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LATVIJAS PLATFORMAS ATTĪSTĪBAS
SADARBĪBAI (LAPAS) NACIONĀLAIS
SEMINĀRS "GLOBĀLO
PROBLĒMJAUTĀJUMU LOKALIZĀCIJA"

Sadarbībā ar LAPAS, tika rīkots jau 2. seminārs
kopienu kapacitātes celšanai. Pasākuma laikā tika
izstrādāta arī metode, kura tiks lietota strādājot
pie Latvijas Prezidentūras ES projekta.

LATVIJAS PILSONISKĀS ALIANSES Darba grupā tika izvērtētas sabiedrības līdz dalības
(ELPA) RĪKOTĀ DARBA GRUPA indeksa elektroniskās platformas iespējas.
LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
(LAP) 2014-2020 PROJEKTS
ZM sadarbības partneriem izsūta LAP
2014-2020 projektu, kas tiek nosūtīts
saskaņošanai uz Briseli. Dokumenta
projektā redzams, ka ZM ir ņēmusi
vērā daļu LLF priekšlikumu LAP
uzlabojumiem.

TIKŠANĀS AR LĪDZDALĪBAS EKSPERTI
JOANNA STORIE

PROJEKTA TU.ESI.LV UZSĀKŠANAS SEMINĀRS
Pasākuma laikā, pasākuma
dalībnieki tika iepazīstināti ar
vērienīga projekta aktivitātēm,
kurā iesaistītas foruma sadarbības
organizācijas, kā arī mūsu biedru
organizācija „Kapo” no Kalnienas.

TIKŠANĀS AR „SATEKAS” PĀRSTĀVI DAIGU GARGURNI
Tika runāts par Kopienu spēlēm, aktualizējot biedru
izteiktās vēlmes un ieteikumus. Kopienu spēles
notiks š.g.18. un 19. jūlijā Druvienā, Gulbenes
novadā.

Izveidota sadarbība, iesaistot J.
Storie līdzdalību kopienu pētījumos,
ko Lauku forums veiks šī gada laikā.
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MK UN NVO MEMORANDA PADOMĒ
IESAISTĪTO NVO TIKŠANĀS

TIKŠANĀS AR SOCIĀLO TĪKLU INICIATĪVAS PAR MĀJRAŽOTĀJIEM

Padomē iesaistītās NVO tikās lai
vienotos par sadarbību, informācijas
apmaiņu un pārrunātu ierosināmos
jautājumus padomes sēdē.

Latvijas Lauku forums un iniciatīva Mājražotāji dalījās
savā pieredzē saistībā ar darbu ar Mājražotājiem un šīs
jomas veicināšanu Latvijā. LLF rekomendēja veidot
biedrību, kas apvienotu Latvijas mājražotājus.

SEMINĀRS PAR ERASMUS+

SADARBĪBAS PIEDĀVĀJUMS GRUZIJAI

STRATĒĢISKAJĀM PARTNERĪBĀM

PĀRSTĀVI
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Tika apzinātas iespējas piesaistīt
finansējumu starptautiskai
sadarbībai.

Gruzijas (Adžārijas) lauksaimniecības ministrija ir izteikusi vēlmi
sadarbībai LLF dažādās ar lauku attīstības pieredžu apmaiņu saistītās
tēmās. Pašreiz augstākās prioritātes interese ir biškopībā.
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LATVIJAS PILSONISKĀS ALIANSES

LATVIJAS PLATFORMAS ATTĪSTĪBAS SADARBĪBAI BIEDRU KOPSAPULCE
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PADOMES SĒDE
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eLPA padome runāja par NVO
fonda izveides dažādiem modeļiem.

LLF izvirza Āri Ādleru darbam LAPAS padomē.
LAPAS biedri apstiprina.

Sapulcē tiek vēlēts jauns valdes priekšsēdētājs uz nākamajiem 3
LAUKSAIMNIEKU
gadiem. Par valdes priekšsēdētāju atkārtoti ievēl E.Treibergu.
ORGANIZĀCIJU SADARBĪBAS
PADOMES KOPSAPULCE UN Tiek lemts par biedru naudu paaugstināšanu. Zemkopības ministrs J.Dūklavs atbild
PĀRSTĀVJU SAPULCE uz iesniegtajiem jautājumiem, t.sk., arī 2 jautājumiem, ko sagatavoja LLF.

KONFERENCE „EIROPAS
VIETĒJĀS UN ILGTSPĒJĪGAS

Latvijas Lauku foruma pārstāvis Āris Ādlers
piedalījās pasākuma ekspertu panelī, kurā runāja
PĀRTIKAS SISTĒMAS BALANSĀ par uz uzticību balstīta patēriņa veicināšanu gan
STARP HIGIĒNU UN KVALITĀTI” Latvijā, gan Eiropā. Pasākuma laikā nodibināti
MAĶEDONIJĀ
kontakti ar Slow Food organizācijām Dienvideiropā.

