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LLaattvviijjaass  LLaauukkuu  ffoorruummss  iieeppaazzīīssttiinnaa  aarr::  

  

LAPAS sniedz EFEKTĪVU ATBALSTU SAVIEM BIEDRIEM - biedrībām 
un nodibinājumiem, kas darbojas vai ir izrādījuši interesi 
darboties attīstības sadarbības vai attīstības izglītības jomā. 
LAPAS biedri realizē attīstības sadarbības dažādās 
pasaules valstīs, dažas no tām: 
 

LAPAS MĒRĶIS 

LAPAS KONTAKTI 

LAPAS IR 31 BIEDRS, TO SKAITĀ  
LATVIJAS LAUKU FORUMS 

 

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai 
Čaka iela 49 – 4, Rīga, LV-1011 

nodrošināt Latvijas nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) labvēlīgu vidi un iespējas attīstības 
sadarbībai nacionālajā un starptautiskajā līmenī 

LAPAS pastāvīgi 
un rezultatīvi 
PĀRSTĀV SAVAS 
INTERESES gan 
nacionālā, gan 
starptautiskā 
līmenī. 

LAPĀM ir VEIKSMĪGA 

PIEREDZE ATTĪSTĪBAS 

SADARBĪBAS PROJEKTOS, 
izstrādājot kopīgus 
projektus ar biedriem vai 
atbalstot tos projektu 
izstrādē, nododot Latvijas 
pieredzi attīstības valstīm. 

LAPAS VEIDO UN ATTĪSTA ATTĪSTĪBAS SADARBĪBAS 
UN ATTĪSTĪBAS IZGLĪTĪBAS SATURU.  
Kā centrālais elements un Latvijas fokuss satura 
veidošanā šobrīd ir izvēlēts cilvēkdrošības koncepts, 
adaptējot tā ieviešanu vietējo kopienu līmenī un 
nododot šo pieredzi tālāk attīstības valstīm. Šī pieeja 
arī saskan ar Nacionālās attīstības plānā minētajām 
prioritātēm. 

LAPAS STRATĒĢISKIE DARBĪBAS VIRZIENI 

LAPAS KOPĀ AR LATVIJAS LAUKU FORUMU 
PAR KOPIENU ATTĪSTĪBU 

Biedru sarakstu skaties TE 

LAPAS STRATĒĢISKĀS PRIORITĀTES 

TŪKSTOŠGADES ATTĪSTĪBAS MĒRĶI POLITIKAS SASKAŅOTĪBA ATTĪSTĪBAI CILVĒKDROŠĪBA GLOBALIZĀCIJAS SOCIĀLĀS DIMENSIJAS 
 

LAPAS ir izveidotas vērtīgas 
un interesantas  
FAKTU LAPAS  
par dažādām ar attīstības 
sadarbību saistītām tēmām.  
 
Meklē faktu lapas ŠEIT: 
http://lapas.lv/publikacijas/
faktu-lapas/ 

LAPAS INFORMATĪVIE MATERIĀLI – VĒRTĪGA INFORMĀCIJA, JAUNAS IDEJAS UN IESPĒJAS IESAISTĪTIES 

E pasts: info@lapas.lv 
Mob.tālrunis: +371 2627 5253 

twitter.com/lapas_lv 
www.facebook.com/lapas. 

LAPAS kopā ar Latvijas Lauku forumu strādās pie kopienu attīstības 
jautājumiem. LAPAS pieredze sadarbības projektos un zināšanas par 
ilgtspējīgas attīstības praksi citviet, ir vērtīga pieredze Latvijas situācijā, jo 
sadarbība ar attīstības valstīm nav vien palīdzības sniegšana, bet abu kopienu 
vai NVO kopīga mācīšanās vienai no otras. Piemēram, masveida preču imports, 
iznīcinot vietējo ražošanu, zemes noplicināšana, audzējot kultūras biodegvielai 
 
pieredzes apmaiņa 
 
 
??????????????????????????????????? 

LAPAS reizi divos mēnešos 
sagatavo nelielu pārskatu par 
galvenajām  
ATTĪSTĪBAS SADARBĪBAS AKTUALITĀTĒM.  
 

Interesenti var pieteikties  
LAPAS infoLAPAS saņemšanai 
savos e-pastos, rakstot uz 
info@lapas.lv 

LAPAS ir nacionāla mēroga nevalstiskā 
organizācija, kura dibināta 2004. gadā. 

Attīstības jautājumu risināšanas iespējas, 
dalīšanās ar labajām praksēm un informācija, 

kā veicināt kopienu attīstību - lapas.lv 

LAPAS stāsti. 
Ikmēneša 
vakari 
neformālā 
gaisotnē, lai  
dzirdētu ar  
attīstības jautājumiem saistītus 
stāstus, kas iedvesmo un raisa 
diskusijas. 

KAS IR ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA? 
Noskaidro to interesantās un 
informatīvi bagātās LAPAS 
infografikās: infografikās 

http://lapas.lv
/attistibas-
sadarbiba/kas-
ir-attistibas-
sadarbiba/ 

 

biodegvielai, mērķtiecīgi virzīta urbanizācija -  aktuāli 
jautājumi attīstības valstīs, kas ir vienlīdz aktuāli arī 
Latvijā. Tādējādi informējot Latvijas kopienas par 
risinājumu iespējām un metodēm citviet, mums rodas 
iespējas rast sekmīgus risinājumus.  
 
2015. gadā, kad būs Latvijas prezidentūra Eiropas 
Savienības Padomē, notiks arī 2. Latvijas lauku 
kopienu parlaments, sniedzot fantastisku iespēju par 
mūsu kopienām nozīmīgos jautājumus aktualizēt visas 
Eiropas mērogā, kas notiks aktīvā sadarbībā ar LAPAS. 

Šī informācija ir sagatavota ar 
Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta un Latvijas 
valsts finansiālu atbalstu. Par 

informācijas saturu atbild 
biedrība "Latvijas Lauku forums" 
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