
 

 

 
L a t v i j a s  l ī dzd a l ī b as  ne dē ļa s  i e va ro s  

Latvi jas viedo ciemu un lauku kopienu forums  

“KOPIENU PERSILĀDE 2022”  
“Viedais ciems 2021” - Jaunmuiža, Saldus novads 

Jaunlutriņu pagasta Tautas nams 

2022. gada 29. un 30. jūnijs 

 

Latvijas viedo ciemu un lauku kopienu forums “KOPIENU PERSILĀDE 2022” notiek ar mērķi kopīgi 

rast svaigus risinājumus kopienu līdzdalībai un viedai lauku attīstībai, pievienojot pozitīvas pārmaiņas 

un savienojot dažādas iesaistītās puses. 

Persilādē pulcējas gan kopienas, gan viedie ciemi un aktīvās nevaldības organizācijas, kā arī 

pašvaldību un valsts pārvaldes pārstāvji, politikas veidotāji, uzņēmēji, akadēmiķi un kopienu attīstības 

profesionāļi un entuziasti, lai kopā pārrunātu viegli vircotas līdzdalības metodes, kopienu labās prakses, 

spēcinātu kapacitāti un gūtu smeķīgu iedvesmu tālākajam darbam. Lai pipari uz mēles – tas tālu 

izskanēs. 

Tā kā forums notiek ar un par kopienām, tad savstarpējai difūzijai, atbalstam un komandas spēkam arī 

pasākuma norisē ir nozīmīga loma. Dalībnieki ir aicināti uzjaukt savas komandas, piesakoties kopā ar 

citiem savas kopienas vai līdzīgi domājošām personām, jo abas pasākuma dienas līdztekus aktivitātēm 

notiks komandu garšvielu buķetes veidošana, savstarpēja atbalsta un kopdarba stimulēšana, rosinot 

kolektīvās inteliģences un kopīgu resursu izmantošu vienotu mērķu sasniegšanai. Protams, gaidīts tiks 

arī ikviens, kas viens kā pētersīlis pieneņu laukā un kam komanda vēl tikai top vai minētajos datumos 

aizņemta citu garšu aktivitātēs. 

 

TREŠDIENA, 29. JŪNIJS 

10.30 Ierašanās un reģistrācija 

 

11.00 Atklāšana. Kopienas – spēcīgas lauku garšas veicinātājas  
Paneļa diskusija ar politikas veidotāju un kopienu iniciatīvu pārstāvju dalību, aktualizējot lauku attīstības un iedzīvotāju 

līdzdalības nozīmības aspektus, gūtās atziņas par viedajiem ciemiem un rekomendācijas vietēja līmeņa iniciatīvu 

attīstībai. Iedvesmas lekcija par nākotnes kopienām. 
 

 

13.00 Pusdienu pārtraukums 
  

14.00 Tematiskās sesijas efektīvai kopienu vajadzību īstenošanai 

 

I. Efektīva iedzīvotāju klātbūtne lēmumu pieņemšanā novadā - iedzīvotāju padomes 

II. Kopienas ideju īstenošana pašvaldībā – līdzdalības budžets.  
 

Prezentācijas, labās prakses no Latvijas reģioniem un ārvalstīm, diskusijas, jautājumi un atbildes par tālākajām 

rīcībām kopā ar ekspertiem un praktiķiem, kas īsteno konkrētās iniciatīvas. 

Līdzdalības budžeta tematisko sesiju organizē Domnīca Providus. 



 

 

 

15.30 Pārtraukums 
 

16.00 “Viedais ciems 2022” apbalvošanas ceremonija un kopienu dzīvā bibliotēka 

Dzīvā bibliotēka ar 12 viedo ciemu kandidātu pieredzes stāstiem 

Viedo ciemu 2022. gada žūrijas uzrunas un atziņas par kopienām 

“Viedais ciems 2022” apbalvošanas ceremonija 

 

 

18.30 Vakariņas 
 

19.00 Jaunlutriņu īstenoto iniciatīvu un vieduma izdzīvošana 

Kopienu tīklošanās sacensības “Skaties, ka nepārsāli!” 

Līdzdalības ķezu nakts. Patiesi stāsti par izgāšanos un neveiksmēm. 
 

 

CETURTDIENA, 30. JŪNIJS 

  

7.00 Rīta pastaiga 
 

8.00 Brokastis un reģistrācija 
 

9.00 Vietas izaugsmes garša: līdzdalības formas, pieejas un pieredzes attīstību plānošanā 
Ekspertu un praktiķu paneļa diskusija par mērķtiecīgu kopienas rīcību un plānošanu ar tiešsaistes un klātienes 

klausītāju iesaisti. 

Latvijas novadu attīstības programmu un stratēģiju analīzes rezultāti par lauku attīstības un kopienu jautājumiem  

Iedzīvotāju iesaiste pašvaldību attīstības plānošanā 

Saldus novada pašvaldības prakse līdzdalības un kopienu aktivitāšu stimulēšanai 

Viedā ciema stratēģijas izstrāde un īstenošana 

 

 

11.00 Pārtraukums 

  

11.30 Tuč, tuč un gatavs! Kapacitātes un iedvesmas radošās darbnīcas  
 

A. Dažādības pievienotā vērtība. Iedzīvotāju uzskatu un rīcību dažādības ievirzīšana kopienai vajadzīgā rezultatīvā 

gultnē. 

B. Cilvēku kopdares enerģija. Radošas metodes un kustība kopienas veidošanā un sociālu izaicinājumu risināšanā. 

C. Līdzdalības un komunikācijas paātrinājums. Praktiski par digitālizāciju. 

D. Vai zilonis jāēd pa daļām? Sistēmiskās inovācijas izaicinājumu transformēšanai. 

 

 

13.00 Pusdienas 
 

13.45 Nākotnes sēklu sēšana. Noslēgums ar komandu ziņojumiem un apbalvošanu.  
Rezultāti un atziņas no abām pasākuma norises dienām. Kopienu ziņojumi un būtiskais tālākai rīcībai nākotnē.  

 
 

14.30 Pieredzes vizīte pie viedām kopienām un azartiskām iniciatīvam Saldus novadā. 

 
 

 



 

 

 

Vairāk informācijas par citām Latvijas līdzdalības nedēļas aktivitātēm pilsoniskās sabiedrības attīstības un 

līdzdalības stiprināšanai, kas notiks nedēļā 2022.gada 27. jūnija līdz 3. jūlijam meklējiet šeit. 

 

 

Kontaktinformācija 

Inga Koleča, Latvijas Lauku forums 

Tālruņa numurs: +371 29220892 

E-pasts: inga.koleca@laukuforums.lv 

 

 

“Kopienu Persilādli 2022” rīko biedrība "Latvijas Lauku forums". Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības 

integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

 

 

Kopienu persilādes līdzorganizētāji, sadarbības partneri un atbalstītāji: 

          

Jaunlutriņu pagasta 

pārvalde 

Jaunlutriņu 

attīstības biedrība 

https://www.facebook.com/events/1481309228934119/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A994050461475765%7D%7D%5d%22%7D