CILVĒKDROŠĪBAS LLF kopā ar citām organizācijām, kas seko līdz CD koncepta
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KONCEPTA rokasgrāmatas izstrādei, piedalījās darba grupā, kurā tika
LAUKOS, DARBA sniegtas papildus rekomendācijas rokasgrāmatas saturam
GRUPAS SĒDE un formai. Ar materiālu varēs iepazīties tuvākajos mēnešos.

TIKŠANĀS AR VARAM
Tiek pārrunātas aktualitātes attīstības sadarbības īstenošanai Moldovā. Sniegta informācija par nepieciešamību
aktualizēt jautājumu par plašāku atbalstu kopienu līderiem.

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".

TIKŠANĀS AR URBĀNĀ INSTITŪTA PĀRSTĀVJIEM
Panākta vienošanās par LLF iesaisti UI un VARAM
īstenotajā projektā un fiksētas apmācību programmas daļas, kas tiks nodotas LLF realizācijai.

LATVIJAS LAUKU FORUMS MARTĀ
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SEMINĀRS PAR PROGRAMMU „EIROPA PILSOŅIEM”

SOMU VIETĒJO RĪCĪBAS GRUPU DELEGĀCIJAS VIZĪTE

LLF pārstāvis dalījās savā pozitīvajā pieredze saistībā ar
````
mājražotāju un vietējo ražojumu attīstību Latvijā kopš
2008. gada. Pasākuma laikā tika iegūta svarīgākā
informācija par Eiropa pilsoņiem programmu un
finansējuma iespējām jaunajā plānošanas periodā.

27 pārstāvji no 3 VRG Somijā apmeklēja Latviju,
lai iepazītu Rīgu kā kultūras galvaspilsētu un
apskatītu to, kā kultūras mantojums, amatniecība
tiek atbalstīta LEADER pieejas ietvaros Latvijā.

LATVIJAS LAUKU FORUMA BIEDRU SAPULCE:

 Apstiprina LLF 2013. gada pārskatu;
 Apstiprina LLF piedāvājumu biedriem un
asociētajiem biedriem;
 Apstiprina jaunu LLF padomes nolikumu, kas paredz LLF
padomes izveidi 5 cilvēku sastāvā, neveidojot teritoriālo
pārstāvību.
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X.URBAN SHIFT - URBAN INSTITUTE (UI):
COMMUNITY - RURBANITY
Sanāksmē neformālā gaisotnē UI prezentē
kopienu līderu mācību programmu, kas tiks
īstenota sadarbībā ar VARAM 2014.-2015.g.
Arī LLF ir iesaistīts programmas
izstrādē un 2 tēmu īstenošanā.

EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU PAGAIDU UZRAUDZĪBAS

LATVIJAS PILSONISKĀS ALIANSES KOPSAPULCE

KOMITEJAS SĒDE

eLPA kopsapulcē tika aktualizēta NVO
datubāzes izveide, NVO monitoringa un
sabiedrības līdzdalības indeksa aktivitātes, kā arī
NVO fonda izveide. Šajās aktivitātes iesaistījies
arī LLF, gan darba grupu sastāvā, gan
ar Āra Ādlera pārstāvniecību eLPA
padomē, kas tiks turpināta arī
2014. gadā.

Sēdē tiek turpināta diskusija par uzraudzības sistēmas
izveidi, kas paredz uzraudzības komiteju un 8 tematisko
apakškomiteju izveidi, lai nodrošinātu efektīvu partnerību
ES fondu īstenošanā.
Tiek lemts arī par projektu atlases veidiem un kritērijiem.
Sniegta informācija par tiem specifiskā atbalsta mērķiem,
kuru īstenošanu tiek paredzēts uzsākt jau 2014.gadā.

ES PREZIDENTŪRAS NORIŠU LLF turpina darbu pie Prezidentūras projekta izstrādes kopā ar savu
IZSTRĀDES DARBA GRUPA

sadarbības partneri - Latvijas Platformu attīstības sadarbībai.

BIEDRĪBA „KURMENES VIĻŅI” –
JAUNĀKĀ LLF ASOCIĒTĀ BIEDRORGANIZĀCIJA

VAIRĀK PAR LLF
BIEDRIEM UN
ASOCIĒTAJIEM
BIEDRIEM LASI
MĀJAS LAPĀ:

„Kurmenes viļņi” darbojas Vecumnieku novada Kurmenes pagastā,
īstenojot dažādas iniciatīvas vides labiekārtošanā, organizējot
pasākumus saturīgai brīvā laika pavadīšanai, mūžizglītības
llf.partneribas.lv
iniciatīvas, kā arī sniedz palīdzību sociāli mazaizsargātiem cilvēkiem.

Ir atjaunota tradīcija un
šogad norisināsies 7.
Latvijas kopienu spēles,
kurās aicināti piedalīties
kopienu pārstāvji no
visas Latvijas, lai
izklaidējoši informatīvā
kopā būšanā, stiprinātu
komandas garu un
uzzinātu daudz jaunā.
Sekojiet aktualitātēm LLF
mājas lapās un sociālos
tīklos.

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".

