Latvijas Lauku kopienu parlamenta

Profesionāļu forums

Lauku kopienu parlamenta rīcības grupas rīkotais pasākums- profesionāļu
forums tiek organizēts, ar mērķi identificēt efektīvas NVO iesaistes metodes.
Uz profesionāļu forumu tiek aicinātas tās organizācijas un to pārstāvjus, kam
ir pieredz darbā ar kopienām, un kas varētu sniegt kvalitatīvu pienesumu
Latvijas lauku kopienu parlamenta laikā, kas norisināsies 7. un 8. jūnijā
Preiļos un kaimiņu teritorijās. Profesionāļu foruma darba rezultātā taps
izdales materiāls kopienu parlamenta dalībniekiem par efektīvām metodēm
kopīgu jautājumu risināšanā savā kopienā, novadā un valstī.

Norises vieta: RĪGA, ANDREJOSTAS IELA 4A (CREATIVE ANDREJSALA JUMTA TERASE)
Norises laiks: 2013. GADA 17.MAIJS, PLKST. 13:00 - 17:00
Darba kārtība:
13:00 – 14:00 Profesionāļu foruma dalībnieku pusdienas
14:00 - 14:30 Latvijas Lauku kopienu parlaments- Līdzdalīgās demokrātija Latvijas laukos!
14:30- 15:00 Latvijas Lauku kopienu parlamenta dalībnieku struktūra un risināmie jautājumi
15:00- 17:00 Efektīvas metodes darbā ar kopienu pārstāvjiem kopīgu mērķu sasniegšanai
Informācija par nokļūšanu līdz profesionāļu forumam:

Par Lauku kopienu parlamentu:
Reaģējot uz pēdējā laikā arvien skaļāk izteiktajiem viedokļiem gan no ekonomistu, gan politikas veidotāju puses par lauku telpas neizbēgamu bojāeju un, ņemot vērā tādu valstu kā Zviedrija un Igaunija lauku attīstības pieredzi, kurās veiksmīgi tiek realizēta lauku telpas kā ekonomiski aktīvas un apdzīvotas valsts daļas attīstības politika, biedrība „Latvijas Lauku forums”, kas pārstāv Latvijas Lauku pilsoniskās sabiedrības un ilgtspējīgas lauku attīstības balsi Latvijā un Eiropas Savienībā, 2013. gada 7. un 8. jūnijā sadarbībā ar Preiļu rajona partnerību
rīko 1. Latvijas Lauku kopienu parlamentu.
Lauku parlamenta ideja balstīta uz līdzdalīgās demokrātijas un lauku kopienu kapacitātes paaugstināšanu un tā mērķis ir radīt veiksmīgus
risinājumus un jaunas iespējas lauku attīstībai, iniciējot dažādu pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Lauku kopienu parlamenta darbības princips balstās uz līdzvērtīgu dialogu/diskusiju starp kopienu pārstāvjiem un politikas veidotājiem, kā rezultātā tiek izstrādāta kopienu parlamenta rezolūcija, kuras izpildes pārraudzību uzņemas Latvijas Lauku forums.

.
KONTAKTI:
laukuforums@gmail.com
28855427

Aktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu
parlamenta kā Līdzdalīgās demokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no
Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti
administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

