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Vieds ciems?

• Tulkojums no «SMART Village»

• Smart tulkojums latviešu valodā 
ir gudrs, elegants, asprātīgs, 
ātrs, veikls, ass, smeldzošs

• Vieds: Gudrs; tāds, kas spēj (ko) 
paredzēt, pareģot, pravietisks;  
tāds, kurā izpaužas šādas 
īpašības



… un nav nekā jauna šai pasaulē…

Lauku telpas izaicinājumi

- Cilvēku aizbraukšana
- Publisko pakalpojumu kvalitātes pasliktināšanās
- u.c. 



Kur tas «smart village» uzradās? 

21. gadsimta ekonomiskās attīstības virzītāji 

- Esošo un jaunu tehnoloģiju rašanās
- Zema oglekļa ekonomika
- Cirkulārā ekonomika
- Bioekonomika
- Jaunas vērtību un piegādes ķēdes
- Jauni mobilitātes modeļi
- Ciešākas saites starp laukiem un pilsētu

Avots: ENRD «How to support Smart Villages strategies which effictevely
empower rural communities?



Viedi ciemi EIROPAS izpratnē



1. APZINĀM VISUS RESURSUS, KAS IR 
PIEEJAMI LOKĀLI…

2. ATCERAMIES VISU, KO MĀCĪJĀMIES PAR CIEMU ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANU 
3. GAIDAM LAIMES LĀCI ☺
4. APZINĀM VISUS RESURSUS, KAS IR PIEEJAMI LOKĀLI

Kā kļūt par viedu ciemu?



DIGITĀLĀS TEHNOLOĢIJAS

- Digitālās tehnoloģijas ir tikai viens no resursiem
- Digitālās tehnoloģijas nozīmē izmantot
apkārtpasaules iespējas (citus ciemus, mazpilsētas 
un lielpilsētas)

Atslēgas vārds ir «Digitālās tehnoloģijas»?





Definīcijas

• Vieds ciems ir kopiena, kas negaida, kad 
pārmaiņas notiks ar viņiem, bet rīkojas, lai 
ietekmētu savu nākotni.

• Vieds ciems ir lauku kopienas, kas izmanto jaunus 
un inovatīvus risinājumus, lai veicinātu spēju 
pastāvēt, kas balstīta uz vietējām stiprām pusēm 
un iespējām

• Šādas kopienas balstās uz līdzdalības principu, lai 
būvētu savu stratēģiju ekonomikas stiprināšanai, 
sociālo un vides apstākļu uzlabošanai, īpaši 
orientējoties uz digitāliem risinājumiem.



definīcija ir ļoti plaša, jo

IZAICINĀJUMI UN VAJADZĪBAS 
DAŽĀDĀS VIETĀS IR DAŽĀDAS



meklēt arvien jaunus 
sadarbības partnerus

• Izkāpt no savas komforta 
zonas, nebaidīties no tā, ka es 
kaut ko varu nezināt, gribēt 
uzzināt, lasīt, prasīt, jautāt, 
pētīt un ….

GUDRS= JAUNAS PARTNERĪBAS, JAUNI 
SADARBĪBAS PARTNERI

Ar ko sadarbojaties Jūs? 
Kas ir tie partneri ar ko jūs 
nesadarbojaties?



Viedi ciemi

Sociāli 
ekonomiskā 

attīstība

Pamatpakalpoju
mi

Gudru ciemu stratēģija un vīzija

Digitālās inovācijas

Sociālās inovācijas

Inovācijas • Zema oglekļa 
ekonomika

• Digitālā 
ekonomika

• Pilsētu un lauku 
sadarbība

• Gudra 
specializācija

• Apmācības 

• Atjaunojamie 
energoresursi

• Veselība un 
sociālā aprūpe

• Mobilitāte

• Interneta 
pārklājums



Nedaudz praktiskāki risinājumi: 

Pārvaldība/Kopienas 
līdzdalība 

Tūrisma risinājumi
Co- working

Kopā strādāšana

Gudrā 
lauksaimniecība

Pārtikas piegādes 
sistēmas

Attālinātās mācības

Jauni tirgi/Jauni nišas 
produkti

E- mobilitāte/ Auto 
dalīšanās

E- medicīna/
Telemedicīna

Enerģiajs taupība/ 
atjaunojamā enerģija

Loģistika

Jaunas pieejamas 
mājokļa jautājumu 

risināšanā un 
būvniecībā



Gudrs ciems ir tas, kas reaģē ne tikai uz 
izaicinājumiem, bet jaunajām 

tehnoloģiskajām iespējām

• Sociālās platformas

• Mobilās aplikācijas e- komercijai

• E- pārvaldes iespējas



Gudrs ciems= 

Ciems, kas saviem 
iedzīvotājiem piedāvā 
tādas pašas pieejas 
zināšanām un tirgiem 
kā pilsētās



Kādas Eiropas politikas atbalsta viedu 
ciemu attīstību jau tagad?

• Lauku politika

• Reģionālā politika

• Transporta politika

• Enerģētika

• Digitālā politika

• Zinātne



VRG ATBALSTS

Apmācības

Tehnisko iespēju 

izvērtēšana

Vajadzību 

audits

Pilotprojekti

Kontaktu atrašana

Maza līmeņa 

investīcijas

Tirgzinības

Sadarbība

Ideja

ILGTTERMIŅA UN ILGTSPĒJĪGA 
ATTĪSTĪBA

Kopienas 

ieguldījums

LEADER’S loma izaugsmes veicināšanā

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=steps&source=images&cd=&cad=rja&docid=FoZkUZz62Gc3SM&tbnid=ejzJU7a-C94PDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ottawavalleypv.ca/steps.html&ei=_SINUc6VDI-q0AWF64HwBA&psig=AFQjCNFY5jPZZhBWe141aeS6daMXgYeuLw&ust=1359901789539689


https://www.facebook.com/groups/21
44214332518299/



ENRD atziņas- Kas ir Vieds ciems

• Nav viena Viedu ciemu modeļa
• Vietējo iedzīvotāju virzīts process- sākas no 

maziem soļiem un attīstās caur sadarbību
• Tas nav mini- LEADER
• Tā nav esošo struktūru vai stratēģiju dublēšana
• Ātra un elastīga kopienas inovatīvu rīcību 

atbalstīšana 



VARAM vadlīnijas kopienu attīstībai
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Citi resursi

ENRD tīkls

• https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-
competitive-rural-areas/smart-
villages/smart-villages-portal_en



https://www.smart-village-
network.eu/



Vai nu vai… 



Paldies! 

Āris Ādlers
aris.adlers@gmail.com
+371 26468620


