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L A T V I J A S    L A U K U    F O R U M S    F E B R U Ā R Ī 

PROJEKTA "LATVIJAS PLĀNOŠANAS REĢIONU UN VIETĒJO 

PAŠVALDĪBU TERITORIĀLĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS 

KAPACITĀTES PALIELINĀŠANA UN ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS 

DOKUMENTU IZSTRĀDĀŠANA” VADĪBAS KOMITEJA 

Pasākumā LLF pārstāvis pauda savu pieredzi saistībā ar līdzdalību Eiropas 
tīklos un neformālo kontaktu izmantošanu savu interešu virzībai.   

KONFERENCE "REINVENTING 

EUROPE THROUGH LOCAL 

INITIATIVE" (BRISELE) 

 

JAUNPILS NOVADA TŪRISMA 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDES 

2. DARBA GRUPAS TIKŠANĀS 

 

PANEĻDISKUSIJA 
„SADARBĪBA 

GLOBĀLAJAI IZGLĪTĪBAI” 

LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2014.-2020. GADAM PAGAIDU UZRAUDZĪBAS KOMITEJAS SĒDE 

LLF JAUNS ASOCIĒTAIS BIEDRS „ZARIŅŠ UN LEJNIEKS” (JZRLP), KAS AKTĪVI DARBOJAS JELGAVAS 

NOVADĀHTTP://RAIMONDSLEJNIEKSPUKE.1S.LV/22-JZRLP/ 

LLF DARBU UZSĀK IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS STRATĒĢISKAJOS JAUTĀJUMOS KALVIS KĀRKLIŅŠ 

Sanāksmē tika identificētas 2014.gada darbību prioritātes iezīmējot sadarbības fokusu ar Ukrainu, 
Gruziju, Baltkrieviju un Maķedoniju, tika pārrunāta PREPARE gadskārtējās sanāksmes rīkošana š.g. 
septembrī Igaunijā-Somijā un Eiropas Lauku parlamenta tālākās attīstības nepieciešamība. 

Tikšanās laikā LLF pārstāvis aktualizēja jautājumu par Latvijas ietekmi pasaules attīstības mērķu 
noteikšanai kā arī informācijas sablīvējumiem 2015. gadā, kad būs gan Latvijas prezidentūra ES, 
gan Attīstības sadarbības gads. LLF pārstāvis aicināja arī pievērst uzmanību NVO spējai nodrošināt 
pasākumu norisi Attīstības gada ietvaros. 

Latvijas Lauku forums apkopojis lauku NVO labās prakses, kuras tiks 
izmantotas PROVIDUS pētījumā par sociālo uzņēmējdarbību Latvijā. 
Interesenti  vēl joprojām tiem aicināti reģistrēties: 
nvo.kompetences.lv sadaļā - Reģistrācija lauku NVO. 

Valdis Kudiņš prezentēja LLF stāstu kopienu ilgtspējīgas attīstības kontekstā 
Latvijas laukos un mazpilsētās. Diskusijā tika pievērsta uzmanība skolotāja 
lomai pilsoniskās sabiedrības veidošanā. 

Sociālā uzņēmējdarbības Eiropas kontekstā, dažādi pētnieku būtiski atšķirīgie redzējumi 
par sociālās uzņēmējdarbības definīciju Latvijā, plānotā likumdošanas izstrāde, līdzšinējā 
pieredze un praktiski veiksmes stāsti, kā arī iespējamās problēmas. 

TIKŠANĀS AR PROVIDUS 
PAR SOCIĀLĀS  

UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
PĒTĪŠANU LATVIJĀ 

Vadības komitejas laikā tika diskutēts par vietējā līmeņa 
un kopienu līderu iesaistes problemātiku, kā arī 
efektivitāti un projekta rezultātu ietekmi uz līdzdalīgu 
plānošanu ilgtermiņā. 

Notika spraigas diskusijas par LAP 2014-2020 projektu. LLF iesniedza vairākus priekšlikumus, no kuriem  
būtiskākie: citādāks LEADER pieejai pieejamā finansējuma pārdalījums, palielināta atbalsta intensitāte 
komercprojektiem un atbalsts mācībām vietējās ekonomikas veicināšanas iniciatīvu ietvaros. 
Latvijas Lauku forums turpina sekot, vai sniegtie priekšlikumi tiks iestrādāti Lauku attīstības plāna versijā, kas 
tiek sūtīta saskaņošanai uz Briseli. 

Latvijas Lauku forums uzrunāja klātesošos par tēmu „Vietējo pārtika ķēžu 
izmantošana tūrisma attīstībā”. Pasākuma laikā tika akcentēta 
nepieciešamība aktualizēt vietējo identitāti un kvalitātes celšanu vietējam 
tūrisma piedāvājumam. 

SEMINĀRS "SOCIĀLĀ 

UZŅĒMĒJDARBĪBA - KAS 

LĀCĪTIM VĒDERĀ?" 

AEIDL (Eiropas Asociācija par informāciju vietējā attīstībā) rīkoja savas 25.gadu 
pastāvēšanas jubilejas konferenci, kurā tika prezentētas 25 cerīgas vietējās 
iniciatīvas, kas var radīt jaunas pieejas Eiropas attīstībā. 1.Latvijas Lauku kopienu 
parlaments ir viena no šīm iniciatīvām, kas tika prezentēta konferencē. 

