Latvijas Lauku forums iepazīstina ar:
Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds (LKIF) ir
nodibinājums, kas uzsāka savu darbu 2005.gada jūnijā
un ir Nīderlandes sadarbības fondu Centrālajai un
Austrumeiropai (NSF) un Oranje fonda darbības
turpinātājs un pieredzes pārņēmējs Latvijā.

Latvijas kopienu iniciatīvu fonds (LKIF) ir orientēts uz sadarbību un kopdarbu:
ilgstoši sadarbojas ar pašvaldībām, plānošanas reģioniem, uzņēmumiem,
citiem fondiem, Labklājības ministriju, bankām, ārvalstu vēstniecībām, kā arī
plāno attīstīt sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju. Mums liels prieks par to, ka kopš šī gada LKIF ir Latvijas Lauku
foruma asociētais biedrs.

LKIF MISIJA
Izmantojot savas kompetences, pieredzi un finanses,
palīdzēt nevalstiskajām organizācijām īstenot iedzīvotājiem
nepieciešamus un labi izplānotus pasākumus
sociālā
atbalsta, veselības veicināšanas un izglītības jomā. KIF to
dara finansiāli atbalstot un konsultējot nevalstiskās
organizācijas, kā arī veicinot kopienu iniciatīvu rašanos.

LKIF MĒRĶIS
Vietējās attīstības veicināšana, atbalstot kopienu iniciatīvas
sociālā atbalsta un integrācijas, veselības veicināšanas,
mūžiglītības jomās.
Lai īstenotu savu mērķi, LKIF piesaista līdzekļus no individuāliem ziedotājiem, uzņēmējiem, valsts,
struktūrfondiem un citiem avotiem.

LKIF finansējumu un konsultācijas programmu un akciju ietvaros var saņemt biedrības un
nodibinājumi, kas reģistrēti un darbojas Latvijā.
Izvērtējot projektus un lemjot par atbalstu, LKIF būtisku nozīmi pievērš tam, lai projekta
īstenošanā būtu iesaistīta vietējā pašvaldība un iedzīvotāji.
LKIF spēj radīt projektu aizraušanos, kā savulaik projektu vadītāja Ieva Ernštreite atzinusi: "Redz, kā viena
iniciatīva rada jaunas iniciatīvas! Tas tieši atbilst mūsu fonda identitātei!" LKIF mājas lapā ar stāstiem no
dažiem no noritējušiem projektiem var iepazīties sadaļā stāsti par NVO un ikgadējo atbalstīto projektu
sarakstā. „LKIF ir lieliska prakse – apskatīt biedrības darbību uz vietas, sniedzot konsultācijas un novērtējot
darbību. KIF bieži kalpo kā tilts starp dažādām organizācijām un veicina sadarbības veidošanos to vidū.”
(Agita Hauka)

27. septembrī LKIF organizē Absolventu – piešķīrumu saņēmēju un
lietpŗatīgu izlietotāju – salidojumu. LKIF valdes priekšsēdētāja Liesma Ose:
„Salidojumu rīkojam, jo gan mūsu dibinātājiem – Nīderlandes Oranje
fondam –, gan mums rūp mūsu partneru kopienu iniciatīvu dzīvotspēja:
vēlamies saprast un noteikt vienas kopienas iniciatīvas vidējo mūža ilgumu,
noteikt pievilcību jeb iesaistītspēju. Ir pārsteidzoši uzzināt, cik daudz un
dažādu cilvēku dzīves kopienas ir mainījušas uz labo pusi, un interesanti ir
noskaidrot, kā līdzīgu praksi pārņēmuši un novērtējuši citi – kaimiņu
pagastos, pilsētās? Varbūt visā Latvijā jau ko līdzīgu dara? Turklāt nolūkā
turpmāk veidot kopienu biedrību vai nodibinājumu aktīvistiem draudzīgas
un vajadzīgas piešķīrumu programmas vēlamies izpētīt viņu vajadzības pēc
atbalsta: kādiem mērķiem veltīt jaunas programmas, kurām sociāli
mazaizsargātām cilvēku grupām sniegt īpašu atbalstu, kā ar jēgu un atdevi
darbināt demokrātiju un vietējo ekonomiku Latvijas reģionos?”
„Latvijas lauku biedrībām fonds ir ļoti vajadzīgs, jo LKIF ir draudzīgs un
saprotošs. Pateicoties KIF, biedrībām ir iespēja uzrakstīt salīdzinoši mazus
projektus, saņemt konsultācijas un veikt korekcijas,” teikusi Agita Hauka, Iecavas
sieviešu kluba "Liepas" valdes priekšsēdētāja.
Patiesi, interese sadarboties ar LKIF ir tik liela, ka sakarā ar lielo NVO projektu
pieteikumu skaitu programmā „Atbalsts kopienu centriem”, jaunu projektu
iesniegšana uz laiku tiek apturēta – aktuālā informācija par programmām
"Veselībai un dzīvotpriekam", "Palīdzēsim māmiņai", "Atbalsts Rīgas senioriem",
"Kopā ar ģimeni un skolu" allaž pieejama LKIF mājas lapā.

LKIF KONTAKTI
http://www.iniciativa.lv/
Telefons: +371 67316963

Valdes priekšsēdētāja
Liesma Ose
Tālrunis: +371 26498654
E-pasts: liesma.ose@iniciativa.lv

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas
valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība "Latvijas Lauku forums".
Aktivitāte norit projekta ” Līdzdalīgas demokrātijas kultūras iedzīvināšana Latvijas lauku
telpā Lauku Kopienu parlamenta darbības formātā” (2012.EEZ/DAP/MAC/098) aktivitātes
Nr. 3.3. “Citu ar kopienu attīstību saistītu organizāciju darbības un darba rezultātu
identifikāciju un izplatīšanu lauku kopienām.” ietvaros. Aktivitātes mērķis ir popularizēt
dažādu organizāciju atbalstu darbam ar kopienu attīstības jautājumiem noteiktās jomās.

Projektu un komunikāciju vadītāja
Elita Uzulēna
Tālrunis: +371 26558082
E-pasts: elita.uzulena@iniciativa.lv
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