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Saturs: 

 

Šis pētījums attiecas uz diviem secīgiem plānošanas periodiem (2000.–
2013.). Tas iezīmē vēsturisko attīstību un Eiropas politikas īstenošanu mazāk 
labvēlīgo kvartālu, jūtīgo pilsētvides zonu un instrumentu, ko šim mērķim ir 
piešķīris Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Sociālais fonds, 
atbalstam. Pētījumā sniegti ieteikumi turpmākās pilsētvides attīstības 
politikas uzlabošanai, izmantojot integrētu pieeju, jo īpaši pārvaldības un 
starpnozaru integrācijas aspektus. 
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KOPSAVILKUMS 

Konceptuālās pamatnostādnes 

Lai saprastu pilsētvides attīstības politikas virzienus, gan Kopienas, gan valsts līmenī, 
attiecībā pret mazāk labvēlīgiem kvartāliem, vispirms ir jāmēģina sniegt šī īpašā pilsētvides 
stāvokļa definīciju: mazāk labvēlīgs kvartāls ir pilsētvides teritorija, kas īpaši cieš no 
sociālām, ekonomiskām, transporta, kultūras, vides, drošības, pilsētvides plānošanas un 
mājokļu problēmām. 

Tāpēc, ņemot vērā problēmu daudzveidību, kas raksturo mazāk labvēlīgos kvartālus, 
galvenais nosacījums, lai centieni uzlabot situāciju būtu veiksmīgi, ir pārsniegt vienas 
nozares vai sadrumstalotu pieeju, izvēloties integrētas pieejas pieņemšanu. 

Turklāt ir jāpaskaidro arī integrētas pieejas nozīme, jo tas ir komplekss jēdziens: 

• tā apvieno vertikālās integrācijas dimensiju starp dažādu līmeņu lēmumu 
pieņēmējiem un sabiedriskā sektora dalībniekiem (Eiropas Savienība, valsts, 
reģions, province, kopiena, kvartāls) un horizontālās integrācijas dimensiju starp 
sabiedrisko un privāto sektoru vai, pat iestāžu un sabiedrisko pakalpojumu ietvaros, 
politisko un administratīvo līmeni; 

• tā integrē dažādu veidu finanšu instrumentus (Kopienas, valsts, reģionālos, vietējos, 
privātos), nodrošinot pasākumiem sviras un ilgtspējības efektu;  

• tā ietver vietējā sociālā kapitāla veidošanu un mobilizāciju, lai konkrēti strukturētu 
„teritoriālo pilsonisko pārvaldību”, iekļaujot dažādus projekta posmus — 
projektēšanu, plānošanu, īstenošanu, pārraudzību un novērtēšanu, kā arī sociālā 
kapitāla mobilizāciju projektiem ar iedzīvotāju līdzdalību; 

• tā pievērš īpašu uzmanību ilgtspējīgai attīstībai. 

Tāpēc, lai īstenotu integrēto pieeju, jāuzsver pieejamības un kapacitātes izšķirīgā nozīme 
ieinteresēto dalībnieku, gan sabiedrisko, gan privāto, sadarbībā, pat ja konkrētās iniciatīvās 
to ir grūtāk īstenot.  

  

Eiropas politikas posmi mazāk labvēlīgo kvartālu atbalstam 

Eiropas pilsētvides politikai nav tiesiska pamata ne Līgumā par Eiropas Savienību, ne 
Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā.  

Tomēr, lai uzlabotu Kopienas politikas virzienu efektivitāti, Eiropas Savienība laika gaitā ir 
pievērsusies jautājumam par pilsētu un to mazāk labvēlīgo kvartālu atjaunošanu un 
attīstību. ES tātad ir pieņēmusi konkrētas politiskās iniciatīvas.  

Visas šīs iniciatīvas ir pakāpeniski ļāvušas apzināties to, kādu ieguldījumu gan Eiropas, gan 
dalībvalstu līmenī pilsētas un aglomerācijas sniedz izaugsmē un nodarbinātībā. Turklāt tas 
palīdzēja izveidot integrētas pieejas koncepciju un veicināt tās piemērošanu pilsētu un 
mazāk labvēlīgo kvartālu attīstības stratēģiju noteikšanā un ieviešanā. 

