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PROGRAMMA 
Stāmeriena, Gulbenes novads 

2021. gada 16. – 18. jūnijs 

 

Latvijas Lauku kopienu parlaments (LLKP) notiek reizi divos gados un tā mērķis ir kopīgi rast 

veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu iesaistīto pušu 

sadarbību, izaicinājumu un prioritāšu identificēšanu vietējā, reģionālā, nacionālā un Eiropas 

mērogā. Kopienu parlamenta darbības princips balstās līdzvērtīgā dialogā, pulcējot gan pašvaldību 

un valsts pārvaldes pārstāvjus, gan uzņēmējus, politikas veidotājus, akadēmiķus, lauku attīstības 

profesionāļus un entuziastus, lai apkopojot prakses un viedokļus veidotu pozīciju sistemātiskām 

izmaiņām. Tie ir vairāki simti interesentu, kuriem ir viens mērķis: rast risinājumus Latvijas lauku 

ilgtspējai un lauku iedzīvotāju labklājības veicināšanai. LLKP šovasar notiks jau piekto reizi, ne tikai 

meklējot atbildes, bet arī savienojot kopienu līderus un labās pieredzes, lai to pozitīvā ietekme kļūtu 

vēl spēcīgāka un rezonētu plašāk. Visi viedokļi tiks apkopoti Rezolūcijā, kas turpmākos divus 

gadus kalpos par ceļa rādītāju ar lauku telpu saistītiem lēmumiem. 

 

Pieteikšanās:  www.parlaments.laukuforums.lv 

 

 

TREŠDIENA, 16. JŪNIJS CETURTDIENA, 17. JŪNIJS PIEKTDIENA, 18. JŪNIJS 

15.30 
 
 
17.00 
 

Jaunienācēji laukos – dzīvā 
bibliotēka 
 
Viedie ciemi – dzīvā bibliotēka 

10.00 
 
 
12.30 
 
13.30 
 
 
 
15.00 
 
15.30 
 
 
 
17.30 
 

5. Latvijas Lauku kopienu 
parlamenta atklāšana 
 
Pārtraukums 
 
Paralēlās tematiskās darba 
grupas, izzinot labās prakses un 
prioritātes lauku telpā 
 
Pārtraukums 
 
13 paralēlas tematiskās darba 
grupas ar mērķi izstrādāt 
priekšlikumus rezolūcijai 
 
Gulbenes novada un Stāmerienas 
iepazīšanas aktivitātes 

09.00 
 
 
 
 
10.30 
 
12.00 
 
 
15.00 

Interaktīva Gulbenes novada 
spēka cilvēku un iedvesmojošo 
prakšu iepazīšana  - Uzņēmīgi uz 
priekšu! 
 
Pārtraukums 
 
Kopienu parlamenta lielā 
kulminācija 
 
Gulbenes novada un Stāmerienas 
iepazīšanas aktivitātes 

 

Detalizēta programma turpinājumā 

  

http://www.parlaments.laukuforums.lv/
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TREŠDIENA, 16. JŪNIJS 

15.30 Jaunienācēji laukos – dzīvā bibliotēka [tikai tiešsaistē] 

 
Jaunienācēju laukos stāstu satikšanās Radio NABA viļņos. 
 

 

17.00 Viedie ciemi – dzīvā bibliotēka [tikai tiešsaistē] 

 
Praktiskie pieredzes stāsti un atziņas no Kalnienas, Kaldabruņas, Ziemupes, Jaunmuižas, Briežuciema, Ovišiem, 

Bernātiem, Krimūnu pagasta, Engures apkaimes piekrastes, Skujenes, Jaunpils, Liepas, Kākciema, Bebrenes, 

Carnikavas - atpazīstamības zīmes "Viedais ciems" kandidātiem. 

