
INOVĀCIJAS LAUKOS
Tēmas domu rosināšanai Labās prakses piemēri Problēma Risinājumi

Viedie ciemi ➢ Viedie ciemi Somijā
➢ Viedie soli Rugājos

➢ Vecāka gadagājuma iedzīvotājiem
nav, kur ieņemt skaidru naudu no
bankomāta. iespējama sadarbība ar
bankām šīs problēmas risināšanā.
Autobusu satiksme ir pārāk reta un īss
laiks Alūksne spilsētā, lai paspētu to
izveidot

➢ Viedie ciemi veidojas viediem
cilvēkiem = viediem jauniešiem

➢ Vienotu dizaina viedo solu izveide
pagastu centros un pilsētā ( wi-fi,
piepumpēt riepas, telefona uzlāde)

➢ Veicināt eksportspējīgu ražošanu
laukos. Izglītot cilvēkus par
eksportēšanu arī mājražotājiem.

➢ Nav izpratnes par viedo ciemu
definīciju, nepieciešamas
informātīvas kampaņas visiem
iedzīvotājiem vai pieredzes
braucieni uz viedajiem ciemiem

➢ E-pagasta pārvalde
➢ Veidot vietējo kopienu kopēju

interaktīvu platformu izveidošana
dzīvesvides uzlabošanai

Digitālā pratība ➢ Alsviķu bibliotēkas organizētas
datorapmācības senioriem
Alsviķos un Strautiņos

➢ Laukos bērniem nav vienlīdzīgas
iespējas apgūt papildu zināšanas
salīdzinot ar lielo pilsētu bērniem

➢ Lauku bērniem nepieciešamas
plašākas iespējas izglītoties par
nozīmīgiem tematiem (gan
piemēram observatoriju apskate,
gan zinātnisko un vēsturisko pulciņu
iespējas).

Sociālās inovācijas (sociālā
uzņēmējdarbība)

➢ Druvienas latviskās dzīvesziņas
centrs

➢ Pašvaldība izsolē atsavina slēgtās
skolās, tadā veidā tiek zaudēta skolu
infrastruktūra. Ieteikums saglabāt
skolas pašvaldības īpašumā un
plānošanas dokumentos noteikt mērķi
- izviedot eko-kopienu

➢ Pirts pakalpojums lauku ciemos (lai
pastāvētu, būtu jādotē)

➢ “simtlatniekus” norīkot darbos pie
vecāka gadagājuma iedzīvotājie
ikdienas darbū palīdzēšanā

➢ Cilvēki, kuri ir darbspējas vecumā un
saņem maznodrošinātā pabalstu, ar
pašvaldības iesaisti varētu doties
palīgā vecāka gadagājuma
iedzīvotājiem

➢ Atbalsta pasākumi alternatīvo skolu
izveidē. Īpaši ieinteresētu cilvēkus,



kuriem ir būtiski vides ilgtspējas
jautājumi.

➢ Pašvaldības slēgto skolu nodošana
sociālās uzņēmējdarbības veikšanai
(privātskolu veidošanai)

➢ Skolas kā eko-kopienu centri
➢ Pašvaldības iesaiste nepieciešama

eko biedrības izveidē, piedāvājot
telpu, kur fiziski atrasties.

➢ Nepieciešams saglabāt medicīnas
pakalpojumu pieejamību lauku
teritorijās

➢ Robotikas centrs Ādažos
➢ ABJC robotikas pulciņšs

➢ ➢ Veidot robotikas radošo centru
Alūksnē. Piesaistīt Raudiņu (dronu
sporta sacensības)


