
 

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem 

Latvijā notiks Eiropas Lauku Jauniešu parlaments 

2017. gada 11. augustā Līgatnes novada Ratniekos pulcēsies jaunieši no Eiropas Savienības, 

Balkānu un Melnās Jūras reģiona valstīm, lai piedalītos Pirmajā Eiropas Lauku Jauniešu 

parlamentā. Būs pārstāvji no Dānijas, Norvēģijas, Austrijas, Šveices, Slovēnijas, Igaunijas, 

Lielbritānijas, Latvijas, Armēnijas un Albānijas. Šī Jauniešu parlamentā iegūtie rezultāti tiks iekļauti 

Eiropas Lauku parlamentā, kas šogad notiks Nīderlandes pilsētā Vernhostā oktobrī. 

Parlamenta laikā, Eiropas lauku jaunieši interaktīvā veidā, balstoties uz pērn izstrādāto Eiropas lauku pilsoniskās 

sabiedrības manifestu par nepieciešamajām rīcībām lauku nākotnei, kurā būtisku vietu ieņem jaunieši, risinās 21. 

gadsimta lauku jauniešu izaicinājumus. Uzmanība tiks pievērsta gan jauniešiem, kas šobrīd dzīvo laukos, gan arī 

tiem, kuri dažādu apsvēru dēļ ir pametuši dzīvi laukos. Kā radīt apstākļus, kas ļautu apvienot globālās urbanizācijas 

radītās sociālās un ekonomiskās vajadzības, kur lielu lomu spēlē digitalizācijas procesi, ar iespēju jauniešiem dzīvot, 

veiksmīgi attīstīt idejas un pašrealizēties lauku teritorijās?  

Eiropas Lauku telpa ir dažāda. Eiropas Dienvidu valstis, kas šobrīd pārdzīvo patvēruma meklētāju krīzi, Balkānu 

valstis un Armēnija ar lauku iedzīvotāju izaicinājumiem kalnu apvidos, taču visai lauku telpai kopīga ir iedzīvotāju 

aizplūšanas problēma, kas rezultējas ar urbanizācijas līmeņa pieaugumu. Pasākuma laikā būs iespēja sajust un 

iepazīties ar būtiskajām atšķirībām darba sesijā “Eiropas Gars”, ar dažādo valstu vizītkartēm, mēģinājumiem 

vienoties par kopīgo darba sesijās “Lauku ciems Eiropā” un “Jauniešu Balss”, kā arī jauniešu piedāvāto risinājumu 

analīzi kopā ar Eiropas un Latvijas lauku attīstības ekspertiem sadaļā “Lauku jauniešu iespējas Eiropā”. 

Latvijā starptautisko pasākumu rīko biedrības “Latvijas Lauku forums”, “Latvijas Mazpulki” un Ciemu Rīcības 

asociācija Somijā. Eiropas Lauku Jauniešu parlaments tiek rīkots, gatavojoties Eiropas Lauku parlamentam šī gada 

oktobrī, kas ir lauku pilsoniskās sabiedrības kustība, un paredzēta, lai paustu iedzīvotāju pozīciju Eiropas politiķiem, 

kā arī rīcības politikas izstrādātājiem. Eiropas Lauku Jaunieši parlaments ir sākums lauku jauniešu pilsoniskās balss 

apvienošanai cerīgai lauku nākotnes veidošanai Eiropā.  Parlamenta darba valoda būs angļu.  

 

Par iespējamo dalību Eiropas Lauku Jauniešu parlamentā aicinām sazināties ar organizatoriem.  

KONTAKTI  
Āris Ādlers, Latvijas Lauku forums  
E-pasts: aris.adlers@gmail.com, tel. 26468620 
 

 
VAIRĀK PAR ORGANIZATORIEM 

Biedrība ”Latvijas Lauku forums”: http://llf.partneribas.lv/lv/ 
Latvijas Mazpulki: http://www.mazpulki.lv/ 
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