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PREPARE OG 
MEETING 
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SEMINĀRS "NO VAJADZĪBAS 

LĪDZ REZULTĀTAM" 

DARBA TIKŠANĀS 
AR KOPIENU 
INICIATĪVAS FONDU 

1. EIROPAS LAUKU 
PARLAMENTS 

IAC PROJEKTA „KOPIENU 
DARBĪBAS VEICINĀŠANA: 
AKTĪVAI PILSONISKAI 
LĪDZDALĪBAI UN 
NABADZĪBAS MAZINĀŠANAI” 
NOSLĒGUMA KONFERENCE 

LATVIJAS PREZIDENTŪRAS ES 

PADOMĒ DISKUSIJA 

LAUKU KOPIENU  NEDĒĻAS TIKŠANĀS 
NAGĻOS, RĒZEKNES NOVADĀ 
 

LATVIJAS LAUKU FORUMAM 

DECEMBRĪ PIEVIENOJUŠIES TRĪS JAUNI 

ASOCIĒTIE BIEDRI 
"Apes Attīstības atbalsta klubs" 

no Apes novada, 
Jaunpils reģionālās attīstības 

centrs „Rats” un 
biedrība "Cinītis" no Daugavpils 

novada. 
 

TIKŠANĀS AR 
MADLIENAS NVO 

LLF līdzdalības eksperts stāstīja 
par pilsoniskās sabiedrības 

iespējām prezidentūras laikā, 
paužot viedokli par ES nozīmi 

Latgales attīstībā, kā arī 
pozitīvajām tendencēm 

kopienu attīstībai, ko nesusi ES. 
Paužot cerību par 2. Lauku 

kopienu parlamenta iekļaušanu 
prezidentūrā, tika aicināts 

Latviju nedalīt laukos un 
pilsētās, bet uz Latviju skatīties 

kā uz vienu veselumu. 

PIEŅEMŠANA ĀRLIETU 
MINISTRIJĀ 

Uz pieņemšanu par godu 
18. Novembrim, tikai 
aicināti arī Latvijas Lauku 
foruma pārstāvji. 
Pasākumā piedalījās LLF 
līdzdalības eksperts Āris 
Ādlers. Pasākumā notika 
arī Sandras Kalnietes 
grāmatas atvēršana. 

Semināra laikā tika 
aktualizēti  VRG 

stratēģiju 2014.-2020. 
gadam izstrāde,  
LEADER pieejas 

finansējuma sadale,  
rīcības un citas 

izmaiņas, kas plānotas 
nākamajā periodā. 

 

Tikšanās laikā tika pārrunāta 
jaunā projekta partnerība un 

LLF iesaiste un atbildība 
projektā. Projekta mērķis ir 

stiprināt kopienu kapacitāti un 
to spēju piedalīties attīstības 

plānošanā. Tikšanās laikā, tika 
panākta provizoriska 

vienošanās par Projekta 
aktivitāšu sasaisti ar 2. Latvijas 

Lauku kopienu parlamenta 
sagatavošanas norisi. 

Eiropas pilsoņu gada ietvaros 
notiek diskusija, kurā Valdis 

Kudiņš iepazīstina 
dalībniekus ar kopienu 
iniciatīvām, kas parāda 

iedzīvotāju iespējas aktīvai 
līdzdalībai un veicina reģionu 

ekonomisko izaugsmi. 

LATVIJAS LAUKU FORUMS NOVEMBRĪ 

LLF līdzdalības eksperts kopā ar 
LLF NVO koordinatori piedalījās 
„Madlienas iespēju dienā”, kas 

bija kulminācija iesāktajam 
procesam, Madlienas biedrību 

Tikšanās laikā LLF 
līdzdalības eksperts 

iepazinās ar biedrības 
aktīvistu redzējumu par 

biedrības darbību. 
Tikšanās laikā biedrība 
tika ielūgta kļūt par LLF 

asociēto biedru. 

TIKŠANĀS AR RĪGAS PLĀNOŠANAS 
REĢIONA SPECIĀLISTIEM SALACGRĪVĀ 

13. DECEMBRĪ LLF piedalās  
Lielupes iedzīvotāju foruma norise! 

Aicināti piedalīties visi interesenti! 

Tikšanās tika plaši apmeklēta 
apvienojot gan lauku skolu, gan NVO 
sektora kopienu aktīvistus un 
aktivitāšu iniciatorus. Dalībnieki deva 
nozīmīgu pienesumu Lauku kopienu 
parlamenta rezolūcijai. Tikšanās da- 

lībnieki mainījās 
  mainījās ar labajām piere- 

dzēm un iepazi- 
nās ar Nagļu ko- 
pienā paveikto. 

BĒRNU FORUMA DISKUSIJA AR 
JAUNIEŠIEM, STUDENTIEM, 

LAUKSAIMNIEKIEM, 
UZŅĒMĒJIEM JELGAVĀ 

Pasākuma laikā tika identificētas 
SFL iniciatīvas laikā īstenotās 

iniciatīvas, kas var kalpot par labo 
praksi citu kopienu un kopienu 

 skolu ieguldījumam savas vietas           
       attīstībā. 

LLF līdzdalības eksperts 
iepazīstināja biedrības 

„Riteneitis” biedrus ar dažādām 
līdzdalības metodēm un sadarbī- 

bas veidošanas principiem.   