 

 

CETURTDIENA, 17. JŪNIJS 

10.00 5. Latvijas Lauku kopienu parlamenta atklāšana [tikai tiešsaistē] 

 
Uzrunas un viedokļi 

 Egils Levits, Latvijas Valsts prezidents 

 Zane Petre, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja 

 Vita Anda Tērauda, 13. Saeimas deputāte, Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja 

 Kai Heikkila, Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektoriāta (DG AGRI) Lauku 

attīstības programmu vadītājs Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs   

 Normunds Audzišs, Gulbenes novada domes priekšsēdētājs 

 Daiga Gargurne, biedrības "SATEKA" valdes priekšsēdētāja 

 Anita Seļicka, Latvijas Lauku foruma izpilddirektore 

 

Ekspertu un praktiķu saruna par lauku attīstības virzieniem: Vai Latvijas lauki ir zaļi, stipri, viedi un dzīvi? 

 

Lauku kopienu parlamenta barometrs 

 

Programmas izzināšana 

 

Kopienu parlamenta vadītāji 

 Atis Barinskis, sociālais uzņēmums "Lokāls", Kalnienas biedrība "KAPO" 

 Santa Harjo-Ozoliņa, Alūksnes lauku partnerība, Latvijas Lauku forums 

 

 

 

12.30 Pārtraukums 

 

13.30 Paralēlās tematiskās darba grupas, izzinot labās prakses un prioritātes lauku telpā 

 
Dzīvi, piepildīti un izjusti pieredzes stāsti no visiem Latvijas reģioniem, kas ietver gan darīšanas noslēpumus, gan 

jaudīgā mantojuma potenciālu, gan sevi un vietu piepildošas atgriešanās, gan risinājumus un sadarbības iespējas 

dedzīgai vietradei un apbrīnojamus atklājumus, kas ved uz visiem Latvijas reģioniem. 

 

Darīšanas noslēpums 

 Artūrs Blumfelds, Jelgavas novada Svētes pils 

 Zane Grigale Soņčika, Rasa Botanicals 

 Signe Šlosberga, SIA "Gusts Apinis" 

 Baiba Kalna, Tiņģeres pils 

 Anna Egliena, nodibinājums "Broņislavas Mārtuževas fonds RAKSTĪTĀJA" 
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Jaudīgais mantojums 

 Artūrs Niedras, Codes muiža 

 Jānis Vaivars, Bioloģiskā saimniecība "Ragāres" 

 Kristīne Skrulle, Jūrkales tautas nams 

 Aneta Rulle, Kurzemes dabas fonds 

 SIA «3Dpro» 

 

Piepildošā atgriešanās 

 Agate Eniņa, Kabiles muižas vīna darītava 

 Ģirts Vitkovskis, Kokkopis 

 Kristīne Nicmane, "Jašas podi" 

 Sandis Kristers Dūšelis, "Miervidi" 

 

Dedzīgā vietrade 

 Nora Poiša, Lielbornes muiža 

 SIA "Augu spēks" 

 Gints Jankovskis, Biedrība Laiks Jauniešiem 

 Kārlis Zemītis, SIA "Zaļās pēdas" 

 Toms Treimanis, Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrs 

 

Apbrīnojamais atklājums 

 Inguna Balcere, Biedrība "Mēs Jaunaucei" 

 Viljams Dāvidsons, Biedrība "Es i' svaigs!" 

 Biedrība "Krāslavas māmiņu klubs" 

 Ineta Zībarte, Alpaku sala 

 Sandra Zilberta, Biedrība "Ūdensmalu attīstībai" 

 

15.00 Pārtraukums 

 

15.30 13 paralēlas tematiskās darba grupas ar mērķi izstrādāt priekšlikumus rezolūcijai [tiešsaistē 

ar tiešraides skatīšanos no Stāmerienas] 
 

1. Draugi, būs labi: burāšanas skola pandēmijas viļņos [tikai tiešsaistē] 

Atbilde uz Covid-19 pandēmiju un mūsu spēju pielāgoties jaunajiem apstākļiem. 

