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Labāka pilsētu lauku
mijiedarbību vadīšana
- kāpēc tas ir svarīgi?
Pilsētu-lauku mijiedarbība ir tieši saistīta ar cilvēku ikdienas
dzīvi un ar cilvēku izpratni par viņu dzīves kvalitāti! Šīs saites ir
sevišķi svarīgas, lai nodrošinātu:
1. iedzīvotāju priekšrocības
2. mobilitāti & pieejamību
3. pakalpojumus
Tam, kā šie elementi ir ņemti vērā un organizēti ne tikai pilsētas
teritorijās, bet arī reģionālā līmenī, ir nozīmīga ietekme uz cilvēku
apmierinātību un uz viņu izvēli attiecībā uz dzīves un darba vietu. Ja
pilsētreģions nevar piedāvāt dažādus dzīvošanas nosacījumus, kas
ilgtspējīgi nodrošina cilvēku vēlmes un dažādus dzīvesveidus, tad to grūti
saukt par pievilcīgu vai konkurētspējīgu vietu, kur dzīvot un strādāt!

NEW BRIDGES
Strengthening of Quality of Life through
Improved Management of Urban Rural
Interaction

Katra pilsēta un tās attīstība ir atkarīga gan no pilsētu un lauku teritorijām, gan no mijiedarbībām starp
šīm atšķirīgajām apdzīvotām vietām. Šīs mijiedarbības un kustības starp pilsētu un lauku teritorijām reti
notiek vienas pašvaldības ietvaros, bet iziet ārpus, aptverot plašākus pilsētreģionus.
Turklāt izpratne un definīcijas par pilsētām un laukiem un to mijiedarbībām daudz atšķiras starp
dažādiem cilvēkiem, valstīm, plānošanas un politikas kultūrām Baltijas Jūras reģionā (BJR). Bet nav
svarīgi par kāda izmēra apdzīvotu vietu vai par kāda veida administratīvo struktūru iet runa, visā BJR
pilsētu lauku mijiedarbībām ir viena kopīga lieta:
Labākai pilsētu lauku mijiedarbību vadīšanai ir potenciāls palielināt pilsētu un reģionu pievilcību un
konkurētspēju!
Kā to paveikt?

NEW BRIDGES projektā piedalās 12 partneri no 8 valstīm, un projekta mērķi ir:
• uzlabot pilsētu lauku mijiedarbību vadīšanu
• izstrādāt dzīves kvalitātes koncepciju pilsētu lauku plānošanai
• izvērtēt potenciālu ilgtspējīgākām pilsētu lauku mijiedarbībām ar vairāku piemēru un studiju
palīdzību BJR reģionos
• izveidot un pārbaudīt vadības modeli atbilstoši BJR iedzīvotāju vajadzībām, vērtībām un
dzīvesveidiem
• reģionālajā plānošanā ņemt vērā katra iedzīvotāja un dažādu citu ieinteresēto pušu perspektīvas
• izveidot jaunas pilsētu lauku partnerattiecības
• veicināt pilsētu – reģionu pievilcību un konkurētspēju

NEW BRIDGES – partneri šos mērķus sasniegs ar plānošanu un politikas veidošanu tās
savienojot ar katra iedzīvotāja interesēm un perspektīvām. Citiem vārdiem sakot – labāka
pilsētu un lauku mijiedarbību vadīšana prasa sistemātisku ieinteresēto cilvēku iesaistīšanos;
cilvēku, kas dzīvo un strādā šajos specifiskajos pilsētreģionos!
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Rezultāti
• dzīves kvalitātes koncepcijas rokasgrāmata,
ietverot
» iedzīvotāju priekšrocības
» pakalpojumu nodrošinājumu un
» mobilitāti un pieejamību
• pilsētu lauku mijiedarbību vadīšanas plāni
pilsētreģionos
• politikas un prakses rekomendāciju komplekts
• pilota darbības
• jauni plānošanas instrumenti un modeļi labākai
pilsētu lauku mijiedarbību vadīšanai

Pirmajā projekta fāzē dažādu sociālo grupu (piem., ģimenes, uzņēmēji, pensionāri) un citu
ieinteresēto pušu (piem., uzņēmumu asociācijas, NVO, sabiedriskā transporta kompānijas) intereses tiks analizētas un salīdzinātas ar esošajām politikām un praksēm. Pamatojoties uz šiem
rezultātiem, projekts definēs pilotdarbības partneru pilsētreģionos.
Otrajā projekta fāzē tiks sagatavota turpmākā šo pilotdarbību ieviešana, izstrādājot darbības
plānus, konsultējoties ar ieinteresētajām pusēm un organizējot darba grupas.
Trešajā fāzē partneru pilotdarbības pilsētreģionos tiks ieviestas. Katrs partneris arī izstrādās
plānu labākai pilsētu lauku mijiedarbību vadīšanai savā pilsētreģionā.
Nobeigumā projekta komanda kopīgi izstrādās politikas rekomendācijas reģionālajiem un
nacionālajiem līmeņiem BJR un ārpus tā.
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Kontaktinformācija
UBC Environment and Sustainable Development Secretariat (UBC EnvCom, Lead Partner)
Sakari Saarinen, Project Coordinator
Eija Eloranta, Communication coordinator
Mobile: +358 44 907 5994
Mobile: +358 44 907 5993
sakari.saarinen(at)ubc.net
eija.eloranta(at)ubc.net
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Union of the Baltic Cities (UBC) (FI)
Nordregio (SE)
ECAT-Lithuania (LT)
Regional Council of Southwest Finland (FI)
City of Turku (FI)
Freie und Hansestadt Hamburg (DE)
Region of Lower Silesia (PO)
Municipality of Kaunas district (LT)
Zemgale Planning region (LV)
City of Örebro (SE)
Hiiumaa County Government (EE)
Triangle region (DK)
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Finnish Ministry of Environment
Latvian Ministry of Environment
Estonian Ministry of Economic Aﬀairs and Communication
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein
Baltic Sea States Sub-regional cooperation (BSSSC)
SOG Baltic 21
City of Salo (Southwest Finland)
Urban Studies Network – Centre for Urban and Regional
Studies and Department of Architechture
Helsinki University of Technology
Hafencity Universität -Hamburg Germany
Ludwigslust County Germany
German Federal Oﬃce for Building and Regional planning
Kärdla Town Municipality, Hiiumaa Cooperation Network

Kopējais projekta budžets ir 2,8 milj. EUR. Projekts tiks ieviests no 2009. gada februāra līdz 2012. gada janvārim.
Šī brošūra ir daļēji finansēta no Eiropas Savienības (Eiropas Reģionālās attīstības fonds), Somijas Vides ministrijas un partneru
pilsētreģioniem. Šīs brošūras saturs ir vienīgi Baltijas Pilsētu savienības Vides un Ilgtspējīgas attīstības Sekretariāta atbildība un ne zem
kādiem apstākļiem neatspoguļo Eiropas Savienības pozīciju.
Fotoattēli: Lower Silesia, Nordregio, Turku, UBC EnvCom.
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