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L A T V I J A S    L A U K U    F O R U M S    A P R Ī L Ī  2014 

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". 

 

LATVIJAS PLATFORMAS ATTĪSTĪBAS SADARBĪBAI (LAPAS) ES 

PREZIDENTŪRAS PROJEKTA IZSTRĀDES DARBA GRUPA 
Kopā ar LLF projekta partneri LAPAS turpinājām ES prezi-
dentūras projekta izstrādi. Tā mērķis ir iedzīvināt lauku 
kopienu parlamenta kustību Latvijā.  
, kas būs  būtiska 2.  Lauku 
kopienu    parlamenta  sadaļa.   Darba  
grupa notika Siguldas nov. „Mauriņos”. 

NVO UN MK SADARBĪBAS MEMORANDA 

ĪSTENOŠANAS  PADOMES SĒDE 

NVO LĪDERU 

PIEREDZES 

APMAIŅAS 

BRAUCIENS 

UZ LIETUVU 

LLF JAUNS ASOCIĒTAIS BIEDRS „GLŪDAS PAGASTA BIEDRĪBA 

„ATTĪSTĪBAS CENTRS – DZĪVO GUDRI!” 
TIKŠANĀS AR SOROSA FONDA - LATVIJA INICIATĪVAS 

„PĀRMAIŅU IESPĒJA SKOLĀM” VADĪTĀJU AIJU TŪNU 

VARAM DISKUSIJA PAR NORVĒĢIJĀ IZVĒLĒTO REĢIONĀLĀS 

ATTĪSTĪBAS RISINĀJUMU PIEMĒROTĪBU LATVIJAS SITUĀCIJAI 

VARAM NORVĒĢU FINANŠU 
INSTRUMENTA  PROJEKTU 

KONFERENCE PAR ATTĪSTĪBAS 
PLĀNOŠANAS KAPACITĀTES 

PALIELINĀŠANU UN ATTĪSTĪBAS 
PLĀNOŠANAS DOKUMENTU 

IZSTRĀDĀŠANU 

Padomes sēdē par līdzpriekšsēdētāju vienbalsīgi tika 
ievēlēta eLPA direktores p.i. Inta Šimanska. Tika 
uzklausīts Valsts Kancelejas ziņojums par 
memoranda padomes darba plāna īstenošanas 
progresu un aktualitātēm, kas jāturpina attīstīt 
2014.gadā, piemēram, valsts budžeta finansējums 
NVO. 

Biedrība aktīvi darbojas Jelgavas novada 
Zemgales ciemā ar moto „Mācoties paši,  
radām iespēju arī citiem mācīties dzīvot 
gudrāk!” 

Tikšanās laikā tika pārrunāta kopienu skolu ilgtspēja 
un izveidota sadarbība  ar nozīmīgu SFL atbalstu 7. 
Kopienu spēlēm, kas notiks 2014. g. 18. un 19. jūlijā. 

Diskusijā VARAM partnerorganizācijas no Norvēģijas 
iepazīstināja ar iniciatīvām, kas tiek īstenotas, lai sekmētu 
attālināto un vājāk attīstīto teritoriju attīstību. Kā būtisks 
princips tika minēta nepieciešamība atbalstīt kopienu iespējas 
tikties, veidot sociālo kapitālu. LLF izpilddirektors V. Kudiņš 
norādīja, ka arī Latvijā ir attīstījušies dažādi kopienu iniciatīvu 
instrumenti, piemēram, kopienu skolas, kopienu parlaments, 
kas varētu tikt izmantotas kā instrumenti vājāk attīstīto 
teritoriju atbalstam. Tāpat tika informēts par VRG nozīmīgo 
lomu un iespēju reģionālās attīstības jautājumu risināšanu 
partnerībā starp pašvaldībām, NVO un uzņēmējiem. 

