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2 Mūsu nākotnes redzējumi dažādās 

apziņas stadijās...  

Viss tikai manā pagastā...  Mūs tas neskārs. Visi vēji pūtīs pāri ... 

Precīzāka ietekmes apzināšanās  

un mijiedarbību atklāšana 
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Kultūra un identitāte mijiedarbībā  

Daba un 

infrastruktūra 

Zināšanas  

 

Identitāte Cilvēks un 

sabiedrība 

Camagni (2008)  

Teritoriālais kapitāls  



4 Kultūras un sociālās pārveides 

interpretācijas 

• Hiperglobalizācija – angloamerikāniskā vērtību un dzīves stilu 

izplatība, kultūra homogenizācija, globālā patēriņa kapitālisms 

makdonaldizācijas un tehnokultūras izplatība.   
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Drūmās nākotnes vīzijas krīzes laikā 

 

The 

Economist 

Vai šīs 

patiesi ir 

beigas 

S.Žižeks, 

Dzīvojot beigu 

laikos  



6 Kultūras un sociālās pārveides 

interpretācijas 

• Fundamentālisms – cīņa pret Rietumu homogenizējošo spēku 

un makpasaules kolonizāciju ieviešot jaunu slēgtu ideju sistēmu.  

 

 

 

SWISS 

Rolex  

pulkstenis 



7 Kultūras un sociālās pārveides 

interpretācijas 

• Protekcionisms  – bailes no robežu izjukšanas, eksistenciālas 

bailes. Globalizācijas zaudētāju grupu pretestība pret imigrāciju, 

Briseles birokrātiju 

 

 

 



8 Neskaidrība par sistēmas reakcijām - 

ES izjukšana vai vienota lielvalsts  

 



9 Kultūras un sociālās pārveides 

interpretācijas 

• Glokalizācija – sarežģīta globāla un lokālā mijiedarbība ar 

kultūru aizguvumiem. Kultūras hibrīdu veidošanās modē, mūzikā, 

dejā, filmās pārtikā un valodā.  

• Tradicionālās identitātes var kļūt par popkultūru, taču tās ir 

jāvirza. 

• Socializācijā lielāka loma ne tikai tradicionālajām institūcijām, bet 

arī medijiem, īpaši sociālajiem tīkliem  
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Vidzemnieki Jūtas piederīgi Eiropai un 

pasaulei...  

 
Vai jūtaties piederīgs ? (%)
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Dati: Pētnieciskā programma “Nacionālā identitāte, Politiskā rīcībspēja, 2011” 
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Latvijas iedzīvotāju kultūras aktivitātes 

• Kultūras 

patēriņa 

sarukšana 

krīzes laikā...  

Stratēģiskās 

analīzes komisija 

Kultūras patēriņš/ 

Latvijas iedzīvotāju 

aptauja 2010 
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Virzītājspēki  
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Personas 60+  

 
2000 

2025 
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Veca sabiedrība, jaunas ceļa zīmes...  

Uzmanību!  

Priekšā seniori! 
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Sirmo matu ekonomika.... 
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Un vingrošana... 
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Izglītības – darba tradicionālais modelis  

 

Izglītība  Darbs   Atpūta  



18 Šķiet, ka nākotnei atbilstošāks ir 

cikliskais modelis...  
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Vai pat jauktais modelis...  
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Kāda alga mūs sagaida? 

Kāda alga mūs sagaida?  
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Latvijas laukiem būtu jāpiešķir

īpašs statuss valstī, mazinot

pilsētām atvēlēto atbalstu

Lauki ir tāda pati daļa no

Latvijas kā pilsētas un tiem nav

nepieciešams īpašs atbalsts

Vidzemnieki uzskata, ka laukiem būtu 

jāpiešķir īpašs status valstī, mazinot 

pilsētām atvēlēto atbalstu... 

Dati: Pētnieciskā programma “Nacionālā identitāte, Politiskā rīcībspēja, 2011” 
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Kohēzijas scenārijs 

 
Vērtības  

Lokālisms, vides ilgtspēja, “pasniedz roku vājākajam,” 

robežu sargāšana  

 

Ieguvumi  

Pēc ilgāka laika. Lēna izaugsme  

 

Investīcijas  

Izkliedētākas, lielākas investīcijas arī nemateriālajos 

projektos  

 

Politiskie principi  

Cilvēku pamata tiesības garantētas tajā vietā, kur viņš 

dzīvo 

Lielāki sociālie izdevumi  

Lielāks pārvaldes aparāts  

Ciešāka regulācija atsevišķās nozarēs 

 

 

 

Konkurences scenārijs 
 

Vērtības  

Individuālisms, “izdzīvo stiprākais,” “katrs 

par sevi,” “ar veselo kāju uz priekšu,” “jaunie 

tīģeri”, ātra izaugsme  

 

Ieguvumi  

Tūlītēji ieguvumi. Ātra izaugsme  

 

Investīcijas 

Jau attīstītajās teritorijās, projektos un 

nozarēs 

 

Politiskie principi  

Brīvais tirgus (nauda seko cilvēkam, 

skolēnam, studentam...) 

