LAUKU KOPIENU PARLAMENTS
"Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos"
Līgatne | 3. - 5. jūnijs, 2015
1.DIENA - 3.JŪNIJS, trešdiena
DIENAS CĒLIENS (10:00–19:00), Līgatnes kultūras nams
Līdz 11:00 Iekārtošanās naktsmājās.
10:00-11:00 Reģistrācija; rīta kafija.
11:00-12:00 LAUKU KOPIENU PARLAMENTA ATKLĀŠANA. Valsts prezidenta uzruna parlamenta
dalībniekiem. Kopienu aktualitātes. Viedokļu līderu uzrunas. Atskats uz 1.Latvijas Lauku kopienu
parlamenta rezolūciju. Darba uzsākšana pie 2.Lauku kopienu parlamenta rezolūcijas izstrādes.
Andris Bērziņš, Latvijas Valsts prezidents,
Zanda Kalniņa-Lukaševica, Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre,
Ainārs Šteins, Līgatnes novada domes priekšsēdētājs,
Anita Seļicka, biedrības "Latvijas Lauku forums" izpilddirektore,
Atklāšanas sesiju vada:
Aija Tūna, Izglītības attīstības centrs, iniciatīva "Pārmaiņu iespēja skolām",
Valdis Kudiņš, biedrības "Latvijas Lauku forums" padomes priekšsēdētājs.

12:00-15:45 1.tematiskā sesija „LAUKU EKONOMISKĀ POTENCIĀLA STIPRINĀŠANA KĀ
PIENESUMS KONKURĒTSPĒJĪGĀKAI ES”.
12:00-12:45 Ievads 1. sesijas tematiskajā ietvarā un dalīšanās grupās.

Valdis Kudiņš, biedrības "Latvijas Lauku forums" padomes priekšsēdētājs
Astrīde Rozīte, biedrības “Vesels pilsētā un laukos” valdes priekšsēdētāja

12:45-14:00 Pusdienas
14:00-15:30 1.tematiskā sesija - darbs septiņās paralēlās darba grupās Līgatnes kultūras centrā un
Līgatnes vidusskolā.
1.1. Radi jaunas iespējas laukos: kā pelnīt ar radošumu laukos?
Ilze Barone, Brocēnu novada dome.

1.2. Pieslēdzies darbam no mājām laukos: kā informācijas tehnoloģijas veicina nodarbinātību
laukos?
Alise Vītola, Pārresoru koordinācijas centrs,
Kadri Sēdere (Kadri Seeder), Lahema (Lahemmaa) (Igaunija) attālinātā darba centrs,
Džoanna Stori (Joanna Storie), Tallinas Universitāte.

1.3. Ražo laukos: kā uzņēmējdarbībai attīstīties laukos?
Vija Zīverte, Jaunpils novada dome,
Elita Benga, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts.

1.4. Alternatīvā enerģija lauku ekonomiskās autonomijas veicināšanai: kā kļūt neatkarīgam
laukos? (atbalsta Latvijas Zaļā kustība)
Guntars Melnis, Latvjas Lauku konsultāciju un izglītības centra Daugavpils birojs, Daugavpils un
Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”,
Ilze Mežiniece, biedrība “Kulturys studeja Speiga”.

1.5. Esi pamanāms tirgū: ko tirgus sagaida no lauksaimniecības?
Videga Vītola, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Jelgavas birojs.

1.6. Esi atbildīgs laukos: kā sociāli nelabvēlīgus apstākļus pārvērst iespējās?
Ieva Jātniece, biedrība „Ūdenszīmes”, Lauku partnerība „Sēlija”

1.7. Kā rokās ir lauku dzīvotspēja? (VPP EKOSOC-LV 5.2.3.)
Baiba Rivža, Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
Maiga Krūzmētra, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

15:30 - 16:15 Kafijas pauze

Biedrība "Latvijas Lauku forums" ir noslēgusi līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Lauku kopienu parlamenta
„Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos” organizēšana” īstenošanu,
projekta līguma Nr.2014.LV/PR/03/04. Projektu finansē Latvijas Valsts.