 

 



Šā procesa svarīgākie posmi ir:  

• Zaļās grāmatas par pilsētvidi (1990.), paziņojuma „Pilsētvides jautājums: virzība uz 
Eiropas debatēm” (1997.) un paziņojuma „Pasākumu plāns ilgtspējīgai pilsētvides 
attīstībai” pieņemšana (1998.), kas liecina par konverģences veidošanos starp vides 
jautājumiem un pilsētu vajadzībām; 

• Kopienas telpas attīstības shēmas pieņemšana (1999.), kas bija sākuma punkts 
patiesai Eiropas politikai mazāk labvēlīgo kvartālu atbalstam; 

• izmēģinājuma projektu uzsākšana pilsētās (1990.–1993.), Kopienas iniciatīva 
URBAN (1994.–1999.), kā arī iniciatīva URBAN II (2000.–2006.), kas veicina 
konkrētas darbības pilsētu un mazāk labvēlīgo kvartālu atbalstam; 

• Bristoles līguma parakstīšana (2005.), kas definē „ilgtspējīgu kopienu” kā vietu, kurā 
iedzīvotāji vēlas dzīvot un strādāt šodien un nākotnē; 

• Leipcigas hartas pieņemšana (2007.), kas pievērš īpašu uzmanību mazāk 
labvēlīgiem kvartāliem un nosaka stratēģijas atbalstam nabadzīgiem kvartāliem 
integrētas pilsētvides politikas ietvaros; 

• Teritoriālās programmas pieņemšana (2007.), ierādot pilsētvides politikai centrālo 
vietu struktūrfondu pasākumos 2007.–2013. gadā; 

• pilsētu revīzijas ieviešana, kas dod iespēju apkopot statistikas datus par dzīves 
kvalitāti Eiropas pilsētās; 

• Zaļās grāmatas par teritoriālo kohēziju pieņemšana (2008.), kas piedāvā metodes 
teritoriālās kohēzijas sasniegšanai un veicina debates par tās ieviešanu. 

Ja, no vienas puses, pirmā plānošanas periodā 1990.–1999. gadā integrētā pieeja netika 
vispārēji pieņemta un īstenota, tad, no otras puses, Bristoles līguma, Leipcigas hartas un 
Teritoriālās programmas pieņemšana nodrošināja integrētās pieejas konceptuālu virzību. 
Turklāt Lisabonas stratēģija (2000.) un pēc tam Gēteborgas stratēģija (2001.) arī deva 
ieguldījumu šajā attīstībā, jo īpaši integrējot konkurētspējas un ilgtspējīgas attīstības 
koncepcijas. 

Pilsētvides politikas un politikas mazāk labvēlīgo kvartālu atbalstam vēsturē un attīstībā 
Eiropas Parlaments aizvien ir ieņēmis virzītājspēka lomu, jo īpaši pateicoties Reģionālās 
attīstības komitejas darbam. 

 

Programmas plānošanas 2000.–2006. gada pārskats par veiktajām 
darbībām mazāk labvēlīgo pilsētvides zonu atbalstam 

Ar struktūrfondu programmas plānošanu 2000.–2006. gadā Kopienas pilsētvides politika 
mazāk labvēlīgo kvartālu atbalstam ieguva nozīmīgu dimensiju, jo īpaši pateicoties 
Kopienas iniciatīvai URBAN II un programmai URBACT I.  

Kopienas iniciatīvas URBAN II galvenie rezultāti ir: 

• integrētas pieejas koncepcijas izplatīšana — šīs programmas pasākumi ietver gan 
vertikālu, gan horizontālu koordinēšanu; 

• decentralizācijas un subsidiaritātes pastiprināšana — vietējām varas iestādēm tiek 
piešķirta nozīmīga un pieaugoša atbildība, tostarp arī pašā Kopienas pilsētvides 
politikas noteikšanā; 
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• no tā izrietoša sviras efekta rašanās — struktūrfondu izmantošana vietējai attīstībai 
var panākt publiskā un privātā sektora investīcijas. 

Šīs iniciatīvas ietvaros 82 % atbalsta tika piešķirti darbībām attiecībā uz šādiem 
pamatvirzieniem: fiziskā un vides atjaunošana, cīņa pret sociālo atstumtību, atbalsts 
uzņēmumiem un darbavietu radīšana. 