 Inese Vaivare, Brīvprātīgo kustība #vieglipalīdzēt 

 Santa Bērziņa, Latvijas Bankas ekonomiste, Makroekonomikas analīzes daļas vadītāja 

 

2. Identitātes labirinti sistēmas grābekļos [tikai tiešsaistē] 

Kopienu spēks iestāties par savām vērtībām un identitāti. 

 Daina Butlere, Biedrība "Mūsu mājas Pocelujevkā" 

 Jeļena Šaicāne, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore 

 

3. Kaķis maisā - līdzdalības metožu izmantošana laukos [klātienē un tiešsaistē] 

Jēgpilna un izpratnē balstīta iedzīvotāju iesaiste vietējos lēmumos. 

 Zane Pūcīte, Gulbenes novada pašvaldības projektu vadītāja 

 Līga Stafecka, Domnīcas PROVIDUS vadošā pētniece 

 

4. Tici vai netici – laukos dzīvot var! Jaunienācēji [tikai klātienē] 

Cilvēku atgriešanās laukos un to radītās pārmaiņas.  

 Rita Merca, reemigrācijas koordinatore Vidzemē 

 Kristīne Rolle, Latvijas Lauku foruma pētniecības projektu vadītāja 
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5. Lauku dzīves mauriņa bagātināšana [tikai klātienē] 

Sociālkultūras vide laukos vietas piederības, izglītības, kultūras un vietējās kopienas perspektīvā. 

 Ženija Krūzmētra, Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētniece 

 Dina Bite, Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētniece 

 

6. Puspilns vai pustukšs - skatījums uz apdzīvotību laukos [tikai tiešsaistē] 

Iedzīvotāju izvietojums un demogrāfija, tā saķere ar attīstības vilkmi. 

 Nita Jirgensone, Pārresoru koordinācijas centra Demogrāfijas lietu centra vadītāja 

 Ieva Kalniņa, Vidzemes plānošanas reģiona Teritoriālās plānošanas nodaļas vadītāja 

 

7. Mierā stāvēt ir atpakaļ iet. Viedie ciemi [klātienē un tiešsaistē] 

Vietējo cilvēku un resursu aktivizēšana kopienu viedai attīstībai. 

 Āris Ādlers, Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai Attīstībai 

 Daiga Kalniņa, Alsungas viedā ciema pārstāve 

 

8. Digitālā realitāte laukos: platjoslas mērīšana [tikai tiešsaistē] 

Komunikāciju infrastruktūras pieejamība ārpus lielajām pilsētām. 

 Ina Gudele, Latvijas Interneta asociācijas valdes priekšsēdētāja 

 Krista Andersone-Krūmiņa, Koprades telpas CoLabora Lielvārde pārstāve 

 

9. Klikšķu un ekrāna džungļi. Digitālo prasmju iznāciens [klātienē un tiešsaistē] 

Digitālās prasmes jaunām iespējām, pakalpojumiem un informācijai.  

 Zanda Zilgalve, IT izglītības fonda "START (IT)" izpilddirektore 

 Liene Strazdiņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Projektu pārvaldības departamenta 

Digitālo prasmju veicināšanas projektu nodaļas vadītāja 

 Sarmīte Mickeviča, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta 

nozares eksperte IKT jomā 

 

10. Īss savienojums pārtikas ķēdē [tikai tiešsaistē] 

Ilgtspējīga un droša pārtikas aprite. 

 Maija Ušča, Agroresursu un ekonomikas institūta pētniece 

 Miķelis Grīviņš, Baltic Studies Centre vadošais pētnieks 

 

11. Pārtikas zaļā publiskā iepirkuma dziļie ūdeņi [tikai tiešsaistē] 

Vietējās pārtikas nodrošinājums pašvaldību iestāžu ēdienkartē. 

 Lāsma Ozola, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciāliste bioloģiskajā lauksaimniecībā 

 Ilona Dreimane, Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas pārstāve 

 

12. Pedāļu mīšana alternatīvās enerģijas ražošanai [tikai tiešsaistē] 

Individuāli un kopienu radīti atjaunojamās enerģijas avoti vietējam patēriņam. 

