
 

  

 

JAUNIENĀCĒJI LAUKOS:  

iespējas un izaicinājumi 

7. oktobris, 2022. 
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Sudraba zāle, Lielā iela 2, Jelgava 

 

 

10.00 Ierašanās, reģistrēšanās un rīta kafija 

10.30 Konferences atklāšana 

Dina Popluga, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Ekonomikas un 

sabiedrības attīstības fakultātes prodekāne 

Zaiga Krišjāne, Latvijas Universitāte, Valsts pētījumu programmas projekta 

“Jauni risinājumi demogrāfijas un migrācijas procesu izpētē latviskas un 

eiropeiskas zināšanu sabiedrības attīstībai.” vadītāja 

Anita Seļicka, biedrības “Latvijas Lauku foruma” izpilddirektore 

10.45 LAUKU TELPA JAUNIENĀCĒJU PARALĒLĒ  

 

Jaunienācēji laukos kā pētniecības objekts, Dina Bite, Ženija Krūzmētra, 

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte  

Jaunienācējs Vidzemē. Apvārsnis 2020 programmas projekta "Sadarbības 

virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem (Polirural)" rezultāti. 

Zane Seredina, Aiva Apša-Ķīšeniece, Latvijas Lauku forums 

Jaunienācēju integrācija lauku teritorijās, Anete Tīrmane, Latvijas 

Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte 

 

11.30 Diskusija  “JAUNIENĀCĒJS MANĀ NOVADĀ”  

 

Iedzīvotāju pieaugošā interese nomainīt pilsētas vidi uz dzīvi laukos, liek 

paskatīties uz jau ilgstoši problemātiskajiem jautājumiem lauku teritorijās no 

jauna skatupunkta, vienlaikus arī aktualizējot jaunus izaicinājumus. Kādu 

potenciālu jaunās migrācijas tendences atver lauku telpas attīstībai?  

 

12.30 Pusdienas 

13.30 Darba grupas “JAUNIENĀCĒJAM PA PĒDĀM” 

Sarunu laikā meklēsim inovatīvus, laukiem un dažādām motivācijām pielāgotus risinājumus 

lauku revitalizācijai, ko paver pilsētas iedzīvotāju pieaugošā interese par dzīvi laukos. 



 

1.  Izmaksu un ieņēmumu līdzsvarošana dzīves kvalitātes nodrošināšanai laukos 

Vai izmaksu un ieņēmumu vēlmes un iespējas laukos ir sabalansējamas? Kādi priekšnoteikumi 

tam ir nepieciešami?  

2. Nodarbinātība 

Vai laukos var atrast darbu? Vai lauki ir vide, kur veidot savu uzņēmumu? Lauku vide ar 

plašumu un vietējiem resursiem ideju radīšanai un attīstīšanai. Alternatīvā un eksperimentālā 

uzņēmējdarbība un nodarbinātība.  

3. Mājoklis 

Savs mājoklis laukos – sapnis vai realitāte? Kādas prasības izvirza mūsdienu dzīves ritms 

mājoklim laukos?    

4. Savas vietas meklēšana un vērtību sadursmes  

Savas vietas meklēšana - gaidu, vērtību un realitātes savstarpējā atbilstība. Kā gaidas par lauku 

dzīvi atspoguļojas tās reālajā ikdienā? Vietējo un ienācēju sadzīvošana – jauni izaicinājumi vai 

iespējas vietas attīstībai? 

5. Sociāli ekonomiskais pienesums kopienām 

Ko jaunienācēji nozīmē vietējai kopienai un teritorijai laukos?  

15.10 Kafijas pauze 

15.40 Kopsavilkums: Darba grupu būtiskākās atziņas un ieteicamie risinājumi  

                  
 

 

 

 

 

Reģistrācija semināram līdz 4.oktobrim https://ej.uz/seminars-jaunienaceji  

 

Saziņai un papildinformācijai:  

Ženija Krūzmērta 

e-pasts: zenija.kruzmetra@llu.lv  

 

Aiva Apša-Ķīšeniece 

e-pasts: aiva.kiseniece@laukuforums.lv  
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