
PEEJAMA UN KVALITATĪVA DZĪVES VIDE LAUKOS
Tēmas domu rosināšanai Labās prakses piemēri Problēma Risinājumi

Lauku teritoriju
sasniedzamība

➢ Transports pēc pieprasījuma ➢ slikta ceļu kvalitāte.
➢ pašam izdevīgāk greiderēt ceļu, nevis

labot automašīnas
➢ sliktu ceļu kavlitātes dēļ lielāks

degvielas patēriņš, bieži automašīnas
remontu.

➢ Veclaicenē nav pārdomātas tūristu
plūsmas ( brauc ar mašīnām
maksimāli tuvu objektiem, cauri
privātiem pagalmiem un tt.)

➢ privātie īpašumi, kuros ir dabas takas,
tiek piemēsloti, nav tualetes,
privātajiem ir pašiem jāvāc.

➢ jādomā kā ierobežot kvadraciklu kustību
Veclaicenē (troksnis traucē klusās vides
baudīšanu)

➢ pašvaldības ceļi - pašvaldības ceļu fonds,
kur iedzīvotāji, un vai uzņēmēji ziedo
naudu konkrētam ceļam, lai varētu to
salabot (tiek uzklausīts iedzīvotāju
viedoklis)

➢ Veclaicenē stāvvietas, pārdomāta
satiksmes organizācija, lai netiek izbraukāti
bojāti pagalmi, privātīpašumi.

➢ Ceļu būvniecībā paredzēt vietu
riteņbraucējiem (lai nomales būtu drošas
riteņbraucējiem ( vismaz 0,5m). Paredzot
piemēram paplatinātas ceļu nomales.

➢ Pārskatīt un izvērtēt taku izvietojumus,
uzstrādīt zīmes vietās kur ir privātās zemes
.

Kvalitatīva sakaru,
elektrības infrastruktūras
pieejamība

➢ ➢ “Sadales tīkli” principi jaunu
elektrolīniju izveidē (netiek brīdināti
iedzīvotāji, demontēti vecie
pieslēgumi, nepieciešams pieslēgties
no jauna jaunajiem tīkliem par saviem
līdzekļiem).

➢ mobīlo sakaru pārklājumu kvalitāte

➢ Līdzfinansējums (piemēram pašvaldības)
elektropieslēgumu ierīkošānā mājām
laukos, no jauna.

➢ Konsultanti kā risināt elektrotīklu
pieslēgumus.

➢ Risinājumi alternatīvās elektroenerģijas

Dažādu pakalpojumu
pieejamība

➢ E-pakalpojumu pieejamība ➢ nav tualetes ciemu centros.
➢ mazgāšanās pakalpojumi laukos.

➢ Nepieciešama katrā ciemā sabiedriskā
tualete.

➢ Nepieciešama kultūras pasākumu
dažādība laukos.

➢ atgriezt publiskās pirtis.

Mājokļi lauku teritorijās ➢ Zeltiņu pagasta iniciatīva apsekojot
neapdzīvotās mājas atrast
saimniekus, rast risinājumus kā tās

➢ Zeltiņu pagastā jauni iedzīvotāji
gribētu ienākt - bet nav piedāvājuma.
Laukos uz dzīvokļiem iedzīvotāji

➢ novada vēstīs ievietot informācija par lauku
īpašumiem.

➢ Pašvaldībai palīdzēt ar informācijas



piedāvāt iedzīvotājiem kuri vēlas
pārcelties uz laukiem.

nevēlas doties (īpaši jaunieši).
➢ Vecās zemes un mājas bieži vien

nopērk esošie lauksaimnieki
pierobežnieki - ļoti sarežgīti jaunajiem
ienākt laukos.

➢ bieži lauku īpašumu cenas ļoti
augstas.

➢ Bankas atsaka kredītus lauku
īpašumiem, jo augstas cenas, tālu no
Rīgas.

apmaiņu - par neapdzīvotām mājām
pagastos, lai jaunie varētu atrast sev lauku
īpašumus.

Iedzīvotāju līdzdalība lauku
aktivizācijai

➢ ➢ Iedzīvotāji netiek iesaistīti,
informēti,piemēram Veclaicenes
attīstības veicināšanā, nav saiknes ar
pašvaldību.

➢ Laukos iedzīvotāji nezin visu kas
notiek pašvaldībā, nav  “kopīgas
bildes”, bieži vien kādi jautājumi vai
vajadzības tiek pārrunātas individuāli,
un citiem iedzīvotājiem nav zināms.

➢ Nepieciešama atgriezeniskā saite no
uzņēmējiem, tūrisma sniedzējiem ar
pašvaldību

➢ Attīstīt intensīvāk no pašvaldības puses
komunikāciju ar pagastu iedzīvotājiem ar
zināmu regularitāti - vismaz 2x gadā,
piemēram prezentācijas kopā ar pagastu
pārvaldēm.

➢ Diskusiju platforma, piemēram konkrēta
pagasta iedzīvotājiem, vienam ar otru un
pašvaldību pārrunāti plāni ieceres,
nepieciešamības, atbildēt uz jautājumiem.

➢ Domapmaiņas pasākumi.

Izglītības pieejamība ➢ ➢ Skolu, bērnudārzu trūkums laukos ➢ Iespēja bērnu atstāt piemēram pieskatīt
tuvāk dzīves vietai laukos, daļēji vai uz
kādu brīdi.

➢ ➢ Tūrisms laukos ir tikai kā sezonāla
pievienotā vērtība, jādomā par to kā
iedzīvotāji laukos varētu izdzīvot un
nopelnīt visu cauru gadu.

➢ Laukos jābūt pieejamiem
līdzfinansējumiem jaunu inovāciju, mazu
uzņēmumu veidošanā, palīdzība jaunajiem
zemniekiem.

Bibliotēkas ➢ ➢ ➢ Biblotēka kā kopienas centrs, kurā var
paņemt kādu darba rīkus, kaut ko šašūt,
salabot vai informācija par to kur to atrast
(dalīšanās ar kaimiņiem)