16:15-18:45 2.tematiskā sesija „LAUKU UN MAZPILSĒTU IEDZĪVOTĀJU DZĪVES KVALITĀTES
UZLABOŠANA CAUR PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBU ĀRPUS ATTĪSTĪBAS
CENTRIEM”.
16:15-17:15 Ievads 2.sesijas tematiskajā ietvarā un dalīšanās grupās.
Aija Tūna, Izglītības attīstības centrs, iniciatīva "Pārmaiņu iespēja skolām".

17:15-18:45 2.tematiskā sesija - darbs sešās paralēlās darba grupās Līgatnes kultūras centrā un
Līgatnes vidusskolā.
2.1. Diedziņu pie diedziņa, salmiņu pie salmiņa: kā efektīvi izmantot to, kas mums jau ir?
Kopienas resursu efektīva izmantošana.
Daiga Gargurne, biedrība „Sateka,
Līga Švānberga, Lauku partnerība „Lielupe”,
Sniedze Sproģe, Latvijas Pašvaldību savienība.

2.2. No vaimanāšanas uz gavilēšanu: kā radīt labu vietu labai dzīvošanai?
Zane Pīpkalēja, Amatas novada pašvaldība,
Herta Elza Šalkovska, biedrība „ Attīstības centrs – Dzīvo gudri”,
Sandra Fridrihsone, Saldus rajona attīstības biedrība.

2.3. Kopienas skola - kopienas sirds: ko esam iemācījušies un varam mācīt citiem?
Silvija Ločmele, Briežuciema pamatskola, biedrība „Saulessvece”,
Aigars Keišs, Briežuciema pamatskola,
Kristīne Krumberga, Latvijas Universitāte.

2.4. Virtuālie un sirds tilti no pagātnes uz rītdienu, no paaudzes uz paaudzi: starppaaudžu
mācīšanās un solidaritāte 21. gs. gaumē.
Daila Frīdmane, Brocēnu pašvaldība,
Ilona Sāre, Kusas pamatskola,
Maruta Cestrova, biedrība "Ritineitis".

2.5. Visa pasaule peles klikšķa attālumā jeb kā, dzīvojot laukos, būt notikumu centrā?
Inese Siliņa, Kurzemes NVO atbalsta centrs,
Linda Krūmiņa, biedrība ‘Iespēju durvis”.

2.6. Dainu, danču un diapozitīvu virtuālā dzīve: kā pašiem mūsdienīgi saglabāt kultūras
mantojumu?
Laura Miķelsone, Brocēnu novads, Brocēnu vidusskola.

VAKARA CĒLIENS (20:00-23:00), Līgatnes kultūras nams
STARPTAUTISKAIS VAKARS. Dalībnieku iepazīšanās, savstarpēja komunikācija un tīklošanās. Kopīgi
veidotas daudznacionālas vakariņas ar ēdieniem no dalībnieku pārstāvētajām valstīm un Latvijas
novadiem. Neformāla dalībnieku mijiedarbība. Muzikāli izklaidējošs vakars ar Amatas novada folkloras
kopa "Ore” un improvizācijas teātra „Hamlets” aktieriem.

2.DIENA - 4.JŪNIJS, ceturtdiena
DIENAS CĒLIENS (10:00-16:00), Līgatnes rehabilitācijas centrs
9:00-12:00 3.tematiskā sesija „IEDZĪVOTĀJU MOBILITĀTES
PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA LAUKU ATTĪSTĪBAS KONTEKSTĀ”.

UN

PAKALPOJUMU

9:00-10:00 Ievads 3.sesijas tematiskajā ietvarā un dalīšanās grupās.
Atis Egliņš-Eglītis, Liepājas Kultūras pārvaldes starptautisko sakaru un kultūrpolitikas projektu vadītājs

10:00-12:00 3. tematiskā sesija - darbs četrās paralēlās darba grupās Līgatnes rehabilitācijas centrā
3.1. Kādā veidā saremontēti ceļi veicina jauniešu atgriešanos laukos?
Vilis Brūveris, biedrība „Next”.