Tajā pašā laikā programma URBACT deva iespēju ar panākumiem izmantot daļu no URBAN 
pieredzes, īpaši attiecībā uz integrētās pieejas ieviešanu. 

Turklāt šā plānošanas posma laikā rīcības politikas virzienus mazāk labvēlīgo pilsētvides 
teritoriju atbalstam zināmā mērā konkretizēja Reģionālās darbības programmas (POR) un 
Vienotie programmdokumenti (VPD). 

Šajos dokumentos pilsētvides politikas problēmas tika integrētas katrai programmai 
atšķirīgi gan pasākumu veidu, gan piešķirto līdzekļu daudzuma ziņā. Turklāt var secināt, ka 
liela daļa reģionu ar pilsētvides attīstību saistītus elementus risināja plašāku pasākumu 
ietvaros, kas nebija vērsti tikai uz mazāk labvēlīgu kvartālu problēmām. 

Noslēgumā, pateicoties šīm iniciatīvām, notiek nenoliedzama integrētās pieejas jēdziena 
attīstība. Tomēr vēl nav iespējams apgalvot, ka būtu efektīvi īstenota integrācija, kas 
ietvertu patiesu pilsonisko pārvaldību un pilsētvides attīstības pasākumu piešķiršanu.  

 

Eiropas politika mazāk labvēlīgo pilsētvides teritoriju atbalstam 
2007.–2013. gada programmas plānošanas periodā 

2007.–2013. gada rīcības programmu analīze atklāj, ka kopumā Kopienas politikas 
ieviešanā, jo īpaši attiecībā uz mazāk labvēlīgiem kvartāliem, pastāv liela nevienlīdzība 
starp vecajām un jaunajām dalībvalstīm. Pirmkārt, ES jaunās dalībvalstis nevarēja izmantot 
iniciatīvu URBAN, kas deva iespēju vietējām varas iestādēm, kuras piedalījās šajā iniciatīvā, 
piemērot šo politiku. Pēc jauno dalībvalstu pievienošanās ES to pilsētvides politika bieži 
izpaudās kā strukturālas darbības, un integrētā pieeja netika uzskatīta par prioritāti 
salīdzinājumā ar vietējās situācijas steidzamām vajadzībām.  

Rīcības programmu plānošanai katras valstu stratēģisko pamatdokumentu (VSP) ietvaros 
bija jānotiek saskaņā ar norādītiem noteikumiem, kas paredzēja, ka noteiktai minimālai 
procentuālai daļai no veiktajiem pasākumiem ir jāatbilst Lisabonas stratēģijas prioritātēm, 
no kurām daļa ir saistīta ar pilsētvides politiku mazāk labvēlīgo kvartālu atbalstam saskaņā 
ar integrētu pieeju.  

Turklāt rīcības programmas 2007.–2013. gadā ievērojamu nozīmi piešķīra politikas virzienu 
pārvaldībai un vietējo varas iestāžu iesaistīšanai tādu programmu plānošanā un ieviešanā, 
kas veicina pilsētvides attīstību un jo īpaši uzlabojumus krīzes situācijā esošos kvartālos.  

Tiek uzskatīts, ka pašreizējā plānošanas posmā vidējais rīcības programmu skaits ar 
pilsētvides dimensija ir 56,3 %. Šis skaitlis sasniedz 70 %, ja tiek pieskaitītas reģionu 
rīcības programmas „Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība”.  

2007.–2013. gada periodam ir instruments, kas šķiet īpaši piemērots pilsētvides integrētai 
attīstībai — iniciatīva JESSICA. JESSICA centrālais virziens ir pilsētvides atjaunošana, un tā 
veicina sviras efektu, atvieglojot publiskā un privātā sektora investīciju piešķiršanu 
kvartāliem, kas saņem struktūrfondu atbalstu.  



Tajā pašā laikā programma URBACT II (2007.–2013.) veicina pieredzes un labākās prakses 
apmaiņu, veicinot integrētu pieeju mazāk labvēlīgos kvartālos. URBACT II ietvaros jo īpaši 
analizētas divas darbības attiecībā uz to saistību ar inovatīviem pasākumiem pilsētvides 
integrētas attīstības jomā: 

• zīmols Fast Track, 

• pārstāvju Erasmus programma. 