Tikšanās laikā nevalstisko organizāciju pārstāvjus sekretariāta darbinieki informēja par 
aktualitātēm prezidentūras sagatavošanās procesā - prezidentūras darba programmas 
un pasākumu kalendāra sagatavošanas gaitu, prezidentūras publiskās diplomātijas un 
kultūras programmas projektu, kā arī iecerēm atbalstam nevalstiskajām organizācijām 
to rīkotajiem pasākumiem prezidentūras laikā.  

2014 

PREPARE 
SADARBĪBAS 
TĪKLA VADĪBAS 
GRUPAS SĒDE 

ES 2015 SEKRETARIĀTA 
TIKŠANĀS AR 
 NEVALSTISKO 
ORGANIZĀCIJU 
PĀRSTĀVJIEM 
 

NVO 
TIKŠANĀS AR 
ĀRLIETU 
MINISTRIJU 

NVO 
TIKŠANĀS AR 
MINISTRU 
PREZIDENTI 

NVO un MK sadarbības memoranda ietvaros 
notika tikšanās, kurā premjere tika iepazīstināta 
ar jauno memoranda padomes sastāvu, kā arī tika 
pārrunātas darba prioritātes 2014.gadam. 

Programmu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.  
Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta  

  un Latvijas valsts 
finansiālu atbalstu. Par 

informācijas saturu 
atbild biedrība "Latvijas 

Lauku forums". 
 

http://llf.partneribas.lv/index.php?show=132&text=1575
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://llf.partneribas.lv/index.php?show=132&text=1575
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://aeidl.eu/silver/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://llf.partneribas.lv/index.php?show=28&text=1579
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.preparenetwork.org/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
file:///D:/Documents/infolapas/2014_02_infolapas/nvo.kompetences.lv
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.socialaisuznemums.lv/2323
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
D:/Documents/infolapas/2014_02_infolapas/providus.lv
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.socialauznemejdarbiba.lv/
http://www.socialauznemejdarbiba.lv/
http://www.socialauznemejdarbiba.lv/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://aeidl.eu/silver/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.es2015.lv/lv/jaunumi-es2015/247-devinas-nevalstiskas-organizacijas-pievienojas-sadarbibas-protokolam
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.preparenetwork.org/
http://www.preparenetwork.org/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.es2015.lv/lv/jaunumi-es2015/247-devinas-nevalstiskas-organizacijas-pievienojas-sadarbibas-protokolam
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/zinas/2014-gads/februaris/280214-mp-01/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/zinas/2014-gads/februaris/280214-mp-01/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/
http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157641646323584/
http://www.nvo.kompetences.lv/
http://raimondslejniekspuke.1s.lv/22-jzrlp/


  

 

 

 

 

 

 

  

 

27.  MARTĀ RĪGĀ LATVIJAS LAUKU FORUMA BIEDRU KOPSAPULCE 
 

Gaidīsim jūs kopsapulcē, kurā tiks lemts par 
tādiem stratēģiski svarīgiem lēmumiem, kā LLF 
asociēto biedru un biedru statusu definējumi, 
vēlēta jauna Lauku foruma padome, kā arī  
iespēja iepazīties ar LLF jauno darbinieku Kalvi.  

LATVIJAS LAUKU FORUMS DARBOJAS  
LAUKSAIMNIEKU ORGANIZĀCIJU SADARBĪBAS 

PADOMĒ (LOSP),  

 

LATVIJAS PILSONISKAJĀ ALIANSĒ (ELPA), 

 

 LATVIJAS PLATFORMĀ ATTĪSTĪBAS SADARBĪBAI 

(LAPAS) UN  

 

EIROPAS KUSTĪBĀ LATVIJAI (EKL), 
 KAS ARĪ MARTĀ RĪKO KOPSAPULCES. 

 

VAI TEV IR KĀDAS ZIŅAS, KO NODOT ŠĪM 

ORGANIZĀCIJĀM? 
RAKSTI uz laukuforums@gmail.com, 

VAI ZVANI 28855427 

26. MARTĀ LATVIJAS LAUKU FORUMS RĪGĀ UZŅEM SOMIJAS 
 VIETĒJO RĪCĪBAS GRUPU DELEGĀCIJU UN IEPAZĪSTINĀS AR  
LEADER PIEEJU LATVIJĀ.   
JA IR VĒLME DIBINĀT KONTAKTUS, NĀCIET UZ TIKŠANOS! 

Februārī Latvijas Lauku forums aktīvi strādāja pie Development  foruma un 2. Latvijas 
Lauku kopienu parlamenta pasākumu norises un finanšu resursu piesaistes. 

Aicinām pieteikties ciemu vai mazpilsētu, kas vēlas iesaistīties, uzņemot pasākumus! 

2. LATVIJAS LAUKU KOPIENU PARLAMENTS UN ATTĪSTĪBAS (DEVELOPMENT) FORUMS 
NOTIKS 3. 4., UN 5. JŪNIJĀ 2015. GADĀ! 

Programmu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija . 

  

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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