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Jūnijā Jelgavā notiks 4. Latvijas Lauku kopienu
parlaments
Date : 11/04/2019

No 2019. gada 6. līdz 7. jūnijam Zaļeniekos, Jelgavas novadā notiks 4. Latvijas
Lauku kopienu parlaments, aktualizējot esošās un briestošās pārmaiņas lauku telpā.
Informatīvajā telpā mēs nemitīgi dzirdam, ka no Latvijas laukiem cilvēki aizbrauc,
sabiedrības noveco, ir apgrūtināta infrastruktūras un pakalpojumu pieejamība, nav
kvalificētu darbavietu, bet minētie faktori ir vien daļa no izaicinājumiem, kas kā
atbildes reakcija sekmē jaunu dzīvesstilu, uzņēmējdarbības jomu un iniciatīvu
veidošanos laukos. Kas ir mūsdienīgi lauki? Mēs apgalvojam un zinām, ka lauki
šodien vairs nav tikai vieta pārtikas ražošanai, vieta klusai un no sabiedrības
attālinātai dzīvesvietai senioriem vai lauksaimniekiem.
Diskusijās, iedvesmas un pieredzes stāstos, sarunās un praktiskā izziņā mēs radīsim
skaidru pārliecību, ka Latvijas lauki ir dinamiski, moderni, atvērti, konkurētspējīgi un
var būt lieliska dzīves, darba un viesošanās telpa ikvienam. 6. un 7. jūnijā biedrība
„Latvijas Lauku forums” kopā ar partneriem radīs vidi Latvijas un Eiropas jauno
iniciatīvu aktualizēšanai, sniedzot iespēju gan drosmīgajiem pārmaiņu
ieviesējiem identificēt domubiedrus, gan esošajiem aktīvistiem gūt jaunas
idejas un iedvesmu, esošajiem pilsētniekiem – iedrošinājumu
uzdrīkstēties, bet vietējiem, reģionāliem un nacionāliem politikas
veidotājiem - apzināt esošo un plānoto likumdošanas un atbalsta
instrumentu atbilstību lauku realitātei.
Parlamenta norises vieta būs Zaļā muiža, kultūras nams un citas vietas Zaļeniekos,
Jelgavas novadā, kur vienkopus pulcēsies vairāki simti lauku dzīves un telpas
attīstības entuziasti un pārmaiņu veidotāji no visas Latvijas, lai divu dienu garumā
„uz galda” liktu diskusijas par mūsdienīgiem laukiem ar attālināto nodarbinātību,
inovatīviem sabiedrības līdzdalības rīkiem, radošām industrijām, viedām
tehnoloģijām, mobiliem pakalpojumiem, jaunām zemes apsaimniekošanas
metodēm, alternatīvu kultūru ieviešanu, radošām izglītības pieejām un citām
iniciatīvām, kas uzsāktas gan Latvijā, gan Eiropā.
Latvijas Lauku kopienu parlamentā aicinām piedalīties ikvienu lauku iedzīvotāju un
uzņēmēju, vietējo kopienu līderus, nevalstisko organizāciju un pašvaldību
pārstāvjus, deputātus, valsts pārvaldes pārstāvjus un politikas veidotājus - ikvienu,
kurš ir gatavs līdzdarboties mūsdienām piemērotas, pievilcīgas un konkurētspējīgas
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vides veidošanā mazajās pilsētās un lauku reģionos.
Pieteikšanās dalībai šeit: https://ej.uz/4LLKPr
Vairāk informāciju par Lauku kopienu parlamentu var iegūt www.laukuforums.lv.
Kontakti:
Anita Seļicka
Latvijas Lauku foruma izpilddirektore
anita.selicka@gmail.com, 29442492
Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas
dibināta 2004. gadā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību,
lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā
spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. LLF darbojas vairāk nekā 80
biedru organizācijas. Vairāk par LLF: www.llf.partneribas.lv
Latvijas Lauku kopienu parlamentu organizē biedrība „Latvijas Lauku forums”
sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību, Lauku partnerību „Lielupe” un Zemgales
NVO centru.
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