LATVIJAS LAUKU FORUMS APRĪLĪ
ZEMKOPĪBAS
MINISTRIJAS/
VALSTS
LAUKU TĪKLA
RĪKOTĀ
DARBA
GRUPA PAR
LEADER PĒC

ČEHIJAS UN LATVIJAS KOPIENU ATTĪSTĪBAS SPECIĀLISTU UN ENTUZIASTU DISKUSIJAS PAR SADARBĪBAS

DALĪBA EKSPERTU -

IESPĒJĀM UN IZAICINĀJUMIEM LAUKU KOPIENĀS

PADOMNIEKU SANĀKSMĒ
RTU PROJEKTA
„NODARBINĀTĪBAS UN
PRASMJU PROGNOZĒŠANAS
POLITIKAS: SOCIĀLO
INVESTĪCIJU ATDEVES PIEEJA"
IETVAROS

Čehijas mazo skolu tīkla delegācijas vizītes ietvaros apmeklējam mūsu asociēto biedru „Kurmenes
Viļņi” (Vecumnieku novads) un potenciālo asociēto biedru „Iespēju Durvis” (Beverīnas novads), tāpat
arī ar SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” un Kopienu iniciatīvu fondu diskutējam par kopienu
ilgtspējīgas attīstības jautājumiem un meklējam labās prakses Latvijā un Čehijā, identificējot skolu kā
vietējās kopienas resursu.

LAUKU KOPIENU PARLAMENTA SATURA IZSTRĀDES
VIDZEMES REĢIONĀLĀ TIKŠANĀS CĒSĪS

2013.

Tikšanās laikā iepazinām
Vidzemes NVO pozitīvo
pieredzi, kas lielā mērā
tiek vērsta uz ekonomiskās
aktivitātes veicināšanu
reģionā. Sadarbības stiprināšana, iedzīvotāju izglītošana un ticība tam, ko dari, ir Vidzemes kopienu
veiksmes atslēgas.

Lai gan
LEADER
pieejas
apraksta
virzība ir
pozitīva un
atbilstoši
tiek
iestrādātas
VRG
memoranda
intereses,
tomēr
vispārējās
ziņas par to,
ka LEADER
pieeja
Latvijā
varētu tikt
paplašināta,
nav
pozitīvas, jo
Finanšu
ministrija
pieejā
neierauga
pievienotu
vērtību.
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SKYPE KONFERENCE AR
EIROPAS VIDES NVO TĪKLU - BANK WATCH

Eiropas vides NVO aktīvistus interesē vides
jautājumu sasaiste ar Sabiedrības virzītas
vietējās attīstības pieeju, ko ES plāno finansēt
2014-2020, kā arī Latvijas pieredze iesaistot
NVO sarunās par nākamo plānošanas
periodu. Diemžēl nākas atzīt, ka atsevišķu
augsta līmeņa ierēdņu nesapratne vai
nevēlēšanās saprast šo pieeju noved pie
lēmumiem, ka valsts pārvalde nodod iespēju
iedzīvotājiem lemt pašiem par savu nākotni.

NVO DARBA GRUPA, KAS IZSTRĀDĀS
PRIEKŠLIKUMUS MEMORANDA ĪSTENOŠANAS
UZLABOŠANAI

Ir sagatavota gan jaunā MK un NVO
memoranda versija, gan īstenošanas
nolikums, kas šobrīd tiek apspriests MK un
NVO memoranda padomē.
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LLF pavadīja nedēļu Daugavpils novadā, tiekoties ar
dažādiem projektu realizētājiem. Būtiskākā atziņa
par vizīti it tā, ka Lauku kopienu parlamenta mērķa
grupa ir arī tās NVO, kas ir cieši saistītas ar pagastu
pārvaldēm. Vairākās, mazāk apdzīvotās vietās, ir
milzīgs cilvēka kapitāla trūkums, kur pilsoniskā
iniciatīva, kas nav saistīta ar pašvaldības darbu ir
gandrīz neiespējama. Pagastu pārvaldes kā
nepolitiskas iestādes, daudzos ciemos pilda savas
vietas attīstītāja funkciju realizējot gan vietējo
potenciālu, gan mobilizējot vietējos iedzīvotājus
pārmaiņu radīšanai.
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LAUKU KOPIENU PARLAMENTA SATURA
IZSTRĀDES ZEMGALES REĢIONĀLĀ
TIKŠANĀS STELPĒ
Tikšanās Zemgales
centrā – Stelpē
izvērtās par
diskusiju
kā atrast
līdzsvaru
starp
iedzīvotāju kūtrumu un
pēctecības nodošanu kopienā.

LAP 2007.-2013 UZRAUDZĪBAS
KOMITEJAS SĒDE

PAŠVALDĪBU

Radošuma nedēļas ietvaros tiek meklēti
radošākie risinājumi pašvaldībās un šīs
pieredzes tiek popularizētas plašāk. LLF
simpātija – Beverīnas novada
pašvaldības pieteiktā ideja par lauku
biznesa inkubatora izveidi, kas ir
veiksmīgs modelis lauku attīstībā,
balstoties uz vietējiem resursiem.

