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ESPON semin ārā diskut ēts par Eiropas teritori ālo pier ādījumu noz īmi teritoriju 

ekonomisk ās izaugsmes veicin āšanai 

 

Latvijas lauku teritorijas, l īdzīgi kā Liel ā Mančestera Lielbrit ānij ā, Jitlande D ānijā un Bale āru salas 

Spānijā, ir guvušas v ērt īgu pieredzi, k ā att īst īt reăion ālo ekonomiku, balstoties uz inov ācijām un 

zināšanām. Šo valstu atš ėir īgie risin ājumi tika prezent ēti 13. un 14. j ūnij ā Eiropas teritori ālās 

att īst ības un koh ēzijas nov ērošanas t īkla (ESPON) atv ērtaj ā semin ārā Olborg ā, Dānijā. Semin ārs tika 

organiz ēts sadarb ībā ar Dānijas prezident ūru Eiropas Savien ības Padom ē. 

Lai arī patlaban Eiropas lauku teritorijas saskaras ar daudz smagākām problēmām nekā pilsētas, tās 

vienlaikus kĜuvušas arī daudzveidīgākas savā attīstībā. Tas padara lauku teritoriju potenciāla identificēšanu 

sarežăītāku, bet tai pat laikā pietiekami daudzsološu. Kvantitatīvi salīdzināmie dati un pierādījumi ir 

nenovērtējami – tie Ĝauj identificēt zonu teritoriālo kapitālu un pieĦemt pamatotus lēmumus par to attīstīšanu. 

Turpinās diskusijas arī par to, cik nozīmīgi ir identificēt teritoriju kapitāla “nemateriālās” vērtības, savukārt 

tam ir nepieciešama pieeja kvalitatīviem un bieži vien noklusētiem rādītājiem, un šāda veida zināšanas 

parasti ir pieejamas ir tieši lauku teritoriju iedzīvotājiem. 

ESPON atvērtais seminārs “Eiropas teritoriālie pierādījumi Eiropas Savienības (ES) kohēzijas politikas 

veidošanai” tika organizēts, lai veicinātu diskusiju par Eiropas teritoriālo pierādījumu nozīmi uz mērėiem 

vērstas reăionālās attīstības politikas veidošanā. Semināra ietvaros Vidzemes Augstskolas Soci ālo 

zinātĦu fakult ātes docents Visvaldis Valtenbergs  uzstājās ar prezentāciju, runājot par Austrumeiropas 

pieredzi lauku reăionu teritoriju potenciāla identificēšanā.  

Seminārs noticis laikā, kad Eiropas Savienībā norisinās spraigas diskusijas par nākotnes kohēzijas politiku, 

un tā mērėis bija piedāvāt noderīgu informāciju nacionālajām un reăionālajām iestādēm attiecībā uz to 

programmu veidošanu 2014. – 2020. gadam ES kopējās stratēăijas kontekstā. “ESPON pastāvēšanas 

desmitgadē ir ievērojami audzis Eiropas mēroga salīdzinošu datu un uzskatāmu piemēru piedāvājums 
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politikas veidotājiem, tādējādi sniedzot jaunas attīstības iespējas Eiropas kontekstā,” norādīja Pīters Mīlbajs 

(Peter Mehlbye), ESPON Koordinēšanas nodaĜas direktors. 

ESPON semināra ietvaros politikas veidotājiem un praktiėiem bija iespēja dalīties pieredzē un apspriest 

teritoriālo pierādījumu izmantošanu un to nozīmi, plānojot jaunus risinājumus Eiropas reăionu un pilsētu 

attīstīšanai. Pirmās semināra dienas tēma bija „Radoši un inovatīvi reăioni ar zināšanām”, un tās laikā tika 

diskutēts par konkrētu valstu pieredzi saistībā ar teritoriālām tendencēm un pierādījumiem ESPON projektu 

ietvaros. Otrās semināra dienas tematika tika vērsta uz struktūrfondu nākotnes mērėiem vienotas stratēăijas 

ietvaros. Tika organizētas vairākas darba grupas semināra dalībniekiem, savukārt eksperti diskutēja par 

teritoriālajiem piemēriem, kurus politikas veidotāji izmanto dažādu likumu pieĦemšanas atbalstam. Atvērtā 

semināra laikā tika piedāvāta informācija par dažādiem instrumentiem, indikatoriem un datiem, kurus 

piedāvā ESPON. 

Par ESPON 

ESPON 2012 programma ir daĜēji finansēta no Eiropas Reăionālās attīstības fonda, ES dalībvalstu un 

partnervalstu (Islandes, Lihtenšteinas, Norvēăijas un Šveices) līdzekĜiem. Programma atbalsta kohēzijas 

politikas veidošanu Eiropas teritoriju harmoniskai attīstībai, kā arī nodrošina salīdzināmu informāciju un 

pierādījumus, teritoriālās attīstības analīzi un scenāriju izstrādi reăionu, pilsētu un plašāku teritoriju attīstībai. 

Tādējādi tiek veicināta teritoriālā kapitāla un attīstības iespēju mobilizācija, Eiropas konkurētspēja, efektīva 

un plaša teritoriālā sadarbība, kā arī ilgtspējīga un līdzsvarota teritoriju attīstība. Vadošā atbildīgā iestāde par 

ESPON programmu 2013. gadā ir Luksemburgas Lielhercogistes Ilgtspējīgas attīstības un infrastruktūras 

attīstības ministrija. 

 
 

Vairāk inform ācijas interneta vietn ē http://www.espon.eu, http://twitter.com, Linkedin, RSS feed. 

 