Konkurētspējas paaugstināšana  

Atvērtas robežas  

Lielāka iedzīvotāju mobilitāte 

Privatizācija, funkciju deleģēšana   

Mazs pārvaldes aparāts , elastīgāks 

regulējums  

Demogrāfija 
Lauku  

attīstība 

Transports un  

pieejamība 
Enerģētika 

Kultūra soc. 

Transfor- 

mācijas 

Pārvaldība 
Vietu  

pievilcība 
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kohēzija 

Konkurences  

scenārijs  

Kohēzijas   

scenārijs  

Status-quo 

scenārijs   

Vēlamais  

(optimālais) 

scenārijs  

? 

? 



24 Vidzemes teritoriālie scenāriji – 

konkurences scenārijs 
Pieaug dažādu sabiedrības grupu  

polarizācija laukos un pilsētās 

Sabiedrības grupas tiecas pēc lielākas 

drošības  

Netiek īstenotas aptverošas integrācijas  

politikas reģionālajā un vietējā līmenī  

Reaģējoša pieeja uz sociālajām 

problēmām  

 

Vietu pievilcība tiek šauri saistīta tikai ar 

infrastruktūras attīstību – asfalts, nevis 

smadzenes   

Vietu pievilcības polarizācija  

Lauku ainavas vienādošanās  

Tūrisma piedāvājums sadrumstalots un 

nespecializēts 

Uzlabojas tūrisma piedāvājuma kvalitāte 

konkurētspējīgajos centros   
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Vietu pievilcības polarizācija 
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Ko saka Vidzemes jaunieši? 

346 Vidzemes jaunieši: Valmierā, Alūksnē, Madonā, Vecpiebalgā   

  

Kur Jūs gribētu dzīvot un strādāt pēc 20 gadiem (%)  
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Strādāt 



27 Vidzemes teritoriālie scenāriji – 

kohēzijas scenārijs 

• Atbalsts vietējo identitāšu saglabāšanai  

• Aktīvas sociālās un kultūras integrācijas politikas  

• Uz iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu vērsti 
projekti  

 

• Atbalstoša nacionālā līmeņa un pašvaldību politika 
vietu pievilcības un tūrisma veicināšanā. 

• Kvalitatīvākas infrastruktūras pieejamība laukos. 

• Vidzemes koordinēts uz vietējiem un 
apmeklētājiem vērsto pasākumu kalendārs. 

• Tūrisma piedāvājumā izmantoti vietējās izejvielas, 
zaļās stratēģijas u.c. 

• Lielāka tūrisma nozares regulācija. 

 

• Dominē individuālās stratēģijas, izteikts 
protekcionisms, vietējo zināšanu 
neatsvaidzināšana  

• Maz ticams pie investīciju koncentrācijas modeļa  
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29 Vidzemes teritoriālie scenāriji – 

optimālais scenārijs  



30 Optimālais scenārijs – mērķtiecīgs, uz 

sadarbību vērsts 
Pieprasījumu stimulējošie   

Piedāvājumu stimulējošie 

Parādās alternatīvas tiešajam valsts un pašvaldību finansējumam.  

Palīdzība ārvalstu tirgu apgūšanai un “mazajām inovācijām.”  

Stimuls jaunām ražošanas pieejām – atjaunojamā enerģija, augstas PVN produkti,  

privātie soc. un veselības pakalpojumi  

Gudri sabiedriskie iepirkumi vietējo produktu īpatsvara palielināšanai.  

Labas pilsētu un lauku attiecības 

Zināšanu uzkrāšana un aprite 

Vietai atbilstošas pārvaldes pieejas  



31 Zināšanu uzkrāšana un aprite – 

Vidzemes veiksmes stāsti  

 

http://www.vidzemesstasti.lv/


32 Ieteikumi identitātes stiprināšanai 

optimālajā scenārijā  

1. Visās vietu tirgvedības stratēģijās veicināt arī vietējo iedzīvotāju vietas 

identitāti un emocionālo piesaisti 

2. Uzlabot tradicionālo izstrādājumu eksportspēju. 

3. Integrēt reģionālo un vietas vārdu nesošos produktus vietas 

zīmolvedības stratēģijās. 

4. Veicināt tematiskos pasākumus, veikt mērķtiecīgu darbu vietējā tūrisma 

attīstīšanā, kas vērsts uz citu reģionu iedzīvotāju piesaisti. 

5. Veicināt dažādus neformālo saikņu un sociālos tīklojumus (kori, deju 

kolektīvi, sporta klubi, mednieku kolektīvi, u.c.). 

6. Izmantot kultūras mantojumu un latviskās dzīvesziņas elementus 

tūrisma produktu veidošanā, izcelt reģionālās un lokālās īpatnības. 

7. Mudināt vidzemniekus apzināties sevi kā Eiropas un pasaules 

iedzīvotājus.  
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Vietu mārketings un 

zīmolvedība 



34 Ieteikumi identitātes stiprināšanai 

optimālajā scenārijā  

1. Visās vietu tirgvedības stratēģijās veicināt arī vietējo iedzīvotāju vietas 

identitāti un emocionālo piesaisti 

2. Uzlabot tradicionālo izstrādājumu eksportspēju. 

3. Integrēt reģionālo un vietas vārdu nesošos produktus vietas 

zīmolvedības stratēģijās. 