LLF līdzdalības eksperts un LLF NVO koordinatore 
piedalījās konferencē, kuras mērķis bija pievērst 
uzmanību integrētai reģionu attīstības plānošanai. 
LLF  pārstāvji vērsa uzmanību uz sabiedrības 
līdzdalības lielo nozīmi attīstības  plānošanā, kā arī 
izteica apņemšanos kļūt par stabilu partneri 
līdzdalības nodrošināšanai reģionos.    

Lauku foruma līdzdalības eksperts kopā ar citu NVO 
pārstāvjiem devās uz Viļņu, lai, gatavojoties ES prezidentūrai 
2015. gadā, spētu labāk sagatavoties NVO iesaistes 
procesiem. LLF tikās arī ar Lietuvas attīstības sadarbības 
platformas vadītāju, kura sniedza vērtīgus ieteikumus projektu 
īstenošanai prezidentūras laikā. 

PROJEKTA "ATGRIEŽOT 

DZĪVĪBU LATVIJAS 

PILSĒTĀM UN 

REĢIONIEM" 

PLĀNOŠANAS SANĀKSME  

Semināra laikā veidojamās apmācību programmas veidotāji, kas pārstāv dažādus attīstības 
speciālistus, iepazinās viens ar otru un vienojās par pienākumu sadali apmācību 
programmas īstenošanā.  Lauku forums apmācību programmā būs atbildīgs  
par Vietējās ekonomikas semināra un Ciemu attīstības plānu programmas 
 izstrādi. Vairāk par mācību programmu LASI TE. 

TIKŠANĀS AR 

SAEIMAS 

DEPUTĀTI ZANDU 

KALNIŅU-
LUKAŠĒVICU 

LLF izpilddirektors iepazīstināja Saeimas deputāti ar LLKP rezolūcijas īstenošanas progresu, 
pārrunāja iespējamās likumdošanas iniciatīvas, kas var stiprināt kopienu attīstību Latvijā. Šajā 
kontekstā V. Kudiņš norādīja uz nepieciešamību atbalstīt ciemu attīstības iniciatīvas, pieminot 
Igaunijas un Skandināvijas pozitīvos piemērus. Tika runāts par iespēju veicināt pašvaldību 
atbalstu kopienu iniciatīvām, kopienu skolu kā daudzfunkcionālu vietas attīstības centru 
turpmāku atbalstu. Tika pārrunāts NVO fonda izveide, kā arī NVO atbalsts ES prezidentūras laikā. 

TIKŠANĀS AR VARAM UN PPP SERNIKON 
Tikšanās laikā tika pārrunāti būtiskākie principi, 
kas iekļaujami vietējās attīstības stratēģiju 
izstrādes vadlīnijās, ko gatavo VARAM, lai VRG 
nodrošinātu metodisko atbalstu, izstrādājot 
stratēģijas, kas atbilst SVVA pieejai un ir 
papildinošas ar pašvaldību iniciatīvām. 
LLF aicina stratēģiju papildināt ar dažādiem 
metodiskiem piemēriem, kā mērķtiecīgāk 
iesaistīt sabiedrību stratēģijas izstrādē un 
veidot uz vajadzībām balstītu partnerību. Tāpat 
tika pārrunātas idejas par nepieciešamību 
atbalstīt ciemu attīstības iniciatīvas. 
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LĪDZ  6. MAIJAM LLF 

BIEDRI AICINĀTI BALSOT 

PAR PADOMES 

KANDIDĀTIEM! 

 Saeimas un NVO forums notiks 
2014. gada 19. maijā. LLF līdzvadīs 
darbu grupu „Ilgtspēja”, kuras 
mērķis būs pievērst uzmanību 
kopienu pašorganizācijas inici-
atīvām, kas var veicināt vietu 
ilgtspēju. Reģistrācija Saeimas un 
NVO forumam jau ir atklāta: 
REĢISTRĒJIES ŠEIT  

L A T V I J A S    L A U K U    F O R U M S    A P R Ī L Ī  2014 

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". 

