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Lauku apvidi nodrošina pārtiku, izejmateriālus, vides pakalpojumus un atpūtas un izklaides vietas. 
Tajos atrodas arī  Eiropas dabas, kultūras un vēstures mantojums. Vairāk nekā puse ES lauku 
teritoriju (51,3% 2012. gadā) tiek klasificētas kā dominanti rurālas. Vairāk nekā piektdaļ a ES 
populācijas (22,3% 2012. gadā) dzī vo lauku apvidos. 
 
Pēc ES paplašināšanās 2004. un 2007. gadā kopējā ES lauku populācija ir palielinājusies no 75 
miljoniem lī dz 116 miljoniem. Lauku apvidi nodrošina lielu daļ u ekonomiskās aktivitātes un 
nodarbinātī bas ES, it sevišķi jaunajās dalī bvalstī s. Vairāk nekā 21% Eiropas populācijas ir 
nodarbināts lauku apvidos, kas ilustrē šo reģionu nozī mi Eiropas ekonomikā. 
 
Neskatoties uz savu demogrāfisko un ekonomisko nozī mi, lauku apvidi atpaliek no citiem reģioniem 
pēc vairākiem socioekonomiskajiem rādī tājiem. Cilvēki, kas dzī vo un strādā Eiropas laukos, parasti 
ir pakļ auti lielākam nabadzī bas riskam un saskaras ar zemāku nodarbinātī bas, ienākumu un 
izglī tī bas lī meni, kā arī  sliktāku piekļ uvi infrastruktūrai un sabiedriskajiem pakalpojumiem. 
 
Sociālās mobilitātes trūkumu Eiropas laukos pastiprina to priekšrocī bu trūkums, piemēram, 
atrašanās nomalē un mazapdzī votī ba. Tādēļ , termins "lauku pilsoņu izolācija" attiecas ne tikai uz 
sociālo, darba un izglī tī bas separāciju, bet arī  uz mehānismiem, kas veicina šī s tendences laika 
gaitā. 
 
Atšķirī gi strukturālie un demogrāfiskie faktori mijiedarbojas un veido šķēršļ us dažu lauku apvidu 
attī stī bas un sociālajai integrācijai. Saskaņā ar Eiropas Lauku attī stī bas tī klu galvenie nabadzī bu 
laukos nosakošie faktori ir demogrāfija, izglī tī ba, darba tirgi un attālums. Šie faktori mijiedarbojas, 
radot iesakņojušos nabadzī bu un sociālo izolāciju. 
 
No tā izriet, ka uzlabojumi darba tirgos, infrastruktūrā un izglī tī bā ir galvenie virzieni cī ņā ar lauku 
izolāciju. Ir vajadzī ga aptveroša un saskaņota lauku attī stī bas politika, lai pārvarētu izolācijas un 
marginalizācijas apburto loku. Ieguldī jumi un ekonomiskā diversifikācija var palī dzēt radī t darba 
vietas un augstāku ienākumu lī meni. Sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai arī  ir svarī ga loma 
lauku reģionu pietuvināšanā tuvāk Eiropas sociālās un ekonomiskās labklājī bas vidējiem rādī tājiem. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

 
 

 
 
 
Vēl jo svarī gāka ir vajadzī ba iesaistī t pilsoņus un pilsonisko sabiedrī bu lauku uzlabošanas 
centienos. Vietējās iniciatī vas var sniegt nenovērtējumu ieguldī jumu cī ņā ar lauku izolāciju. Šo 
vajadzī bu jāatbalsta ar saskaņotu finansējumu un sabiedrī bas iesaisti. Brī vprātī go darbs un aktī va 
pilsoniskā lī dzdalī ba ir būtiski instrumenti apzināšanās un pozitī vu, ilgtspējī gu pārmaiņu 
veicināšanai. Vairākas nevalstiskās organizācijas (NVO) un asociācijas ir uzņēmušās vadī bu 
inovatī vu risinājumu sniegšanā lauku problēmām, kā ir redzams gadī jumu apskatos, kas sniegti 
turpmākās lappusēs. 
 
Kopš 1980. gada ir notikusi lauku nodarbinātī bas un ienākumu lī meņa uzlabošanās vairākos lauku 
reģionos. Vairākas iniciatī vas ir veicinājušas lauksaimnieku izkļ ūšanu no nabadzī bas. Tomēr lauku 
apvidi turpina atpalikt. Tas ir ī paši izteikts Vidusjūras un austrumu dalī bvalstī s. 
 
Lauku izolācijas problēmu visā ES var risināt ar valsts politikas, pilsoņu lī dzdalī bas un pilsoniskās 
sabiedrī bas palī dzī bu. 
 
Volonteurope, starptautisks tī kls, kas veicina brī vprātī go darbu, aktī vu pilsoņu lī dzdalī bu un 
sociālo taisnī gumu, ir iesaistī jies divu gadu kampaņā, kas veltī ta"Iedzī votāju izolācijai Eiropas 
laukos". Šī s kampaņas mērķis ir izpētī t izaicinājumus, ar ko jāsaskaras lauku kopienām, un 
identificēt iespējamās šo izaicinājumu pārvarēšanas iespējas. 
 