Pirms specifiskāku problēmu analīzes, ar kurām saskārās pārvaldības iestādes, šis pētījums 
atsaucas krīzes pārvarēšanas pasākumu kopumu. Saskaroties ar ekonomisko un sociālo 
krīzi ES, valstu institūcijas un varas iestādes cenšas veicināt darbības, kas veicina 
investīcijas, lai atjaunotos izaugsme. Šajā perspektīvā daudzas prioritātes atbalsta mazāk 
labvēlīgos kvartālus.  

 

Secinājumi 

Darbības grūtībās nonākušo pilsētvides teritoriju atbalstam, ko Eiropas Komisija uzsāka 
kopš 1990. gada, ir parādījušas, ka to panākumi lielākoties balstās uz cilvēku zināšanām un 
viņu spējām organizēt un koordinēt atbilstoši kopējiem un atsevišķiem mērķiem.  

Mazāk labvēlīgo kvartālu atjaunošanai un atdzīvināšanai ir nepieciešams koncentrēties ne 
tikai uz ārējiem strukturāliem aspektiem, kuru nozīme ir nenoliedzama, bet arī un 
galvenokārt uz nemateriālajiem attīstības aspektiem. Turklāt vietējā attīstība galvenokārt ir 
balstīta uz cilvēkresursiem, kuru inovācijas spējas ir jāprot organizēt un novērtēt. 

Tādējādi pirmās darbības, ko paredzēja Eiropas politika grūtībās nonākušo pilsētvides 
teritoriju atbalstam, bija mēģinājumi novērst kopīgos pakalpojumu un infrastruktūru 
trūkumus, ko izraisījusi pakāpeniska pilsētu centru pamešana un nabadzības pieaugums 
piepilsētu kvartālos. 

Šīs kategorijas darbības noteikti arī šodien var būt ekonomiski nozīmīgas saistībā ar savu 
darbību uz piedāvājumu, lai atbildētu uz ārējiem triecieniem un jaunām pieprasījuma un 
tehnoloģiju nepieciešamībām. Taču vietējā attīstība, jo īpaši mazāk labvēlīgo kvartālu 
attīstība, lielākoties ir atkarīga no tā, cik lielā mērā pilsoņi un pārējie vietējā līmeņa 
atbildīgie iesaistās programmās, atjaunošanas projektos un mikrouzņēmumu darbībā. 

Līdz ar to ir skaidrs, ka sabiedriskajiem politikas virzieniem ir jākoncentrējas uz šo darbības 
līmeņu integrāciju, stimulējot vietējās iniciatīvas, jo attiecīgās teritorijas dalībnieki labāk 
apzinās sociālekonomiskās un vides iespējas. Lai šie politikas virzieni būtu efektīvi, ir 
nepieciešams, lai tos saprastu un atbalstītu iedzīvotāji un vietējie dalībnieki. 

Sekmēt vietējās darbības lielo pilsētu pamestos centros un attālākos kvartālos ir 
sabiedriskā sektora iestāžu uzdevums dažādos teritoriālajos līmeņos, jo īpaši lielākajā daļā 
pilsētu mazāk labvēlīgos reģionos. 

Pēc sektoriālo pasākumu posma būtu noderīgi vispārināt un noteikt kā obligātu integrētu un 
starpnozaru attīstības stratēģiju izveidi. Šim nolūkam būs nepieciešamas parauga darbības, 
kas spētu parādīt, ka ir noderīgi apvienot privātā un sabiedriskā sektora dalībniekus vienota 
attīstības plāna īstenošanai. Šādas prakses pamatā būtu jābūt sabiedriskās politikas 
virzienu elastībai, pieredzes un labākās prakses apmaiņai, vietējo pārstāvju aktīvai 
līdzdalībai, kā arī augšupvērstas (bottom-up) un lejupvērstas (top-down) pieejas 
apvienojumam, ņemot vērā abu šo pieeju attiecīgo devumu.  
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Turklāt Eiropas Komisijai, kas ir dažādu pilsētvides atjaunošanas un dalībvalstu labas 
pārvaldības piemēru privileģēta konverģences vieta, būtu jāizmanto šī izdevība, lai 
nostiprinātu un konsolidētu patiesu pilsonisku pilsētvides partnerattiecību un sadarbības 
kultūru. Tikai pakāpeniska šādas kultūras ieviešana dotu iespēju uzlabot integrēto 
pieeju mazāk labvēlīgo kvartālu atbalstam. 