TIKŠANĀS AR URBAN INSTITUTE 
PĀRSTĀVI JONASU BUECHEL 

Tikšanās laikā, LLF 
līdzdalības eksperts 

pārrunāja Madlienas 
iedzīvotāju tikšanās 
sagatavošanu- jomā, 

kas saistīta ar Madlienā 
esošajām biedrībām un 

Vietējās iniciatīvas 
grupām. 

JAUNS PIETEIKUMS 2. 
KOPIENU PARLAMENTA 
NORISEI NO JAUNPILS 

CIEMA. 
 

Vairāk  info par 
ciemu JAUNPILS.LV 

LATVIJAS LAUKU FORUMA BIEDRU 

KOPSAPULCE 6. DECEMBRĪ 
LLF izstrādā jaunu 

projekta pieteikumu 
iesniegšanai SIF 

Projekta koncepts balstīts 
uz darbu ar pierobežu 

kopienām un to 
kapacitātes stiprināšanu. 

 

KOPIENU STUDIJAS MADLIENĀ 

SFL INICIATĪVAS „PĀRMAIŅU 
IESPĒJAS SKOLĀM” KONFERENCE 

„KOPIENAS SKOLA – RESURSS 
LATVIJAS KOPIENU ŠODIENAI UN 

NĀKOTNEI” 

LIELUPES IEDZĪVOTĀJU 
FORUMA DARBA GRUPA - 
JELGAVA 

VALSTS LAUKU TĪKLA 
VIETĒJO RĪCĪBAS GRUPU  

INFORMATĪVAIS 
SEMINĀRS IKŠĶILĒ 

SEMINĀRS JĒKABPILS NVO "NVO, 
UZŅĒMĒJU UN PAŠVALDĪBAS 
SADARBĪBA KOMPLEKSU 
PRODUKTU/PAKALPOJUMU IZVEIDĒ. 
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IESPĒJAS 
NVO." 

TIKŠANĀS AR BIEDRĪBAS 

„RITENEITIS” BIEDRIEM 

SOCIĀLĀS 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
FORUMS 

Sarunas laikā tika 
pārrunātas kopienu 
koordinatoru 
mācību vajadzības 
un diskusijā ar 
sociālā darba 
ekspertu no ASV 
tika izskatītas 
iespējas kopienu 
koordinatoru 
mācību 
programmas 
izveidei. 

Konferencē dalībnieki 
dalījās projekta gaitā 
gūtajā pieredzē un 
identificēja svarīgākos 
jautājumus, kas ir risināmi 
ES līmenī, piemēram, 
finansiālais atbalsts 
kopienu iniciatīvām. 

All Sweeden Shall Live, ERA, 
ERCA, PREPARE tīklu 

iniciatīva, kuras laikā tika 
noteikti lauku kopienām 
aktuālie jautājumi, kuru 

risināšanai nepieciešamas ES 
iniciatīvas, piem., atbalsts 
kopienu vitalitātes sekmē- 

šanai.  
Pirmie  
rezultāti 
 atro- 
dami 
ŠEIT 
 

Izstrādāts PREPARE 
darbības plāns 
2014.gadam. 

Valdis Kudiņš informē par LEADER pieeju, 
priekšlikumiem 2014.-2020.gadam un 

rosina diskusiju par aktīvāku pašvaldību 
iesaisti VRG darbā un svarīgajiem 

jautājumiem darbā pie vietējās attīstības 
stratēģijām. 

Valdis Kudiņš strādā ar 
Lielupes iedzīvotāju 
foruma darba grupu 
moderatoriem, lai 
sagatavotos sekmīgai 
iedzīvotāju foruma norisei. 

Seminārā Valdis Kudiņš Jēkabpils un 
apkārtnes novadu NVO sniedz 
informāciju par produktu/pakalpojumu 
izveides procesiem, sadarbības tīklu 
veidošanu veidojot kompleksus 
piedāvājumus reģionā. 

kopīgai resursu 
apzināšanai 
turpmākai 
sadarbības 
veidošanai. 

Forumā tika 
pulcināti dažādi 
praktizējošie 
sociālie uzņēmēji 
gan no Latvijas, gan 
kaimiņvalstīm, lai 
dalītos ar savu 
pieredzi un 
veiksmes stāstiem, 
aktualizējot arī 
sociālo 
uzņēmējdarbību kā 
sociālo jautājumu 
risināšanas 
virzītājspēku. 
Videoieraksts 
pieejams ŠEIT. 

Balvu partnerības stratēģijas izvērtēšanas pētījumā ir 
pabeigta Balvu rajona partnerības projektu iesniedzēju 
anketēšana. Šobrīd LLF kompetenču centrs strādā pie 

pirmo secinājumu izdarīšana, kas tiks pārrunāta 
pētījuma otrajā fokusa grupā 16. decembrī. 

LATVIJAS LAUKU KOPIENU 
PARLAMENTA PADOMES SĒDE 

19. DECEMBRĪ 

DIŽPROJEKTAM 2013 
pieteikti jau 7 projekti 

un decembrī notiks 
projektu izvērtēšana 

un balsošana 
sociālajos tīklos. 

http://www.jaunpils.lv/
http://europeanruralparliament.com/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=42&wysijap=subscriptions
http://www.youtube.com/watch?v=ks7reyYhVWs

