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ES dokumentu ietvars
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ES Teritoriālās 
attīstības darba 

kārtība 2030 (DE 
PRES NMP, 2020)

ES 
Pilsētprogramma
(NL PRES NMP, 

2016)

Jaunā Leipcigas 
harta (DE PES 
NMP, 2020)

Ļubļanas 
deklarācija (SL 

PRES NMP, 2021)

Ilgtermiņa vīzija 
par ES lauku 

teritorijām (EK 
2021)

ES lauku rīcības 
plāns  (EK 2021)

ES lauku pakts 
(EK 2021)

Jaunā 
Pilsētpro-
gramma
(HABITAT 
III, 2016)



Kopīgie principi

❖ «Uz vietu balstīta» pieeja – places matters

❖ Iniciatīva – no apakšas uz augšu – aktīvs dialogs

❖ Nozaru politiku teritoriālā ietekme un savstarpējā 
saskaņotība

❖ Sadarbība starp iesaistītajām pusēm

❖ Teritoriālā sadarbība

❖ Integrēta plānošana

❖ Daudzlīmeņu pārvaldība
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ES Teritoriālās attīstības darba 
kārtība 2030

Saturs

Taisnīga 
un zaļa 
Eiropa

Līdzsvarota 
Eiropa

Funkcionāli 
reģioni

Reģionu 
integrācija 

pāri 
robežām

Veselīga 
vide

Aprites 
ekonomika

Ilgtspējīgi 
savienojumi

https://territorialagenda.eu/wp-content/uploads/TA2030_jul2021_lv.pdf

+ Labas pārvaldības 
principi
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https://territorialagenda.eu/wp-content/uploads/TA2030_jul2021_lv.pdf


ES Teritoriālās attīstības darba kārtība 
2030

Īstenošanas mehānisms

Pilotaktivi-
tātes

Atpalikušo 
reģionu 

nākotne (DE)

Mazpilsētu 
loma plašākā 
teritorijā (NO)

Klimata 
pielāgošanās 
darbības Alpu 
pilsētās (CH) 

Pielāgošanās  
klimata 

pārmaiņām 
caur ainavas 

transformāciju 
(PT)

Pārrobežu 
funkcionālie 

reģioni (LUX)

Nozaru 
teritoriālās 
ietekmes 

izvērtējums
(PL)

#TerritorialAgenda.eu

https://territorialagenda.eu/pilot-actions/

Mērķis: 

❖ Parādīt, kā praktiski 
īstenojami TA 2030 
uzstādījumi (labās 
prakses, zināšanu 
apkopošana)

❖ Mācīšanās vienam no otra, 
iedvesmošanās

❖ Izstrādāt rekomendācijas 
politiku pilnveidošanai

Ierosināta jauna 
pilotaktivitāte (27.09.21) -
- Pilsētu izplešanās, zemes 
izmantošana (BE)
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ES Teritoriālās attīstības darba 
kārtība 2030

Pašvaldību iesaiste

Iesaiste pilotaktivitātēs

Iesaiste pilotaktivitāšu ietvaros 
veiktajos apsekojumos

Jaunu pilotaktivitašu iniciēšana, 
uzņemoties līdera lomu

TA 2030 uzstādījumu ievērtēšana 
attīstības programmās

Konkrētu aktivitāšu īstenošana
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Ieguvumi

❖ Dalīšanās pieredzē, 
sasniegumu demonstrēšana

❖ Mācīšanās, iedvesmošanās

❖ Sadarbības tīklu veidošana

❖ Latvijas interešu 
pārstāvēšana

❖ Pienesums ES politiku 
pilnveidošanā

❖ Attīstības programmu 
saskaņotība ar ES 
prioritātēm

❖ Ieguldījums ES kopīgo 
mērķu sasniegšanā



ES Pilsētprogramma
Saturs

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-
development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf

Gaisa kvalitāte

Aprites 
ekonomika

Pielāgošanās 
klimata 

pārmaiņām

Digitālā 
transformācija

Drošība publiskajā 
telpā (Rīga)

Pāreja uz 
atjaunojamiem 

energoresursiem 
(VPR)

Mājokļi (Rīga)

Migrantu un bēgļu 
integrācija

Inovatīvs, 
atbildīgs 

publiskais 
iepirkums

Darba vietas un 
prasmes vietējā 

ekonomikā 
(Jelgava)

Zemes ilgtspējīga 
izmantošana, 
dabā balstīti 
risinājumi

Mobilitāte
Nabadzība 

pilsētās 
(Daugavpils)

Kultūra, kultūras 
mantojums 
(Jūrmala)

3 darbības pīlāri – labāks regulējums, atbalsta pasākumi, zināšanas 7

14 
tematiskas 
prioritātes

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf


ES Pilsētprogramma
Īstenošanas mehānisms

@EUUrbanAgenda

https://futurium.ec.europa.eu/en 

❖ Mērķis - labāks regulējums, 
labāki atbalsta pasākumi, 
labākas zināšanas

❖ Īstenotas 14 partnerības

❖ Izstrādāti 14 Rīcības plāni

❖ Identificētas 139 īstenojamās 
aktivitātes – rekomendācijas

Latvija iesaistījusies šādās 
partnerībās: 
✓ Mājokļi, Drošība publiskajā 

telpā (Rīga)
✓ Darba vietas un prasmes 

vietējā ekonomikā (Jelgava)
✓ Nabadzība pilsētās 

(Daugavpils)
✓ Kultūra, kultūras mantojums 

(Jūrmala)
✓ Pāreja uz atjaunojamiem 

energoresursiem (VRP) 8

Pilsētas 

Dalībvalstis

Eiropas 
Komisija

Zinātnieki, 
eksperti

Citi 

Partnerības



Jaunā Leipcigas harta

https://vvc.gov.lv/index.php?route=product/category&path=1
43&page=2

Taisnīgas 
pilsētas

Zaļas 
pilsētas

Produktīvas 
pilsētas
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Digitalizācija

