LAUKU ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2014. – 2O2O. VĪZIJA – IECERES VAI PAMATVIRZIENI UZ ŠO BRĪDI, KAD ADMINISTRATĪVIE NOSACĪJUMI VĒL NAV
ZINĀMI.

SĒLIJAS DZĪVES TELPA
SAKĀRTOTA UN
DROŠA

ZAĻA UN VESELĪGA

Iekļaujamās
Iekļaujamās
rīcības/projektu tēmas: rīcības/projektu tēmas:
- Infrastruktūras
- Sporta, veselīga
sakārtošana,
dzīvesveida
- Publisko
aktivitātes.
teritoriju
- Dabas
sakārtošana(
aizsardzības,
autopieturas,
vides izglītības
stāvvietas, utt.)
aktivitātes,
- Drošības
- Dabas tūrisma
pasākumi;
infrastruktūra,
- Atkritumu
izmantojot
apsaimniekošan
vietējos resursus;
a, utt.

SPILGTA UN
APGAROTA

DRAUDZĪGA UN
ATBALSTOŠA

DARBĪGA UN
PĀRTICĪGA

Iekļaujamās rīcības/projektu
tēmas:
- Kultūras un
mūžizglītības
pasākumi,
infrastruktūra un
aprīkojums;
- Vietējās sabiedrības
aktivizēšana; ciematu,
apdzīvoto vietu
identitātes veidošana;
- Kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšana;
- Kultūras, izglītības un
sabiedriskās dzīves
inovācijas, jaunas
tradīcijas, apskates
objekti.

Iekļaujamās rīcības/projektu
tēmas:
- Sociālā atbalsta
pasākumi
mazaizsargātām
iedzīvotāju grupām –
vecie cilvēki, cilvēki ar
invaliditāti, ilgstošie
bezdarbnieki, utt.
- Pasākumi un
infrastruktūra bērniem;
- Jauniešu pasākumi,
inovācijas šajā jomā,
iesaistot pašus
jauniešus

Iekļaujamās
rīcības/projektu tēmas:
- Uzņēmējdarbības
veicināšana,
- Mājražošana,
- NVO saimnieciskās
darbības attīstība,
- Darba vietu
attālinātajam
darbam
iekārtošana;
- IT resursu
pieejamības
nodrošināšana/uzla
bošana

HORIZONTĀLIE AKCENTI/ IESPĒJAMIE PROBLĒMU RISINĀJUMI, KAS BŪTU IEKĻAUJAMI FAKTISKI VISĀS RĪCĪBĀS
PROBLĒMA
Iedzīvotāju skaita samazināšanās,
neliela ienākošā tūrisma plūsma, kas
bieži vien tiek saistīta ar slikto ceļu
stāvokli un infrastruktūru

Darbavietu, it īpaši – kvalificētu
darbavietu trūkums. No otras puses –
sākam izjust arī kvalificētu speciālistu
trūkumu, kas varētu pretendēt uz
esošajām darba vietām
Vienveidība kultūras un izglītības
piedāvājumā, spilgtu notikumu, kas
piesaista apmeklētājus no citām
apdzīvotām vietām trūkums
Tradicionāla pieeja dabas/vides resursu
pielietojumā

ESOŠIE RESURSI, IESPĒJAS
Daudz tukšu un skaistu telpu, neizmantotu
infrastruktūras un vides resursu

PIEDĀVĀTĀS RĪCĪBAS/ RISINĀJUMI
Radošās rezidences – telpas, kas tiek piedāvātas
radošo profesiju pārstāvjiem uz attiecīgu laika
posmu. Dzīvošana skaistā vidē apmaiņā pret
pasākumiem, mākslas darbiem, radošajām
darbnīcām, vides objektiem.
NEKAS TĀ NEAIZPILDA TUKŠUMU, KĀ RADOŠĀ
DOMA.......
Pie tam – ja slikto ceļu dēļ īstermiņa tūrisms ir
apgrūtināts, tad šis ir ilgtermiņa piedāvājums –
ierasties un palikt uz ilgāku laika posmu, nevis
lielāko daļu laika pavadīt uz slikta ceļa......
Tas pats – tukšas telpas, lēta un pieejama
Attālināto darbavietu, biroju izveidošana;
infrsastruktūra; labvēlīga un atvērta dzīves
kvalitatīva interneta pieejamība. Arī – īrējamas
vide
dzīvesvietas speciālistiem. Vienota reklāmas
kampaņa – „Dzīvo un strādā Sēlijā” - piedāvājot
normālā stāvoklī esošu īrējamu dzīvesvietu un
biroja telpas attālinātajam darbam.
Telpas, teritorija, ar radošo iniciatīvu apveltīti
Inovācijas kultūras un sabiedriskās dzīves
cilvēki – tas viss mums ir.....
piedāvājuma jomā – CIEMATU
IDENTITĀTES/BRENDA/ TOPA PASĀKUMI – lielāka
apjoma pasākumi vienu reizi gadā, kas ir saistoši
plašam iedzīvotāju lokam, ne tikai vietējiem.
Tīra, nesabojāta daba, pietiekami daudz
Inovācijas tehnoloģiju jomā – piedāvāt modernus,
neapstrādātu un, iespējams,
energoefektīvus risinājums infrastruktūras
lauksaimnieciskai darbībai neizmantojamu
uzturēšanā. Veidot demonstrāciju objektus(dārzus,
platību, kas ir piemērotas vides sfēras
centrus, skolas) tieši ekotehnoloģiju jomās.
inovācijām.

