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Rezervē datumus - Latvijas Lauku kopienu
parlaments 2019. gadā!
Date : 01/11/2018

Esam biedrības "Latvijas Lauku forums" (LLF) komanda un aicinām tieši Tevi būt
modram, turēt acis un ausis vaļā, lai uzzinātu lauku iedzīvotājiem svarīgu
informāciju. Mēs ticam, ka Latvijas lauki ir lieliska vieta, kur dz?vot, str?d?t un viesoties! Š?
epasta pielikum? nos?tam informat?vo materi?lu par to, kas tad ir LLF, ko un k? m?s sav?
ikdien? dar?m. Taj? atrad?siet ar? m?su kontaktinform?ciju, m?jaslapas, soci?lo t?klu lapas.
Aicin?m izlas?t ar? metodisko materi?lu, kas pal?dz?s izprast iedz?vot?ju daž?dos viedok?us
par lauku att?st?bu un vajadz?b?m ar pavisam praktiskiem piem?riem. Metodiskais
materi?ls pieejams las?šanai šeit e-gr?matas form?t? - https://goo.gl/AQ2H3B

Galvenais iemesls, k?p?c m?s uzrun?jam Tevi šoreiz ir 4. Latvijas Lauku
kopienu parlaments! LLKP ir mūsu organizēts pasākums, kas notiks jau ceturto

reizi. Nākamgad, 6. un 7. jūnijā Jelgavas novada Zaļenieku pagastā 4.
LLKP pulcēs ap 200 pašvaldību, uzņēmēju, NVO, valsts pārvaldes pārstāvjus un
akadēmiķus, lai divu dienu garumā „uz galda” liktu diskusijas par mūsdienīgiem
laukiem ar attālināto nodarbinātību, inovatīviem sabiedrības līdzdalības rīkiem,
viedām tehnoloģijām, mobiliem pakalpojumiem, jaunām zemes apsaimniekošanas
metodēm un jaunu kultūru ieviešanu un citām iniciatīvām, kas uzsāktas gan Latvijā,
gan Eiropā.
Pas?kuma tematiskais virziens:

Kas ir m?sdien?ga dz?vošana laukos? Depopul?cija, sabiedr?bas novecošan?s, infrastrukt?ras
un pakalpojumu pieejam?ba, tehnolo?isk? att?st?ba, realit?tes un virtualit?tes siner?ija un
konflikti, ekonomisk? paradigmu mai?a ir da?a no izaicin?jumiem, kas sekm? jaunu dz?vesstilu
iniciat?vu veidošanos laukos. 2019. gada vasar? biedr?ba „Latvijas Lauku forums” kop? ar
partneriem rad?s vidi Latvijas un Eiropas jauno iniciat?vu aktualiz?šanai, sniedzot iesp?ju
p?rmai?u ievies?jiem identific?t domubiedrus, esošajiem akt?vistiem g?t jaunas idejas un
iedvesmu, esošajiem pils?tniekiem – iedrošin?jumu uzdr?kst?ties un viet?jiem, re?ion?liem un
nacion?liem politikas veidot?jiem - apzin?t esošo likumdošanas un atbalsta instrumentu
atbilst?bu lauku realit?tei.
Informāciju par parlamenta norisi, aktualitātēm un pieteikšanās
kārtību varēs iegūt mājas lapā: www.laukuforums.lv. Par biedrību Latvijas Lauku
forums vairāk uzziniet mājas lapā www.llf.partneribas.lv, kā arī sociālajos
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tīklos: www.facebook.com/laukuforums

www.instagram.com/laukuforums/

Parlamenta vēsture:
1. Latvijas Lauku kopienu parlaments notika 2013. gada 7. un 8. jūnijā Preiļu,
Vārkavas, Līvānu, Aglonas un Riebiņu novados, kas saveda, rosināja un radīja
sadarbību, pārliecību par aktīviem laukiem un rīcības plānu līdz 2015. gadam;
2. Latvijas Lauku kopienu parlaments notika 2015. gadā no 3. līdz 5. jūnijam
Līgatnē. Pasākumā tika diskutēts par lauku un mazpilsētu kopienu izaicinājumiem,
lai rastu risinājumus, iespējas lauku reģionu attīstībai, izaugsmei un ilgtspējai.
3. Latvijas Lauku kopienu parlaments notika 2017. gad? no 15. l?dz 18. j?nijam Kandav?.
Kop?gi tika izstr?d?ta rezol?cija Latvijas lauku n?kotnei, kur? dal?bnieki atbalst?juši 10
b?tisk?kos virzienus lauku n?kotnes att?st?bai n?kamajiem diviem gadiem, paužot
nepieciešam?bu iek?aut vair?kus punktus n?kamajam Latvijas Nacion?laj? att?st?bas pl?nam,
Lauku att?st?bas programmai p?c 2020. gada, Re?ion?laj?s att?st?bas pamatnost?dn?m p?c
2019. gada, Sabiedr?bas virz?tai viet?jai att?st?b? p?c 2020. gada, k? ar? Nacion?l?s
identit?tes, pilsonisk?s sabiedr?bas un integr?cijas politikas pamatnost?dn?s p?c 2018. gada.
Parlamenta dal?bnieki rosin?juši Ministru kabineta un NVO memoranda padomei akt?vi
r?koties, lai Ministrijas un pašvald?bas uzlabotu tiesisko vidi daž?du funkciju dele??šanai
nevalstisk?m organiz?cij?m, k? ar? veicin?tu sabiedr?bas iesp?jas iesaist?ties caursp?d?guma
veicin?šan? valsts p?rvald? un pašvald?bu darb?.
Lai priec?gi šaj? simtgades gad?!
Visu to lab?ko v?lot,

biedr?bas "Latvijas Lauku forums" komanda
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