 

Ieteikumi  

Ja vēlamies vairot patiesas pilsētvides politikas ietekmi, būtu noderīgi, ka Eiropas 
Parlamenta Reģionālās attīstības komiteja ierosinātu Eiropas Komisijai periodā pēc 
2013. gada uzsākt šādus pasākumus: 

• kopā ar dalībvalstīm izstrādāt ES mazāk labvēlīgo kvartālu karti. Šī karte būtu 
jāizstrādā, pamatojoties uz noteiktiem, kopīgi izvēlētiem, visaptverošiem rādītājiem; 

• atsākt Kopienas iniciatīvu URBAN visās dalībvalstīs vai vismaz ES-12 valstīs. Šim 
nolūkam būtu pietiekami novirzīt kopīgā, šim mērķim rezervētā fondā iepriekš 
noteiktu katrai no šīm dalībvalstīm piešķirto finanšu resursu daļu, lai šīs valstis būtu 
vienlaicīgi fonda līdzekļu piešķīrējas un izmantotājas; 

• paredzēt lielākus finanšu resursus programmai URBACT, lai tā sekmīgi pabeigtu 
pieredzes un novērtējumu apmaiņas, kā arī labākās prakses modelēšanu un 
nodošanu uzdevumu, un spētu nodrošināt tehnisko atbalstu vietējiem pārstāvjiem; 

• šim nolūkam URBACT būtu jāuzlabo savas datu bāzes struktūra, padarot to 
vienveidīgāku un pieejamāku pilsētvides inovāciju darbībām, kas jau ir vai tiek 
īstenotas. Šāda datu bāze varētu būt pirmais solis pretī ikgadējai labākās prakses 
apmaiņas un nodošanas biržai, kurā īpaša uzmanība pievērsta tādām tēmām kā 
inovācijas, pilsoniska pārvaldība un ilgtspējība mazāk labvēlīgā pilsētvidē; 

• izstrādāt rokasgrāmatu par „Pilsētvides pilsonisko pārvaldību”, kurā tiktu skaidrota 
tās metode. Rokasgrāmata būtu paredzēta pilsētu politisko lēmumu pieņēmējiem, 
ieinteresētajiem publiskā un sabiedriskā sektora dalībniekiem, kā arī pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem. Tās uzdevumi būtu:  

- skaidrot faktorus, kas nosaka pilsētvides integrētas un ilgtspējīgas attīstības 
pievienoto vērtību,  

- esošās prakses kontekstā noteikt teorētisku pārvaldības atskaites sistēmu 
saistībā ar vienotu kopējā īpašuma pārvaldības, darbības un novērtēšanas 
metožu piemērošanu; 

• uzlabot EIB+EIF+ERAF+dalībvalstu sadarbību, stiprināt EIB-EIF fondus, lai veicinātu 
darbības dzīvesvietas tuvumā un atbalstītu to attīstību, kā arī piešķirt mikrokredītus 
šāda paša mērķa sasniegšanai; 

• radīt Eiropas fondu mazāk labvēlīgu pilsētvides zonu atjaunošanai, kas dotu iespēju 
finansēt svarīgo infrastruktūru projektus, kā arī projektus pakalpojumu 
nodrošināšanai dzīvesvietas tuvumā (atbalsts ģimenēm un indivīdiem, iekštelpu 
remontdarbi, santehnikas pakalpojumi, elektroapgādes pakalpojumi, dažādi 
remontdarbi u. c.). Šis fonds varētu arī rīkot apmācības kursus šo kvartālu grūtībās 
nonākušiem jauniešiem, kas vēlētos apvienoties, lai uzsāktu šādas darbības; 

• jaunajā URBAN veicināt iniciatīvas ar mērķi izvairīties no piepilsētu paplašināšanās 
un atbalstīt atgriešanos pie mājokļa izvēles pilsētu centros; 

• veicināt un atbalstīt mākslas amatniecības darbības grūtībās nonākušos kvartālos, 
palīdzot tiem attiecīgās kvalitātes zīmju piešķiršanas iniciatīvās. 