+Labas pārvaldības principi



Ļubļanas deklarācija
Saturs un īstenošanas mehānisms

1
0

Jaunas tēmas 
pieteikums

Sākotnējais 
izvērtējums

Saiknes ar 
citām tēmām 
izvērtēšana

Atvērts 
uzsaukums 
partnerības 

izveidei

Formāls 
apliecinājums 

no dalībniekiem 
par iesaisti

Aktīva dalība 
partnerības 

darbā

❖ Paredz turpināt ES 
Pilsētprogrammas
īstenošanas mehānismu 
– partnerības

❖ Ierosina jaunas tēmas 
partnerību izveidei: 
❖ zaļas pilsētas 
❖ ilgtspējīgs tūrisms
❖ vienlīdzība pilsētās
❖ pārtika 

❖ Ierosina stingrākus 
partnerību izveides un 
īstenošanas nosacījumus

❖ Sākotnējais izvērtējums
2 partnerībām –
2022.gada 1.puse

Svarīga mazpilsētu iesaiste!

Partnerība



Pašvaldību iesaiste

Līdzdalība līdzšinējās partnerībās

Iesaiste jaunajās partnerībās

Jaunu partnerību iniciēšana, uzņemoties līdera 
lomu

ES dokumentos definēto prioritāšu ievērtēšana 
pašvaldību attīstības programmās 

Konkrētu aktivitāšu īstenošana
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Ieguvumi

❖ Dalīšanās pieredzē, 
sasniegumu 
demonstrēšana

❖ Mācīšanās, iedvesmošanās

❖ Sadarbības tīklu veidošana

❖ Latvijas interešu 
pārstāvēšana

❖ Pienesums ES politiku 
pilnveidošanā

❖ Attīstības programmu 
saskaņotība ar ES 
prioritātēm

❖ Ieguldījums ES kopīgo 
mērķu sasniegšanā



11. Pasaules pilsētu forums

https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf

Vieta /laiks

•Polija, Katovice, 2022.gada 26.-30.jūnijs

•Notiek reizi divos gados – 2020.g. Abu Dabi, 2018.g. Malaizija; 2016. 
Ekvadora; 2014.g. Kolumbija 

Tēma

•Galvenā tēma - Pilsētu transformācija labākai nākotnei

•Taisnīgas pilsētas, zaļāka pilsētu nākotne, inovācijas un tehnoloģijas, 
pilsētu noturīgums, pilsētplānošana, nākotnes pilsētu ekonomika un 
finanses

Pašvaldību
iesaiste

•Iesaiste foruma organizēšanā

•Paneļdiskusija, tīklošanās pasākums, darba grupa,  stends izstādes zonā, 
ārējs saistīts pasākums u.c.

•Iesaiste deklarācijas izstrādē – Rīcības plāns pilsētām līdz 2030.gadam

1
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https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf


Ilgtermiņa vīzija ES lauku telpai 2040
Lauku rīcības plāns

• Noturīgums pret 
klimata 
pārmaiņām

• Vides 
noturīgums

• Sociālais 
noturīgums

• Ekonomisko 
aktivitāšu 
daudzveidība

• Ilgtspējīga 
pārtikas 
ražošana

• Digitālā 
savienojamība

• Transporta 
savienojumi un 
mobilitāte

• Aktīvas kopienas

• Piekļuve 
pakalpojumiem

• Sociālās 
inovācijas

Stipri Savienoti

NoturīgiPārtikuši

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-
democracy/long-term-vision-rural-areas_en
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RP Horizontālie 
principi: 

1) Lauku «siets» 
rural proofing

2) Datu 
observatorija

3) Atbalsta 
koordinācija 
starp finanšu 
avotiem

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en


Lauku pakts

❖ Iecerēts kā sadarbības ietvars starp iesaistītajām pusēm 
visos pārvaldes līmeņos

❖ Nolūkā sekmēt ilgtermiņa vīzijas īstenošanu, 
apvienojot dažās iesaistītās puses un iniciatīvas

❖ 2021. gada decembris - ieinteresētās puses aicinātas 
iesaistīties lauku pakta izstrādē, apņemoties sasniegt  
kopīgos mērķus

❖ 2022. gada jūnijs - augsta līmeņa konference “Lauku pakts” 
Briselē, lai dalītos pārdomu rezultātos un definētu nākamos 
soļus

❖ No 2022. gada jūnija - Konferences rezultātu īstenošana
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Pašvaldību iesaiste

Iesaiste lauku pakta izstrādē

Dalība EK plānotajos pasākumos

Vīzijas un RP uzstādījumu 
ievērtēšana attīstības programmās

Konkrētu aktivitāšu īstenošana
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Ieguvumi

❖ Latvijas lauku interešu 
pārstāvēšana

❖ Pienesums ES politiku 
pilnveidošanā, koordinācijā

❖ Dalība jaunu atbalsta 
iniciatīvu izveidē 

❖ Attīstības programmu 
saskaņotība ar ES 
prioritātēm

❖ Ieguldījums ES kopīgo 
mērķu sasniegšanā



Paldies!

indra.ciuksa@varam.gov.lv

mailto:indra.ciuksa@varam.gov.lv