Kampaņa sākās ar semināru Romā 2014. gada septembrī , kurā Volonteurope biedri un partneri 
dalī jās labākajā pieredzē un inovatī vās pieejās cī ņai ar lauku izolāciju. Mēs arī  esam publicējuši 
politikas kopsavilkumu, kurā aprakstī tas dažas no visneatliekamākajām problēmām lauku apvidos. 
 
Mēs ticam, ka jebkurai lauku attī stī bas politikai ir aktī vi jāveicina katra lauku apvidus mantoto 
attī stī bas potenciālu. Sasaiste ar vietējām vajadzī bām un kontekstu ir būtiska. Katrai kopienai ir 
savas stiprās puses un iespējas, kas jālolo un jāveicina. Paturot to prātā, mēs uzklausī sim mūsu 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas partneru raizes un pieejas lauku attī stī bai. 
 
Šis seminārs "Iedzī votāju izolācijas Eiropas laukos: liecī bas no Baltijas valstī m un Polijas" sniegs 
atziņas par pilsoniskās sabiedrī bas organizācijām šajās valstī s, kas noderēs plašāk mūsu kampaņā un 
nākotnes ziņojumiem par šo problēmu. Pasākums ir iekļauts Latvijas Prezidentūras Eiropas 
Savienības Padomē notiku kalendārā. 
 
Mūsu mērķis ir liecī bu ievākšana par labākajām praksēm brī vprātī go sektorā visā Eiropā, lai 
aizstāvētu lielāku politisko un finansiālo atbalstu nozarei. 
 
Uz tikšanos pasākumā! Tikmēr jūs varat mums arī  sekot Twitter un Facebook, kā arī  pieteikties 
mūsu apkārtrakstam, lai saņemtu jaunākās ziņas par notikumiem, aktivitātēm un visu, ko mēs darām. 
 
CItas noderī gas saites 

 Apmeklējiet Volonteurope vietni 
 Lasiet Volonteurope stratēģijas kopsavilkumu 2014.-2018. gadam 
 Volonteurope ieteikumi EESC lauku izolācijas risināšanai 

  

http://www.volonteurope.eu/2014/12/12/volonteurope-publishes-policy-brief-on-rural-isolation/
https://twitter.com/Volonteurope
https://www.facebook.com/Volonteurope
http://eepurl.com/2plyn
http://www.volonteurope.eu/
http://www.volonteurope.eu/strategic-plan-2014-2018/
http://www.volonteurope.eu/2015/01/29/volonteurope-makes-recommendations-on-rural-isolation-to-eesc/
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PROGRAMMA 

 
Pasākumā būs nodrošināta vienlaicī ga tulkošana latviešu un angļ u valodā. 

 
16:30 – 17:00 REĢISTRĀCIJA UN KAFIJA 
 
17:00 – 17:05 IEVADVĀRDI 

 Oonagh Aitken, Volonteurope prezidente un CSV izpilddirektore (Lielbritānija)  
 
17:05 – 17:15 IEPAZĪ STINĀŠANA PAR VOLONTEUROPE KAMPAŅU UN POLITIKAS 

KOPSAVILKUMU 
 André Hudepohl, Volonteurope viceprezidents un Humanitas politikas konsultants 

(Nī derlande) 
 Rubens Carvalho, Volonteurope politikas, aizstāvī bas un finansu piesaistes 

koordinators (Lielbritānija) 
 
17:15 – 17:35 LATVIJAS LIECĪ BAS AR J&A 

 Anita Selicka, Latvijas Lauku foruma vadī tāja (Latvija) 
 
17:35 – 17:55 LIETUVAS LIECĪ BAS AR J&A 

 Nerijus Jankauskas, Jauniešu brī vprātī go centra “DEINETA” direktors (Lietuva) 

17:55 – 18:15 IGAUNIJAS LIECĪ BAS AR J&A 
 Aleksandrs Kuruševs, EstYes  vadī tājs (Igaunija) 

 
17:55 – 18:15 POLIJAS LIECĪ BAS AR J&A 

 Justyna Duriasz-Bułhak, Lauku attī stī bas fonda valdes locekle (Polija) 
 
18:35 – 18:55 DISKUSIJA 

 André Hudepohl, Volonteurope viceprezidents un Humanitas politikas konsultants 
(Nī derlande) 

 
18:55 – 19:00 NOBEIGUMA VĀRDI 

 Piotr Sadowski, Volonteurope ģenerālsekretārs (Lielbritānija) 
 
19:00 – 20:00 UZŅEMŠANA 

 
 

Papildu informācija un iespēja reģistrēties pieejama http://bit.ly/1AfKGEf 

http://bit.ly/1AfKGEf