3.2. Kā e-veselības priekšrocības ir iespējams izmantot veselības uzlabošanā?
Ineta Stadgale, Liepājas dome Vides un veselības daļa.

Biedrība "Latvijas Lauku forums" ir noslēgusi līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Lauku kopienu parlamenta
„Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos” organizēšana” īstenošanu,
projekta līguma Nr.2014.LV/PR/03/04. Projektu finansē Latvijas Valsts.

3.3. Jauniešu mobilitāte: kādēļ Eiropā ir vajadzīga izglītota sabiedrība?
Atis Egliņš-Eglītis, Liepājas Kultūras pārvalde.

3.4. Kādi ir šodienas kultūras izaicinājumi?
Jānis Ķīnasts, pilsētplānotājs- vietradis

12:00-12.40 Otrā Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūcijas prezentācija – vienošanās par
tālāku rīcību lauku attīstībai kopienas, nacionālā un Eiropas līmenī.
12:40-13:30 Pusdienas

13:30-15.45 4.tematiskā sesija "STARPSEKTORU UN STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
SABIEDRĪBAS VIRZĪTĀ VIETĒJĀ ATTĪSTĪBĀ". Starptautiskā vietējo rīcības grupu sesija ar
Eiropas tīklu līdzdalību un dažādu valstu VRG pārstāvju pieredzes apmaiņu.
Efektīva sadarbība lauku kopienu attīstībai,
Sabiedrības virzīta vietējā attīstība ES dalībvalstīs un Eiropas Lauku tīkla piedāvātās iespējas
2014.-2020. gada periodā,
- Paneļa sesija un diskusijas– pieredze, viedokļi un izaicinājumi no Latvijas, Rumānijas, Somijas,
Lietuvas, Čehijas, Igaunijas, Slovākijas un citām ES valstīm.
-

Radims Srešens (Radim Sršen), Eiropas LEADER tīkla (ELARD) prezidents,
Urzula Budziča- Tabora (Urszula Budzich-Tabor), Eiropas Lauku tīkla (ENRD) politikas analītiķe,
Valdis Kudiņš, biedrības "Latvijas Lauku forums" padomes priekšsēdētājs,
Tomas Millers (Thomas Müller), Eiropas Lauku parlamenta 2015 organizators.

VAKARA CĒLIENS (16:00-23:00)
16:00-18:00 ATTĪSTĪBAS FORUMA KOPĀBŪŠANAS SESIJA. Līgatnes kultūras nams
Lolitas Čigānes ziņojums. Ārvalstu attīstības pieredzes stāsti no Attīstības foruma dalībniekiem:
Toms Robinsons (Tom Robinson), Irāka; Frančeska de Zvagere (Franceska de Zvager),
Moldova; Lavrencs Onegu (Lawrence Onegiu), Uganda; Ukraina (runātājs tiek saskaņots),
Latvijas stāsti (runātāji tiek saskaņoti).
vai

16.00-18.00 BRĪVAIS LAIKS. Iespēja doties dažādās bezmaksas un maksas ekskursijās pa
Līgatni.
18.00-22.00 LĪGATNES SVĒTKI, Līgatnes kultūras nama pagalms, Spiņģu iela 4, citviet Līgatnes centrā
Radošās amatnieku un mākslinieku darbnīcas: papīra darbnīca, kokapstrāde – atslēgas piekariņi
un svečturi, vannas bumbu veidošana, aušana stellēs (kopīgā josta), filcēšana, tāšu izstrādājumi,
floristu darbnīca, dabas rotas, dūņu maskas un piparkūku apgleznošana.
Amatnieku un vietējo mājražotāju tirdziņš, kurā būs iespēja iegādāties kvalitatīvus un unikālus vietējos
produktus (Līgatnē nav bankomāta, lūdzam, parūpēties par skaidras naudas esamību).
Vietējo mākslinieku priekšnesumi: orķestris, deju kopas, ansambļi un kori ar daudzveidīgu repertuāru
dažādās Līgatnes skaistākajās vietās.
Dokumentālās filmas “LAIMES EKONOMIKA”. Filma tiks demonstrēta Līgatnes kultūras namā latviešu
un angļu valodā (2 seansi).
Bezmaksas ekskursijas – Līgatnes iepazīšana gida pavadībā: Amatu centrs, Līgatnes papīrfabrikas
ciemata vēsturiskais centrs, smilšakmens atsegumos veidotās pagrabu alas un dabas takas.
Īpašo objektu apskate un ekskursijas par draudzīgu samaksu: Padomju slepenais bunkurs, Līgatnes
alu un pagrabu apmeklējums un vīna degustācija, Pasaku māja, Tautas zvejniecības aroda muzejs, Papīra
muzejs (vairāk par objektiem te: http://www.visitligatne.lv/apskates-objekti).
Pēc Kopienu Parlamenta iespējams atpūsties un uzlabot savu veselību Rehabilitācijas centrā
Līgatne, iepriekš piesakoties: http://rehcentrsligatne.lv/new/.

