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AKTOS projekts: Profesionālās izglītības labas prakses modeļu pārnese un
izplatīšana lauku rajonos.
Šī dokumenta mērķis ir pastāvīgi informēt par projekta
gaitu, paveiktajiem darbiem kopš tā uzsākšanas, kā arī
par plānotajiem darbiem un pasākumiem.
PROJEKTA NEPIECIEŠAMĪBA:
Šis Leonardo da Vinci Mūžizglītības programmas Inovāciju Pārneses projekts tiek
īstenots 18 mēnešos. Projekts pārnes Leonardo da Vinci Sadarbības Tīklu projekta
FONTES rezultātus:
FONTES: “Sadarbības tīkls labas prakses un kvalitatīvas profesionālās
apmācības projektu validācijai un izplatīšanai lauku rajonos.”
Galvenais FONTES projekta rezultāts, kas tiek pārnests AKTOS projekta ietvaros, ir
Labas Prakses Vadlīnijas, kuru nolūks ir informēt par nodarbinātības iespējām,
balstoties uz laukos esošajiem resursiem, kas netiek pietiekami izmantoti.
PROJEKTA MĒRĶI:
Īstenot Vadlīniju pārnesi, integrējot tajās inovatīvu saturu un rezultātus.
Padarīt Vadlīnijas pieejamas sabiedrībai laukos, kur nepieciešama īpaša
apmācība lauku resursu izmantošanai nodarbinātībā.
Pielāgot saturu dažādu mērķa grupu vajadzībām.
Pārnest projekta rezultātus jaunā sociokulturālā un valodas vidē.
Iesaistīt ar profesionālo apmācību un nodarbinātību saistītus uzņēmumus,
nozaru organizācijas un sociālos partnerus.
Veicināt vienlīdzīgu iespēju īstenošanu projekta teritorijā.
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PROJEKTA MĒRĶA GRUPAS:
Galvenā mērķauditorija ir:
Lauku sievietes
Jaunieši bez profesionālas kvalifikācijas
Riska grupas
Personas ar īpašām vajadzībām
Sociālās iestādes
Izglītības iestādes
PROJEKTA PARTNERI:
Projektā apvienojušies 6 partneri no 5 valstīm:
Valle del Ese-Entrecabos Lauku Attīstības centrs (La Espina-Spānija)
ADESPER – Asociācija Ilgtspējīgai Attīstībai un Nodarbinātības Veicināšanai
Laukos (León-Spānija)
Litijas Attīstības Centrs (Litija-Slovēnija)
Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija (Rīga-Latvija)
Informācijas centrs EOOD (Tryavna-Bulgārija)
CFL – Elastīgas Apmācības centrs (Södernhamn-Zviedrija)
SASNIEDZAMIE REZULTĀTI:
Galvenie AKTOS projekta sasniedzamie rezultāti ir:
Projekta gala un novērtējuma ziņojumi.
4 projekta partneru tikšanās.
1 projekta mājas lapa.
4 digitālie informācijas paneļi.
2.400 projekta informatīvās brošūras.
24 projekta rezultātu izplatīšanas un popularizēšanas pasākumi.
30 sadarbības līgumi ar izglītības iestādēm un sociālajām iestādēm.
6 projekta rezultātu testēšanas pasākumi projekta teritorijā.
Interaktīvas Labas Prakses Vadlīnijas, kas tiek izstrādātas projekta laikā
(1.800 kopijas).
1. PARTNERU TIKŠANĀS:
notika 2010. gada 10.-11. novembrī Cudillero, Spānijā.
Partneri savstarpji iepazinās, projekta vadība iepazīstināja
partnerus ar projekta tehniskajiem un
ekonomiskajiem
aspektiem,
sasniedzamajiem rezultātiem. Līdz ar
to projekts oficiāli tika uzsākts.

PROYECTO / PROJECT nº: 2010-1-ES1-LEO05-21207
AKTOS: Transferencia y Diseminación de modelos de buenas prácticas para la formación profesional en las áreas rurales.

AKTOS: Transfer and dissemination of good practices models for professional training in the rural areas.

Con el apoyo del Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

KOKSNES BIOMASAS RAŢOŠANA KĀ ALTERNATĪVS NODARBINĀTĪBAS
AVOTS LAUKOS.
Labas prakses un jaunu profesiju vadlīnijas lauku teritorijām, kas ir FONTES,
iepriekšējā Leonardo da Vinci projekta rezultāts, piedāvā koksnes biomasas ražošanu
kā dzīvotspējīgu alternatīvu nodarbinātībai laukos tuvākā un vidēja termiņa nākotnē. Ir
vispārzināms fakts, ka dažās valstīs šī videi draudzīgā un oglekļa izmešus neradošā
kurināmā ražošana ir labi attīstīta, kamēr Spānijā šī iespēja joprojām netiek plaši
izmantota. Parasti izstrādātajās cirsmās pēc kokmateriālu izvešanas paliek liels koksnes
daudzums, kuras savākšana tiek uzskatīta par neizdevīgu. Tā tiek sakrauta kaudzēs un
sadedzināta. Lauku Attīstības grupa “CEDER Valle del Ese-Entrecabos” ievēroja, ka tā ir
resursu izšķērdēšana, un ir nepieciešams atrast risinājumu, lai to novērstu, jo tādā
veidā ne tikai tiek zaudēti enerģijas resursi, bet arī netiek izmantotas nodarbinātības un
ienākumu gūšanas iespējas laukos.
Grupa organizēja mazo uzņēmumu vadītāju braucienu uz Austriju, kur daudzām
kompānijām ir liela pieredze koksnes biomasas izmantošanā. Braucienā iegūtās
pieredzes rezulātā Astūrijas provincē tika izveidota pirmā kurināmā granulu ražotne,
radot deviņas darba vietas. Līdztekus radās arī netiešās darba vietas, un šī aktivitāte ir
ievērojama iespēja saglabāt iedzīvotājus laukos. Pārtraucot lauksaimniecisko darbību,
vairs netiek izmantotas ganības. Šīs augsnes platības, ņemot vērā labvēlīgos
klimatiskos apstākļus, ir ideāli piemērotas ātraudzīgu koku sugu, īpaši priežu,
stādīšanai, lai audzētu izejmateriālu granulām.
Šādi
tiek
ražots
ekoloģiski
tīrs
kurināmais, kādu arvien vairāk pieprasa
mūsdienu sabiedrība. Tiek ne tikai
radītas tiešas un netiešas darba vietas,
bet arī dots ieguldījums ilgtspējīgā lauku
attīstībā, veicinot lauku apdzīvotību.
Atsaucoties uz šo veiksmīgo piemēru,
tiek izplatīts projekta FONTES rezultāts –
Labas Prakses Vadlīnijas.
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