 Einārs Cilinskis, Ekonomikas ministrija, Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta vecākais eksperts 

 Līga Krūmiņa, Biedrības Smiltenei un Latvijai valdes locekle 

 

13. Politiku un finanšu ieguldījumu raža. Kādas sēklas vēl jāiepērk? [tikai tiešsaistē] 

Lauku filtrs politiku izstrādē un Eiropas lauku semestris fondu īstenošanā kā jauni rīki politiku koordinēšanā. 

 Pēteris Vilks, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs 

 Edgars Šadris, Finanšu ministrijas ES fondu stratēģijas departamenta direktors 

 

17.30 Gulbenes novada un Stāmerienas iepazīšanas aktivitātes [tikai klātienē] 
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PIEKTDIENA, 18. JŪNIJS 

09.00 Interaktīva Gulbenes novada spēka cilvēku un iedvesmojošo prakšu iepazīšana  - Uzņēmīgi 

uz priekšu! [tiešsaistē ar tiešraides skatīšanos no Stāmerienas] 

 
1. Nekur nav tik labi kā mājās 

Lepnums un mīlestība pret savām mājām stiprina piederību savai vietai. Dzīvesveids un tradīcijas veicina aktīvu 

darbošanos. Piederības sajūta vietai kopā ar aktīviem sirdscilvēkiem rada dzīvesvietu, kurā citi var iegūt iedvesmu sākt 

darīt, jo tikai darot, var sasniegt mērķi. 

 

2. Elpo dziļi – dzīvo zaļi! 

Sinerģija ar dabu ir ilgtspējas “pamatakmens”, kas tiek radīts, sastopoties ar jauniem izaicinājumiem. Enerģija tiek 

iegūta no dabas, atklājot jaunas iespējas un idejas, kā attīstīt radošo procesu un potenciālu, lai nākotnē dzīvotu vēl 

zaļāk. 

 

3. Cilvēks dabā un daba cilvēkā 

Daba kopā ar cilvēku nepārtraukti atrodas kustībā. Cilvēka mijiedarbība ar dabu rada labvēlīgus apstākļus skatīties 

plašāk, izzināt un pielāgoties, neaizmirstot par dabai draudzīgu saimniekošanu. 

 

4. Jaunas garšas dzīvē un biznesā 

Jaunie uzņēmēji ienāk ar jaunām idejām, esošie iegūst jaunas “garšas” - kopā dzīvei tiek piešķirta jauna “garšu 

buķete”. Jaunais varbūt sen aizmirsts vecais, tikai pielāgots, papildināts, uzlabots, piešķirta tam jauna “elpa”. 

 

5. Tradicionālais & jaunais normālais 

Nav māksla aizmirst veco, bet māksla ir to saglabāt un ļaut tam pastāvēt arī mūsdienās ne tikai tradicionālā veidā, bet 

arī mūsdienīgā formātā. Neatkarīgi no pastāvošā formāta, līdzdarbošanās aktivizē cilvēkus iesaistīties savas vietas 

attīstībā.  

 

 

10.30 Pārtraukums 
 

12.00 Kopienu parlamenta lielā kulminācija [klātienē un tiešsaistē] 

 
 Ziņojumi par darba grupu rezultātu un izstrādāto rezolūciju 

 Amatpersonu un viedokļu līderu uzrunas 

 Aktīvo klausītāju secinājumi un atziņas tālākajam darbam 

 Kopienu parlamenta pārsteigums no Gulbenes novada 

 

 

15.00 Gulbenes novada un Stāmerienas iepazīšanas aktivitātes [tikai klātienē] 
 

 

NEDĒĻAS NOGALE GULBENES NOVADĀ 

 

 

5. Latvijas Lauku kopienu parlamentu rīko biedrība "Latvijas Lauku forums" sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību un biedrību "SATEKA". 

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

 

Kontaktinformācija ● Latvijas Lauku forums ● +371 28855427 ● info@laukuforums.lv 
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Sadarbības partneri un atbalsts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