4. Veicināt tematiskos pasākumus, veikt mērķtiecīgu darbu vietējā tūrisma 

attīstīšanā, kas vērsts uz citu reģionu iedzīvotāju piesaisti. 

5. Veicināt dažādus neformālo saikņu un sociālos tīklojumus (kori, deju 

kolektīvi, sporta klubi, mednieku kolektīvi, u.c.). 

6. Izmantot kultūras mantojumu un latviskās dzīvesziņas elementus 

tūrisma produktu veidošanā, izcelt reģionālās un lokālās īpatnības. 

7. Mudināt vidzemniekus apzināties sevi kā Eiropas un pasaules 

iedzīvotājus.  



35 Optimālais scenārijs – mērķtiecīgs, uz 

sadarbību vērsts 
Pieprasījumu stimulējošie   

Piedāvājumu stimulējošie 

Parādās alternatīvas tiešajam valsts un pašvaldību finansējumam.  

Palīdzība ārvalstu tirgu apgūšanai un “mazajām inovācijām.”  

Stimuls jaunām ražošanas pieejām – atjaunojamā enerģija, augstas PVN produkti,  

privātie soc. un veselības pakalpojumi  

Gudri sabiedriskie iepirkumi vietējo produktu īpatsvara palielināšanai.  

Labas pilsētu un lauku attiecības 

Zināšanu uzkrāšana un aprite 

Vietai atbilstošas pārvaldes pieejas  
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Vietai atbilstoša pārvaldība  

Brīvā tirgus 

risinājumi  

strādā (ir tirgus)  

Brīvā tirgus risinājumi  

nestrādā (nav tirgus) 

Svarīgs 

ekonomikas 

izrāviens    

Svarīga 

sociālā un vides 

ilgtspēja    

Attīstības  

valsts pieeja 
Lielās pilsētas.  

Pieejamas investīcijas, blīvs  

apdzīvojums 

Projektu pašvaldības 

Konkrētu nozaru un 

teritoriju mērķtiecīgs 

atbalsts. Specializācija.  

Privāto partneru un  

NVO iesaiste 

Gudrā plānošana 

Uzsvars uz vēsturiskā mantojuma,  

ainavas saglabāšanu.  
Nepieciešamas specifiskas zināšanas 

 

Attīstība par spīti valstij 

Trūcīgajiem  

draudzīgas pieejas.  

Kopienas projekti,  

Atbalsts veiksmīgām  

mikro iniciatīvām 

 

Avots: Hague, C. et. al. (2010) Regional 

and Local Economic Development 
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Specializācija  



38 Vietu tirgvedībā jāņem vērā 

apdzīvojuma tendences...  
Izkliedēts  

Koncentrēts  

Specializē-

jamies  

Attīstām visu 

 

Talantu ciemi 

Kosmopolītiskie  

centri 

Vienlīdzīgās  

ekoloģijas  

Metropoles 

Avots: Holandes pilsētu attīstības scenāriji 
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Tematiskie ciemi Latgalē  

 

http://www.facebook.com/LatgalesTematiskieCiemi
http://www.facebook.com/LatgalesTematiskieCiemi


40 Svarīgākie jautājumi NAP 2014-20 

ieviešanas kontekstā 

 

• VRAA Informatīvais ziņojums “Administratīvi teritoriālās 

reformas izvērtējums” (marts)  

• Sarunas ar ministrijām par administratīvi teritoriālā 

iedalījuma pilnveidošanu un funkciju decentralizāciju 

pašvaldībām (jūnijs)  

• Teritoriālās pieejas ieviešana ES fondu sadalē  

► Attīstības centriem 9+21 (industriālās zonas + pašvaldību 

kapacitātes stiprināšana+pakalpojumu grozs)  

► Lauku teritorijām (uzņēmējdarbības infrastruktūra 

+pašvaldību kapacitāte+ pakalpojumu grozs)  
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? ? 
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44 

www.vidzeme.lv 

 

Pieejamie resursi:  

•Scenāriju īsais ziņojums   

•Scenāriju analītiskais ziņojums 

•4 Vidzemes pilsētu jauniešu aptauja 

•Raksti 

•Prezentācijas  

•Scenāriju video prezentācijas 

•Vidzemes veiksmes stāstu video 

  

 

Uzzini 

vairāk... 

Vidzemes ilgtermiņa attīstības 

scenāriji: 

 

http://www.vidzeme.lv/upload/Vi

dzemes_scenriju__sais_ziojum

s.pdf 

http://www.vidzeme.lv/upload/Vidzemes_scenriju__sais_ziojums.pdf
http://www.vidzeme.lv/upload/Vidzemes_scenriju__sais_ziojums.pdf
http://www.vidzeme.lv/upload/Vidzemes_scenriju__sais_ziojums.pdf