 

PROJEKTA "ILGTSPĒJĪGAS PILSONISKĀS 

SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA UN 

MONITORINGA SISTĒMAS PILNVEIDOŠANA 

LATVIJĀ" PAPLAŠINĀTĀ UZRAUDZĪBAS 

KOMITEJAS SĒDE 

V. Kudiņš RRLAB biedrus iepazīstināja ar  
to kādas aktualitātes gaida VRG nākama- 
jā  plānošanas   periodā.    Pēc    tikšanās,  
konstatējām,   ka   šobrīd vairākas  VRG ir 
nepietiekami informētas par nākamā plānošanas perioda 
pārmaiņām. Gan no ministrijas, gan no LLF puses nepiecieš-
šams vairāk stāstīt un diskutēt par vietējo iniciatīvu atbalstu 
nākamajā plānošanas periodā. 

Paplašinātajā uzraudzības komitejā dalībniekus ar NVO fonda pieredzi 
Igaunijā iepazīstināja Igaunijas NVO fonda vadītājs. Latvijas Pilsoniskā 
alianse prezentēja kopsavilkumu par NVO fonda izveides nepiecieš-
šamību un iespējamajiem risinājumiem Latvijā. Tas izraisīja papildus 
diskusijas, parādot, ka jautājuma risināšanai ir nepieciešams veltīt vairāk 
laika, saprotot Latvijas situācijā piemērotāko risinājumu iespējamību. 

KONFERENCE "NVO TEHNOLOĢIJU LAIKMETS” 
Konferencē speciālisti sniedza gan retāk 
izmantotus praktiskus ieteikumus darbam ar 
Microsoft Office, gan infografiku veidošanas 
principiem un iespējām tiešsaistē, gan arī  
veiksmīgas preses relīzes  veidošanas un 
izplatīšanas nosacījumiem. Tika atgādināts, ka 
biedrības ar sab. labuma statusu var saņemt 
bezmaksas Office365 programmatūru. 
 

RĪGAS RAJONA LAUKU ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBAS BIEDRU KOPSAPULCE 

TIKŠANĀS AR LATVIJAS  PAŠVALDĪBU 

SAVIENĪBAS PADOMNIECĒM SNIEDZI 

SPROĢI UN IVITU PEIPIŅU 

Sarunas centrālā tēma ir LEADER pieejas īstenošana Latvijā un ar to saistītās 
aktualitātes: VRG izveide, pārgrupēšanās, pašvaldību loma vietējās attīstības 
stratēģiju izstrādē un īstenošanā, papildinošo aktivitāšu veidošana, kas 
saistītas ar atbalstu uzņēmējdarbībai lauku teritorijās un attīstības centros. 

MATERIĀLS „ČEHIJAS 

VĒSMAS LAUKU KOPIENĀM” 
VADLĪNIJAS KOPIENU VIRZĪTĀS 

VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS (SVVA) 

IEVIEŠANAI TERITORIJĀS 

ZIVSAIMNIECĪBAS VIETĒJO RĪCĪBAS GRUPU 

(ZVRG) VIEDOKĻI 

 

KUR NOTIKS  2. 
LAUKU KOPIENU 

PARLAMENTS? 
LĪDZ 

30. MAIJAM 
PIESAKI SAVU 

CIEMU KĀ 

NORISES VIETU! 

19. MAIJĀ SAEIMAS UN NVO FORUMS 

18. JŪLIJĀ SEMINĀRS „CIEMU ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA, KĀ EFEKTĪVA PIEEJA VIETĒJĀS 

ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMU PLĀNOŠANĀ UN RISINĀŠANĀ” 
ATBILDOT UZ LLF BIEDRU VĒLMI AKTUALIZĒT CIEMU ATTĪSTĪBAS PLĀNU IZSTĀDI UN TO 

IZMANTOŠANU NOVADU UN VRG ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ, LLF KC UZSĀCIS DARBU PIE SEMINĀRA 

PAR ŠO TĒMU RĪKOŠANU, KAS NOTIKS 2014. GADA 18. JŪLIJĀ DRUVIENĀ, GULBENES NOVADĀ! 

