
 

 

 

 

 

Zaļenieki, Jelgavas novads 2019. gada jūnijs 

      

5. JŪNIJS, TREŠDIENA 

Līdz 19:00 Dalībnieku ierašanās no Latvijas malu malām. Iekārtošanās naktsmītnēs 

19:00 Vakariņas 

No 20:00 Ceļojums pa Zaļenieku bagātībām. Kino stāstu baudīšana Zaļenieku pazemes kambaros 

 

6. JŪNIJS, CETURTDIENA  

8:00  Prāta un gara modināšana, sveicot sauli. Rāma kolektīvā joga. Brokastis nakšņotājiem 

Līdz 10:00   Rīta kafija un reģistrācija 

10:00 4. Latvijas Lauku kopienu parlamenta atklāšana ar vietējo kopienu un politikas veidotāju aktīvu 
līdzdalību. Viedokļu līderu uzrunas. Jaunās lauku nākotnes zīmēšana. Pārmaiņu procesi 

12:00   Pusdienu pārtraukums 

13:00 Iedvesmas un spēka stāsti. Jauno paradigmu iedzīvināšanas procesi un inovācijas. 

14:00 Daudzveidīgas, dažādu sektoru, iekļaujošas un pārsteidzošas darba stacijas ar iedvesmas 
pieredzi par jaunajām iniciatīvām laukos Latvijā un ārvalstīs kopā ar praktiskiem darītājiem un 
pārmaiņu veidotājiem, politikas veidotājiem, pētniekiem, pašvaldībām un aktīviem iedzīvotājiem:  

Dalīšanās ekonomika; Alternatīvie mājokļu risinājumi; Subkultūras; Sociālās inovācijas; Pelnoša 
uzņēmējdarbība attālinātās teritorijās; Bioekonomika; Jaunā demokrātija; Tradicionālā un 
mūsdienīgā sinerģija; Viedie ciemi; Mūžizglītība ar augstu pievienoto vērtību un citas stacijas par 
esošajām un briestošajām pārmaiņām laukos. 

 

No 18:00 Jauno paradigmu siltumnīca. Neformāla dalībnieku tīklošanās un pieredzes apmaiņa. Jelgavas 
novada daudzināšana un labumu baudīšana. Vietējo identitātes produktu degustācija no dalībnieku 
pārstāvētajām vietām, aktualizējot jaunus unikālus produktus un unikālas kopienu iniciatīvas. 

  

Nakšņošana Zaļeniekos un tuvākajos Jelgavas novada viesu namos un muižās. Par naktsmāju 
iespējām organizatori informēs reģistrētos dalībniekus. 

 

 

JAUNĀS LAUKU PARADIGMAS 

Programma tiks precizēta un papildināta. 
Versija uz 3.04.2019. 

 



            

7. JŪNIJS, PIEKTDIENA 

7:30 Prāta un gara modināšana. Latviešu joga. Vasaras sezonas skriešanas treniņu atklāšana Zaļenieku 
takās. Brokastis nakšņotājiem 

Līdz 9:00 Rīta kafija un reģistrācija 

9:00 Domapmaiņas platforma. Interaktīva iepriekšējās dienas sesiju darba staciju rezultātu un atziņu 
ziņošana  

10:30 Kafijas pauze 

11:00 Kopīga saruna par nākotni un sadarbību jaunās lauku telpas iedzīvināšanai. Dalībnieku un 
viedokļu līderu apliecinājums sadarbībai. Rīcības plāns nākamajiem diviem gadiem un nākotnes vīzija 
pārmaiņām. Jauno paradigmu iedzīvināšana mazpilsētās un laukos. 

12:30 Pusdienu pārtraukums  

13:30 Jauno paradigmu un pieredzes praktiskā iepazīšana Lauku partnerības „Lielupe” darbības 
teritorijā. Trīs pieredzes braucieni: 

Vēsture veido nākotni - senā atdzīvināšana iekārojamai lauku telpai (Zaļenieki - Abgunste - 
Lielvircava - Eleja). Viesošanās pie mūsdienu muižniekiem radošuma rezidencē mākslas, kultūras un 
jaunrades procesiem, laikmetīgam dizainam un dzīves svinēšanai Abgunstes muižā. Tikšanās ar 
Lielvircavas šneiderieni izziņas vizītē par autentiskumu un ceļu no tūrisma apskates objekta līdz 
radošai uzņēmējdarbībai. Elejas tējas namiņa noslēpumu izziņa un laimes mirkļu pievilkšanas stāsts. 

Jaunas pieeju ieviešana šķietami zināmām tradicionāliem procesiem (Zaļenieki - Lielplatone - 
Vilce - Trubenieki).  Atzinību guvušā renovētā vešūža izpēte un praktiskā līdzdarbošanās vešerienes 
vadībā Lielplatones muižā, izzinot ikdienu senatnē un pārmaiņu telpu šodien. Mētru brīnumu 
baudīšana Lolitas Duges "Piparmētru namiņā", baudot neparastas vairāk kā 30 veidu mētras, zefīrus, 
sīrupus, kosmētiku un citus unikālus produktus un darbības. Tikšanās ar Trubenieku saimnieku - 
eksperimentētāju, kurš  pārprofilējis saimniecību no tradicionālās nozares, pēc izmēģinājumu posma 
attīstot šitake sēņu audzēšanu un pārstrādi. 

Saimniekošana laukos ar jaunu "asāku" garšu.  (Zaļenieki – Svēte - Valgunde - Tīreļi). Jaunās 
uzņēmējas Leldes mērķtiecīgais "Lejnieku" attīstības stāsts gan kļūstot par bioloģiskās produkcijas 
ražotāju un pārstrādātāju, gan uzsākot saldētu un vakumiepakojumā fasētu BIO cepumu un ogu 
sviestu ražošanu.  Viesošanās Rolanda saimniecībā "Zvaņi", kuram sākotnēji plānotā brīvdienā mājas 
iegāde rimtai atpūtai pārtapusi par lielāko čili piparu saimniecību Latvijā. Brandvīnu baudīšana no 
Latvijas augļiem un ogām Tīreļu purva tuvumā esošajā "Tīreļu dzītuvē", izzinot ražošanas procesu, 
iepazīstot lauku sētu un zirgu stalli, kur ārvalstu zināšanas izmantotas pielāgojot resursus tirgus 
pieprasījumam. 

Pēc 17.00 Mājupceļš vai tālāka individuāla Jelgavas novada un Zemgales izziņa un atgriešanās naktsmītnēs.  

 

Dalība Lauku kopienu parlamentā ir bez maksas. Dalībnieki paši tiek aicināti nodrošināt nokļūšanu uz Zaļeniekiem, naktsmītnes, 

papildus ēdienreizes un vizītes saimniecībās, tomēr organizatori ir parūpējušies par jūsu ērtību, apkopojot pieejamās iespējas un 

izdevīgu piedāvājumu dažādām vēlmēm.  

Pasākums ir bērniem draudzīgs. 

Tiks nodrošināta sinhronā tulkošana uz angļu valodu.  

Kontaktinformācija:  
LLF biroja tel. 28855427,  

e-pasts: laukuforums@gmail.com 