Biedrība "Latvijas Lauku forums" ir noslēgusi līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Lauku kopienu parlamenta
„Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos” organizēšana” īstenošanu,
projekta līguma Nr.2014.LV/PR/03/04. Projektu finansē Latvijas Valsts.

3.DIENA - 5.JŪNIJS, piektdiena
DIENAS CĒLIENS (10:00-16:00), Līgatnes kultūras nama pagalms
10:00-11:00 CEĻA VĀRDI. Uzrunas no Lauku kopienu parlamenta un Attīstības foruma
vadītājiem. Viedokļu līderu uzrunas dalībniekiem. Ceļā uz 3.Latvijas Lauku kopienu parlamentu.
Iveta Grigule, Eiropas Parlamenta deputāte,
Linda Jākobsone, Prezidentūras komunikācijas un sabiedrisko attiecību departamenta vadītāja,
Ausma Pastore, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai,
Āris Ādlers, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai,
Aija Tūna, Izglītības attīstības centrs, iniciatīva "Pārmaiņu iespēja skolām",
Valdis Kudiņš, biedrības "Latvijas Lauku forums" padomes priekšsēdētājs.

11:00-16:00 PIEREDZES BRAUCIENS. Vietējo kopienu praktiskās prakses iepazīšana un labo
pieredžu apmaiņa.
Maršruts: Līgatne- Melturi- Drabeši- Āraiši- Priekuļi- Veselava. Maršruta garums aptuveni 100km.
Līgatnes pilsētas kultūrvēsturiskais centrs un Tautas zvejniecības muzejs (Gunārs Škēle)
Amatas Partizānu bunkurs un nodibinājuma „Brunis” iniciatīvas (Agris Šults)
Amatas Amatu māja (Inese Roze)
Maizes diena un Āraišu vējdzirnavas (Vineta Cipe)
Brīvnieku taka un Zemnieku spēka akmens (Anna Lutere)

KONTAKTI
Līva Stupele, Latvijas Lauku forums
E-pasts: liva@llf.partneribas.lv, tel. 288 55 427
Vairāk informācijas: www.laukuforums.lv
VAIRĀK INFORMĀCIJAS: WWW.LAUKUFORUMS.LV
Lauku parlamenta ideja balstīta uz līdzdalības demokrātijas un lauku kopienu kapacitātes paaugstināšanu.
Parlamenta mērķis ir radīt veiksmīgus risinājumus un jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu pušu
sadarbību vietējā, reģionālā, nacionālā, kā arī starptautiskā mērogā.

Lauku kopienu parlaments noslēgsies ar kopīgi izstrādātu rezolūciju, kas iekļaus kopienu un
politikas veidotāju apņemšanos konkrētām rīcībām nākamajos 2 gados un ilgtermiņā.
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 68 biedru organizācijas. Vairāk par LLF:
www.llf.partneribas.lv

Biedrība "Latvijas Lauku forums" ir noslēgusi līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Lauku kopienu parlamenta
„Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos” organizēšana” īstenošanu,
projekta līguma Nr.2014.LV/PR/03/04. Projektu finansē Latvijas Valsts.