8. MAIJĀ - LLF KC SEMINĀRS JELGAVAS NOVADĀ PAR 

ATTĪSTĪBAS PLĀNU 
Darba seminārā Jelgavas novada politiķi, pašvaldību 
speciālisti, uzņēmēji un NVO pārskatīs Jelgavas novada 
attīstības stratēģiju, tās vīziju, prioritātes un identificēs 
būtiskākās aktivitātes, kas ir īstenojamas ceļā uz 
Jelgavas novada stabilo nākotni. Darba seminārs ir 
paredzēts kā sasaistes veidošana starp attīstības 
stratēģiju un attīstības programmu, ko pēc stratēģijas 
apstiprināšanas veidos Jelgavas novada pašvaldība. 

Aprīlī Eiropas komisijas ir pabeigusi 
vadlīniju izstrādi, kas metodiski 
parāda, kā ES dalībvalstis var 
īstenot SVVA pieeju laukos, 
pilsētās, zivsaimniecībai nozīmī-
gos reģionos, fokusējoties uz 
sociālās atstumtības mazināšanas 
jautājumiem u.tml. Vadlīnijas ir 
izmantojamas plānojot un 
īstenojot SVVA pieeju gan vietējā, 
gan nacionālā līmenī. Cerams, ka 
praktiskie piemēri un skaidrojumi 
iedvesmos arī valsts pārvaldi 
Latvijā plānot šo pieeju pēc 
iespējas vienkāršotā nebirokrātiskā 
veidā, respektējot vietējo iniciatīvu 
daudzveidību. LASI TE 

LLF apkopoja ZVRG viedokli par EZF finan-
sējuma apguvi, pašreizējām aktualitātēm 
un izaicinājumiem. Tika uzklausīti ZVRG 
priekšlikumi nākamajam plānošanas 
periodam. Šobrīd notiek pēdējie projektu 
konkursi un ZVRG ir iesaistītas projektu 
uzraudzībā, kā arī veic stratēģiju rezultātu 
un ietekmes izvērtējumus. Diemžēl šobrīd 
Zemkopības ministrija nav informējusi 
ZVRG par aktualitātēm un situāciju, kas 
saistīta ar nākamo plānošanas periodu, 
tāpēc valda samērā liela neizpratne un 
bažas, vai plānošanā tiks iesaistītas visas 
ieinteresētās puses. LLF nosūtīja vēstuli ZM, 
FM un PKC informējot par aktualitātēm, 
izaicinājumiem esošajā periodā un 
priekšlikumiem nākamajam plānošanas 
periodam. Gaidīsim atbildes. 

LLF KC UZSĀCIS DARBU PIE 

PĒTĪJUMA RRLAB 
Pētījuma mērķis ir veikt 
stratēģijas  
ietekmes  
novērtēju- 
mu uz 
teritorijas  
attīstību. 

LLF kopā ar Grundtvig 
mācību dalībniecēm 
sagatavojis materiālu par 
Čehijas piemēru, kā to, kā 
ar formāliem un 
neformāliem izglītības 
pasākumiem veicināt 
lauku attīstību. LASI TE 

http://www.visidati.lv/aptauja/955759063/
http://www.visidati.lv/aptauja/955759063/
http://www.llf.partneribas.lv/resource/1397566224_LLF_aprilis_Grundtvig_infolapa.pdf
http://www.llf.partneribas.lv/index.php?show=&text=1624
http://www.llf.partneribas.lv/index.php?show=&text=1624
http://www.llf.partneribas.lv/index.php?show=&text=1624
http://rrlab.lv/lv/sakums
http://rrlab.lv/lv/sakums
http://www.llf.partneribas.lv/resource/1397566224_LLF_aprilis_Grundtvig_infolapa.pdf
http://www.llf.partneribas.lv/resource/1397566224_LLF_aprilis_Grundtvig_infolapa.pdf

