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L A T V I J A S    L A U K U    F O R U M S    M A I J Ā  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 PILSONISKĀS 
ALIANSES PADOMES SĒDE 

eLPA jaunais padomes 
priekšsēdētājs ir Uldis 
Dūmiņš. NVO fonda 
koncepta izveide bija 
viens no būtiskākajiem 
darba jautājumiem. LLF 
aktīvi iesaistās diskusijā 
par fondu un tā līdzekļu 
virzību arī lauku NVO. 

LLF JAUNS 
BIEDRS 

„KURZEMES 
NVO 

ATBALSTA 

CENTRS” 

MINISTRU KABINETA UN NVO MEMORANDA PADOMES SĒDE PROJEKTA "ATGRIEZT DZĪVĪBU LATVIJAS LAUKIEM UN 
PILSĒTĀM" PIRMĀ VADĪBAS GRUPAS SĒDE 

Projekta vadības grupa izvērtēja 14 kopienu 
pieteikumus dalībai apmācību projektā no visiem 
Latvijas novadiem. Projektā varēs piedalīties tikai 
6 kopienu pārstāvji, par rezultātiem un projektā 
iesaistītajām kopienām ziņos Urban Institute. 

DARBA 
SEMINĀRS 

"JELGAVAS 
NOVADA 

CEĻA KARTE 
STABILAI 

NĀKOTNEI" 

KONSULTATĪVĀS 
PADOMES 

"IZGLĪTĪBA 
VISIEM" 

SANĀKSME 
JELGAVĀ 

IGAUNIJAS 
VALGAS 

REĢIONA 
VIETĒJĀS RĪCĪBAS 

GRUPAS VIZĪTE 

LATVIJĀ 

Veidojot ciešāku sadarbību ar citu valstu kopienām, Latvijas 
Lauku forums palīdzēja organizēt 30 Igauņu pārstāvju vizīti 
Liepājas rajona partnerības teritorijā. Nepilnu trīs dienu vizītes 
laikā viesi tikās gan ar Nīcas, Grobiņas, Priekules kā arī 
Aizputes biedrību pārstāvjiem. Pateicība Liepājas partnerības 
koordinatorēm Initai un Santai par viesmīlīgo uzņemšanu un 
dalīšanos savā pieredzē. 

IESNIEGTS EEZ PROJEKTA „VIENOTA 
SABIEDRĪBA VIENOTĀ KOPIENĀ: 

CIEMĀ,LATVIJĀ,EIROPĀ” PIETEIKUMS 

EIROPAS 
LAUKU 

KOPIENU 
ALIANSES 

VALDES 
SĒDE 

DISKUSIJA  
„MAZO LAUKU UZŅĒMĒJU  

ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS IZMANTOJOT 
PAŠVALDĪBU KOPDARBĪBAS IESPĒJAS 

UN LEADER PROGRAMMU” 

Lauku forums apstiprina savu kļūšanu par apvienotās Eiropas 
Lauku alianses un Eiropas kopienu asociācijas organizācijas 
biedru. Cita starpā, pasākumā tika runāts par 2. Eiropas lauku 
parlamenta norisi. Lauku forums aicināja 2. Parlamentu rīkot 
Latvijā, ieviešot tradīciju, ka Eiropas lauku parlamenti varētu 
notikt valstīs, kurās notiek ES prezidentūra. 

IESNIEGTS 
PROJEKTS  
ĀRLIETU 

MINISTRIJĀ 
SADARBĪBAI AR 

MOLDOVAS 
ZIEMEĻU 
REĢIONU 

LLF sadarbībā ar 6 partneriem Latvijā un Moldovas NVO 
“ProCoRe” ir izstrādājis un iesniedzis vērtēšanai projektu, 
kas paredz Latvijā gūtās kopienu un lauku attīstības pieredzi 
nodot NVO, aktīvajiem iedzīvotājiem un pašvaldībām 
Moldovas Ziemeļu reģionā. Šis projekts kalpos kā pirmais 
solis uz ilgtermiņa sadarbību un iespējamo kopprojektu 
attīstību starp VRG Latvijā un līdzīgām publiskām-privātām 
vietējās attīstības partnerībām Moldovā. 

Latvijas Pilsoniskā alianse prezentēja NVO fonda 
izveides iespējamos modeļus par kuriem diskutēja 
klātesošie. Šo jautājumu turpinās risināt, Kultūras 
ministrijas izveidotā darba grupa, kurā MK un NVO 
memoranda padomes vārdā darbosies arī LLF 
izpilddirektors Valdis Kudiņš. 

Vairāk kā 30 Jelgavas novada iedzīvotāji, 
uzņēmēji, deputāti, pašvaldības 
darbinieki, NVO aktīvisti tikās kopā 
Jelgavas novada Zaļeniekos, lai 
diskutētu par Jelgavas novada attīstības 
mērķiem un nepieciešamajām 
darbībām, lai tas virzītos uz novadu ar 
stabilu nākotni. LLF uzdevums bija 
veicināt procesus nodrošinot aktīvu 
dalībnieku līdzdalību un līdzatbildību 
izvirzīto mērķu sasniegšanā. 

Diskusijā LLF izpilddirektors Valdis Kudiņš sniedza LLF redzējumu par LEADER 
pieejas attīstību 2014.-2020.gadā, kā arī diskusijā norādīja uz tām aktualitātēm, 
kas šobrīd ir būtiskas attīstot plānošanas dokumentus un MK noteikumus, kas 
regulēs LEADER pieejas attīstību Latvijā. LLF rūpējas, lai šai pieejai būtu pēc 
iespējas plašākas iedzīvotāju iespējas aktīvi iesaistīties pašu veidotās iniciatīvās, 
kas uzlabo dzīves kvalitāti laukos un veicina vietējās ekonomikas attīstību. 

Projektā plānots 8 pierobežas kopienās izstrādāt un īstenot vajadzībās balstītus 
drošumspējas sekmēšanas pasākumus, aktivizējot indivīdu un grupu rīcībspēju, 
valsts teritoriālo integritāti, kopienu iesaisti dažādu līmeņu politiku plānošanā. 

Sēdē tika apskatīta starptautiskā rīcības plāna “Izglītība visiem” īstenošana 
Latvijā un pasaulē, kā arī izglītības attīstība laikā pēc 2015.gada, kad 
noslēgsies tūkstošgades attīstības mērķi, izceļot izglītības kvalitātes un 
pieejamības nozīmību. Jelgavas amatu vidusskolā notiekošajās diskusijās, 
kurās piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, sarunās 
daudzkārt tika aktualizēta spēja sadarboties dažādos līmeņos.  
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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". 

 

ZVIEDRIJAS 
LAUKU 

PARLAMENTS 

Lielākajā nacionāla mēroga Eiropas lauku kopienu parlamentā, kas notiek reizi divos 
gados, arī šoreiz pulcējās aptuveni 1000 dalībnieku no visas Zviedrijas, kā arī Eiropas 
valstīm. Latvijas Lauku foruma pārstāvis tika iekļauts parlamenta darba kārtībā, lai 
dalītos Latvijas pieredzē saistībā ar pilsoniskās tīklošanās attīstību mūsu valstī.  
Šogad Zviedru lauku parlaments notika Sandviken pilsētā, un liela uzmanība tajā 
tika pievērsta debatēm par ES nākotni. 

SAEIMAS UN 
NVO FORUMS 

Latvijas Lauku foruma pārstāvim bija uzticēts organizēt,  
kā arī līdzvadīt foruma darba grupu par ilgtspēju, kurā 
aicinājām 9 paneļa diskusiju pārstāvjus, lai parādītu 
jaunu dimensiju lauku dzīves ilgtspējas nodrošināšanai, 
kas ir saistīta ne tikai ar ražošanas intensifikāciju, bet 
kopīgo resursu saprātīgu izmantošanu savu vajadzību 
apmierināšanai. 

LATVIJAS LAUKU FORUMA PADOMES SĒDE VLT TIKŠANĀS VIETĒJĀM RĪCĪBAS GRUPĀM 

Lauku foruma pārstāvis piedalījās paneļdiskusijā, lai sniegtu informāciju par NVO un 
pašvaldību sadarbību Latgalē. Konferencē liela uzmanība tikai pievērsta pilsoniskās 
aktivitātes mērījumiem kā arī NVO fonda izveidei. Lauku foruma pārstāvis minēja, ka 
fonda līdzekļi jāpiešķir projektiem, balstoties uz reģionu īpatnībām un prioritātēm.   

REĢIONĀLĀ KONFERENCE 
PREIĻOS „2014: 

ATSKAITES PUNKTS NVO 
ATTĪSTĪBĀ” 

LATVIJAS PLATFORMAS ATTĪSTĪBAS SADARBĪBAI 
PADOMES SĒDE 

INICIATĪVA „STRĀDĀ JEBKUR” 

LAPAS turpina darbu pie ES prezidentūras 
projekta īstenošanas, kurā iesaistīts arī 
Lauku forums. Šā brīža aktualitāte - 
2015. gada kā attīstības gada norise. 

 KOPIENU STUDIJAS KALDABRUŅĀ 

NOSLĒGUSIES 2. LATVIJAS LAUKU KOPIENU PARLAMENTA NORISES VIETAS PIETEIKUMU PIEŅEMŠANA 

Pirmajā LLF padomes sēdē tika ievēlēta LLF 
padomes priekšsēdētāja – Ināra Stalidzāne. 
Kā arī LLF padomes locekļi savā starpā 
sadalīja pienākumus, atbilstoši: 
VRG interešu aizstāvība lauku attīstības 

kontekstā – Daiga Gargurne; 
ZVRG interešu aizstāvība zivsaimniecībai 

nozīmīgo teritoriju attīstības kontekstā 
– Gunta Abaja; 

Kvalitatīva SVVA pieejas īstenošana un ES 
fondu atbalsts – Edgars Pudzis; 

Kopienu attīstības jautājumi un 2. Latvijas 
Lauku kopienu parlamenta 
sagatavošanās darbi – Āris Ādlers.  

Lielākā aktualitāte LLF biedriem ir 
gatavošanās jaunajam plānošanas periodam. 

Tikšanās piedalījās Zemkopības ministrijas, LAD pārstāvji, kas 
atbildēja uz VRG iesniegtajiem jautājumiem gatavojoties 
nākamā plānošanas perioda īstenošanai. Zināms, ka šobrīd ZM 
strādā pie MK noteikumu projekta, uz kura pamata rudenī tiks 
atlasītas VRG, kurām savukārt tiks piešķirts finansējums, lai 
izstrādātu vietējās attīstības stratēģijas. Kopumā tas viss varētu 
aizņemt vismaz 6 mēnešus, kas savukārt nozīmē ka stratēģiju 
īstenošana varētu tikt uzsākta 2015. gada vasarā.  

LLF ar savu klātbūtni un darbošanos Spīķeru laukumā 
atbalstīja iniciatīvu “Strādā jebkur”  un mudina ikvienu darba 
devēju praktizēt attālinātā darba pieeju, ko LLF savā 
praktiskajā pieredzē novērtē kā būtisku efektīvai un motivētai 
darbošanās. 

LLF veica kopienu studijas Kaldabruņā, kur tiekoties ar 
vietējiem aktīvistiem un biedrības „Ūdenszīmes” pārstāvjiem 
tika skatīti kopienas attīstības pacēlumi un kritumi, un arī 
domas par vietas tālāku attīstību. Pozitīvā un atvērtā 
gaisotnē praktiski mēģinājām pielietot tās izvērtēšanas un 
plānošanas metodes, kas palīdz kopienai apzināt savus 
resursus un attīstības potenciālu. Kaldabruņu lielisko 
atmosfēru izbaudiet šīsvasaras siena dienā jūlijā. 

Tikšanās laikā 
“Lauku Ceļotājs” 
prezentēja arī 
lauku tūrisma 
attīstības aktuāli-
tātes un nepiecieš-
šamības, domājot 
par nākamo plā-
nošanas periodu.  
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18. JŪLIJĀ VIETĒJĀM RĪCĪBAS GRUPĀM NOTIKS SEMINĀRS „CIEMU ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 

KĀ EFEKTĪVA PIEEJA VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMU PLĀNOŠANĀ UN RISINĀŠANĀ” 

Padomes sēdē tiks pārrunāta Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūcijas ieviešanas gaita, pieņemti lēmumi 
attiecībā uz tālāko īstenošanas gaitu, piemēram, jautājumos par multifunkcionāliem sabiedrisko pakalpojumu 
punktiem ārpus attīstības centriem, pašvaldību atbalstu NVO finansējuma veidošanā, pārvaldes institūciju 
atvērtību darbam ar sabiedrību un citiem.  
Sēdē tiks izskatīts jautājums arī par 2. Latvijas Lauku kopienu parlamenta norises vietu un 7. Latvijas kopienu 
spēļu norisi. 
 

PLĀNOJOT SAVU VASARU, NEAIZMIRSTI PULCINĀT KOMANDU  UN  
LĪDZ 21. JŪNIJAM PIETEIKT DALĪBU KOPIENU SPĒLĒM! 

SPĒĻU NOLIKUMS UN PROGRAMMA ŠEIT! 
 

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". 

 

P   L  Ā  N  O  T  A  I  S 
 

19. JŪNIJĀ NOTIKS LATVIJAS LAUKU KOPIENU PARLAMENTA PAPLAŠINĀTĀ PADOMES SĒDE 

ZIŅO PAR JAUNUMIEM UN KOPIENU AKTUALITĀTĒM LATVIJAS LAUKU FORUMAM! 
laukuforums@gmail.com LLF.PARTNERIBAS.LV  facebook.com/llf twitter.com/laukuforums 
T. 28855427   LAUKUFORUMS.LV    draugiem.lv/laukuforums 

2. Latvijas Lauku kopienu parlamenta 
norises vieta tiks paziņota 7. Latvijas 
Kopienu spēlēs. 

 

Spēļu norises organizēšanai ir 
pieteikušās sešas vietas Latvijā: 
Svētciems Salacgrīvas novadā, 
Trikāta Beverīnas novadā, 
Līgatne no Vidzemes 
Jaunpils no Kurzemes un  
Bebrene, kā arī Balvi un Kubuli Balvu 
novadā no Latgales. 

 

Norises vieta tiks izvēlēta atbilstoši tās 
piemērotībai noteiktajiem kritērijiem, 
ko izvērtēs LLKP padome 
līdzdarbojoties ar LLF biroju. 
Seko līdzi aktuālajām norisēm par 
Dižciema izvēli LLF sociālajos tīklos un 
iesaisties! 
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