
EKONOMISKI SABALANSĒTA LAUKU VIDE
Tēmas domu rosināšanai Labās prakses piemēri Problēma Risinājumi

Nodarbinātība lauku
teritorijās

➢ Lauki ir ekskluzīva vieta, kur IR
iespējams darboties

➢ Zemi ienākumi = zems dzīves līmenis ➢ Pagastu pārvaldēm lielāku
pašnoteikšanos. Pagastu pārvaldes
ir zinošākas par vajadzībām savās
pagastu teritorijās.

Pārkvalificēšanās kā
priekšnosacījums lauku
teritoriju attīstībai

➢ Mūžizglītības programma “Mācības
pieaugušajiem” - kā iespēja nevis kā
priekšnosacījums

➢ Nav viegli iegūt izglītību otreiz ne tikai
vecumdienās

➢ NVA bezdarbnieku apmācības tiek
izmantotas, bet zināšanas netiek
pielietotas. Ir tikai apgūta projektu
nauda

➢ Mūžizglītība ir svarīga jebkurā
vecumposmā, lai uzlabotu savas
zināšanas

➢ Mūžizglītībai ir jābūt pieejamai tiem
speciālistiem, kuri paši vēlas iegūt
jaunas zināšanas

Ekonomiskā daudzveidība
lauku teritorijās

➢ Kaņepju audzēšana, lauku tūrisms
➢ 3D printēšanas pakalpojums

Briežuciemā, Balvu nov.

➢ Produkcijas realizācija ir apgrūtināta.
Lauku tirdziņi notiek pārāk reti

➢ Bioloģiskās ražošanas
popularizēšana, ražojot produktus ar
augsti pievienotu vērtību

➢ Pašvaldības veidots. Lauku tirgus
paviljona izveide Alūksnē, iespējams
arī pagastos. Lai būtu pieejams
katru dienu un netiktu prasīta
maksa.

➢ Iedzīvotāju izglītošana par VID un
likumdošanas prasībām un
noteikumiem, kad un kādā veidā
drīkst tirgoties ar savu produkciju.

Teritorijas
pašpietiekamības
nodrošināšana (īsās
pārtikas ķēdes, lokālais
tirgus)

➢ Benevillas piedāvājums restorānā ar
pašu audzētajiem dārzeņiem un
augļiem

➢ ➢ Ražotājiem nepieciešams uz
iepakojuma izvietot ražošanas
zīmes par vietu, kur ražots vai
piederību konkrētam reģionam. Tā
būtu kā kvalitātes zīme/rādītājs
patērētājam.

➢ Uz iepakojuma jāparādās gan paša
razōtāja zīmei gan “Ražots Alūksnē”

Lauksaimniecības un ➢ Lauku ģimenes, kas saimnieko jau ➢ Mežsaimnieki ir ierobežoti ar valsts ➢ Ir jāatļauj īpašniekam pašam izlemt



mežsaimniecības loma
teritorijas saglabāšanā

vairākās paaudzēs prasībām, ko nosaka valsts. kā rīkoties ar svau īpašumu( zāģēt,
saglabāt biotopus utt.)

Atbalsts jaunienācējiem
lauku teritorijās

➢ ➢ ➢ Nepieciešamas valsts atbalsta
programmas jaunienācējiem laukos.

➢ Jaunajiem speciālistiem piedāvāt
dzīvokļus pilsētā vai lauku īpašumus

➢ ➢ ➢ NĪN nodokļu atlaides zemes
īpašniekiem


