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Tēmas domu rosināšanai Labās prakses piemēri Problēma Risinājumi

Kopienu loma lauku teritoriju
revitalizācijā
(piederības sajūtas
veicināšana)

➢ Alūksnes diena Kalnciema kvartālā
➢ Ventspils pilsēta

➢ Tiklīdz augs dzīves līmenis, tad
veidosies piederības sajūta teritorijai

➢ Nepieciešami līderi, kas veido
kopienu ap sevi

➢ Līderis pagastā ir pagastu
pārvaldes vadītājs, nav
nepieciešams veidot mākslīgi.
Svarīgi ir veidot bērniem izpratni par
ģimenes vērtībām. Jābūt paaudžu
mijiedarbībai.

➢ Ja pagasta pārvaldes vadītājs ir kā
lideris, tad šim amatam ir jābūt
vēlētam nevis politiski veidotam

zaļi lauki = zaļas
saimniecības

➢ ➢ Attālums līdz patērētājiem ir liels,
nepieciešams veidot papildus PVN
produktiem un inovatīvas idejas

➢ Ir atbalsts no ES fondiem ātraudzīgo
sugu ieviešanai Latvijā, kas būtu
jāizvērtē vai nepieciešams. Labāk
būtu popularizēt vietējās sugas.

➢ Zīmola ražots Alūksnē pilnīga
izveide un sasaiste ar ekoloģisko
ražošanu.

➢ Nosaukumu varianti: Ražots
Alūksnes novadā, Ražots malēnijā.
Ņemt vērā, ka Liepna nav malēnijā,
bet Latgalē.

➢ Alūksnes centrālajai apkurei no
Alūksnes enerģija izmantot biogāzi
vai šķeldu, kas ražota Alūksnes
novada teritorijā

➢

Inovatīvās/netradicionālās
lauku saimniecības

➢ Lauku saimniecības veidojas kā
vietas, kur strādāt attālināti.

➢ Bibliotēku projekts “Trešais tēva
dēls”

➢ Lauku reģionos ir slikts interneta
pārklājums, kas neļauj veikt darba
pienākumus attālinātā režīmā.

➢ Laukos nav visur pārklājuma, arī
teritorijās, kas atrodas 8km no Lienas
centra.

➢ Nepieciešams veidot kvalitatīvu
optisko interneta tīklu, nevis
izmantot mobilo internetu

➢ Pašvaldības pagastu ēkās izveidot
attālinātas darba vietas. Pamats jau
izveidots uz bibliotēku bāzes.

Unikalitātes saglabāšana ➢ Malēniskums
➢ Pededzes pagasta tradīcijas
➢ Liepnas pagasts ir vienīgais pagasts

➢ Apzināt kapos vēsturiski nozīmīgas
personas, kas apglabātas, lai sargātu
tās. Nepieļaut kapu vietu iznīcināšanu,

➢ Jaunlaicenē veidot Malēniešu brāļu
draudzi. Reliģiska, bet ekumēniska.
Daudzviet atdzimst Latvijā. Ideja



novadā, kurš atrodas Latgales
teritorijā.

➢ Krimuldas novadā Kubicas dabas
taka - pārveidota par dabas un
vēstures taku.

➢ Ilgāja ezera - Peļlu dabas taka

ja tās ilgāku laiku nekopj, ja nav
pēcnācēju. Tas novērojams
pašvaldības pārvaldītos kapos.

➢ Pirms kapavietu iznīcināšanas ir jāveic
izpēte par tuvieniekiem, mēģinot tos
uzrunāt, vai vienojoties par tālāko
darbību. Ikviena kapavieta ir svarīga
un nevajadzētu tās škirot pēc
iedalījuma.

➢ Alūksnes mauzoleju parkā neveidot kā
tūrisma objektu, saglabāt to kā klusu
kapavietu, izrādot cieņu aizgājušajiem.
Neveidot tur troksni ar instalācijām.

sakrālajam tūrismam.
➢ Pašvaldībai nākt pretī ar ēkām, kur

kopienām rosīties.
➢ Veidojot jaunas dabas takas, iekļaut

tajā izglītojošu informāciju par
novada vēsturi, izceļot novada
unikalitātes

➢ Veidot rakstu krājumu/grāmatu par
novada vēsturiskajām liecībām  un
savu atmiņu piefiksēšana, lai
saglabātu savu novada unikalitāti.

➢ Izkopt Alsviķu muižas parku
➢ Jāsaglabā kapusvētku tradīcija
➢ Ja nav vairs, kas kopj kapavietas,

tad kapu apsaimniekotājam būtu
jāuztur šīs kapavietas

➢ Saglabāt un attīstīt Kalncempju
pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeju


