
risinājumi pilsētās sniegto un 
citādi attālināto pakalpojumu un 
resursu pieejamības uzlabošana 
lauku iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem.  

Uzlabota lauku iedzīvotāju labklājība, 
uzņēmējdarbības vide un pārvaldes 
efektivitāte. 
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4. Ieteikumi ilgtspējīgu lauku-pilsētas mijattiecību sekmēšanai 

Veicinot lauku-pilsētu mijattiecības ilgtspējīgai teritoriālai attīstībai caur vienotas teritoriālās 

attīstības politikas vai iniciatīvu izstrādi un īstenošanu, nepieciešama daudzveidīgu rīcību 

īstenošana. Lai veicinātu lauku-pilsētu mijattiecību, jāveido  izpratne par lauku un pilsētas 

saiknēm un attīstības sasaisti, jāuzlabo zināšanas par lauku un pilsētas resursiem un 

vajadzībām, dažādu resursu plūsmām starp  laukiem un pilsētām. Teritoriālās attīstības 

izlīdzināšanai jo īpaši vajadzīgs izcelt lauku vērtības, resursus un iespējas. Tāpat jāņem vērā, ka 

teritorijas, lauku un pilsētu vides un to konteksti ir dinamiski, kas paver arvien jaunas attīstības un 

sadarbības iespējas, un prasa arī piemērošanos. Tam vajadzīga pastāvīga informācijas un 

zināšanu atjaunināšana un atbilstošu risinājumu izvēle. Jaunas iespējas lauku un pilsētu saiņu 

stiprināšanai un teritorijas vienmērīgas attīstības sasniegšanai paver digitalizācija. Digitālās 

infrastruktūras, prasmju un pakalpojumu tālāka uzlabošana, jo īpaši lauku reģionos, ir 

nepieciešama, lai veicinātu iedzīvotāju un uzņēmēju piekļuvi attālinātiem resursiem un 

pakalpojumiem, līdzdalību un sociālo un ekonomisko iekļautību. 

Zināšanas par lauku-pilsētu attiecību dimensijām jāintegrē teritoriālai attīstībai saistošo 

politiku un finanšu instrumentu izstrādē un ieviešanā, to ietekmes izvērtēšanā uz laukiem, 

pilsētām un to mijattiecībām. Politikas izstrādē un izvērtēšanā vairāk jāņem vērā ne tikai tādi 

ekonomiskās attīstības rezultatīvie rādītāji kā iekšzemes kopprodukts, bet jādefinē un jāpiemēro 

sociālās un vides attīstības rādītāji (piemēram, labklājības rādītāji par paredzamo mūža ilgumu, 

izglītības līmeni, brīvā laika apjomu, vienlīdzību, mazaizsargāto grupu sociālo iekļautību u.c.; 

vides rādītāji par piesārņojumu, piekļuvi enerģijai, klimata drošību u.c.). Bez tam, teritoriālās 

attīstības politika jāskata plašākā mērogā - nepieciešama atvērtība dažādu funkcionālo reģionu 

(piemēram, dabas teritorijas, transports, tūrisma areāls u.tml.) kopējai pārvaldībai, kas nesakrīt 

ar administratīvajām teritorijām. 

Lauku-pilsētas saikņu stiprināšanai jāveicina iedzīvotāju aktīvāka līdzdalība sabiedriskajos 

un politiskajos procesos. Tas stiprinātu lauku teritoriju pārstāvniecību un uzlabotu vispārējo 

izpratni par lauku situāciju. Iedzīvotāji var sniegt zināšanas par vietējām vajadzībām, aktualitātēm 

un problēmām, kuras nepieciešams risināt. Līdzdalības veicināšanai nepieciešama dažādu 

sabiedrības grupu, tostarp politikas veidotāju un vietvaras pārstāvju izglītošana par attīstības 

procesiem un līdzdalības būtību, un viņu sadarbības prasmju attīstīšana. Lai iesaistītu 

iedzīvotājus, nepieciešama efektīva dažādu komunikācijas rīku izvēle un izmantošana, kas 

piemēroti dažādām sabiedrības grupām, sniedzot tām pārliecību, ka viņu viedoklis ir svarīgs. 

Piemēram, sekmīgas komunikācijas nodrošināšanai publiskajās apspriedēs var organizēt 

neformālas pulcēšanās ar profesionāla moderatora iesaisti. Iedzīvotājus iesaisīties teritorijas 

attīstības plānošanas procesos var motivēt arī finansiāla atbalsta instrumentu izmantošana. 

Piemēram, līdzdalības budžeta instruments ļauj iedzīvotājiem ietekmēt daļēju budžeta resursu 

izmantošanu. Iespējama arī LEADER tipa iniciatīvu paplašināšana, ietverot lauku teritorijām 

piegulošās pilsētas. 
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1. pielikums. Semināra dalībnieku profils. 
 

Pārstāvētā organizācija Dalībnieku skaits 

Pašvaldības 3 

Valsts pārvalde 1 

Zinātnes iestādes 5 

Nevalstiskais sektors 6 

Nav norādīts 1 

 

 

 