LLF kā savu pārstāvi LAP
pagaidu uzraudzības sēdē
izvirzījusi Līgu Švānbergu no

EJZF uzraudzības komitejai,
pārstāvis vēl joprojām tiek
meklēts.
LLF ir noslēdzis līgumu ar
Zemgales plānošanas reģionu
par Zemgales Vietējo produktu
pārtikas groza izstrādi. Jau
tuvākajā laikā mēs meklēsim
īpašus Vietējā pārtikas groza
cienīgus
produktus
visos
Zemgales novados un Šauļu
rajonā.
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PARTNERU TĪKLOŠANĀS
PASĀKUMS

Pasākums
notika
Dņempropetrovskā.
LLF bija
vienīgais
pārstāvis no Latvijas, jo
atbilstoši mūsu valsts
pārvaldes struktūrai, LV nav
vēlētu reģionu. LLF ir ieguvis
daudz jaunu kontaktu kopīgu
projektu veidošanai un
Latvijas integrēšanai Eiropas
reģionu asamblejā.
LLF izdevās
RĪGA 2014 SEMINĀRS „IEDZĪVOTĀJU
pievērst
uzmanību
RADOŠĀ POTENCIĀLA AKTIVIZĒŠANA”
organizācijai un
ieinteresēt
DALĪBA LAPAS LATVIJAS
par 1. Latvijas
PREZIDENTŪRAS DARBA GRUPĀ
Lauku kopienu
parlamentu.
LLF iesaistās sarunās ar stratēģiskajiem
partneriem par II Latvijas lauku
KONSULTATĪVĀS
kopienu parlamenta rīkošanu
PADOMES
2015.gadā, kad Latvija būs ES Padomes
prezidējošā valsts. Sarunas par to, kādi IZGLĪTĪBA VISIEM
SANĀKSME
darbi ir veicami jau šodien.

VARAM DARBA GRUPA PAR RADOŠĀKO
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EIROPAS REĢIONU ASAMBLEJAS

Pasaulē arvien lielāku uzmanību pievērš tam ar kādu
atdevi sabiedrībai darbojas
sociālās investīcijas. RTU
britu izstrādāto metodi plāno
pielāgot LV apstākļiem,
tāpēc diskusijās ar
ieinteresētajām pusēm
tiek vērtēti sociālo investīciju atdeves pieejas plusi un
mīnusi. LLF redz, ka šāds rīks
varētu palīdzēt gan kopienām,
gan arī investoriem
mērķtiecīgāk ieguldīt
finansējumu attīstībā, tādā
veidā sekmējot kopienu
ilgtspējīgu attīstību Latvijā.

LLF pārstāvēja Daiga Siliņa no
„Salacas līdz Rūjai”.
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NVO UN MK SADARBĪBAS MEMORANDA ĪSTENOŠANAS PADOMES SĒDE
Sēdē tika prezentēts pētījums par Latvijas līdzdalības praksi, kura tapšanā
pastarpināti piedalījies arī LLF. Pētījuma rezultāti ir ieteikumu komplekss par kuriem
jau vairāku gadu garumā arī norādījis LLF. Ekspertu ieteikumi kalpos par pamata
informāciju, lai izstrādātu NVO un MK memoranda darba plānu. LLF norādīja, ka
identificēto problēmu risinājumiem jābūt atklātiem un vēl diskutējamiem.

„MEISTARVIDE
IZGLĪTĪBĀ”

LLF VALDES SĒDE
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LLF ir noslēdzis
ceļojumu
pa
Latvijas
reģioniem, kur dialogā ar
vietējām NVO, tiek veidota
1.Latvijas Lauku kopienu
parlamenta dienas kārtība.
Reģionos tikāmies ar 126
cilvēkiem, taču vēl vairāk ir
NVO, kas ir ieinteresētas
procesos un rezultātos.
Turpinot pilnveidoties,
aprīlī tapusi arī Lauku kopienu parlamenta jaunā mājas lapa
adresē laukufourms.lv, bet strauji tuvojoties parlamentam –
17. maijā norisināsies profesionāļu forums, kurā LLF kopā ar
speciālistiem identificēs metodes darbam ar lauku kopienām.
LLF pārstāvis piedalījās LAPAS stāstos par vietējām pārtikas ķēdēm,
informējot gan par šī jautājuma aktualitāti pēdējo 7 gadu griezumā,

gan LLF lomu vietējo pārtikas ķēžu attīstībā.
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NVO UN LATVIJAS PREZIDENTŪRAS EIROPAS
SAVIENĪBAS PADOMĒ SEKRETARIĀTA TIKŠANĀS
Sekretariāta tikšanās ar NVO tika sniegta
informācija par sagatavošanās darbiem ceļā uz
LV prezidentūru ES Padomē, tomēr LLF to
saskata kā iespēju – platformu 1.Latvijas lauku
kopienu parlamenta (LLKP) popularizēšanai. LLKP
un LV prezidentūrai ir 3 kopīgi „i”: ilgtspēja,
iesaistīšanās, izaugsme.

1. LATVIJAS LAUKU KOPIENU PARLAMENTA
PADOMES TIKŠANĀS- PROFESIONĀĻU FORUMS
Pasākumā norisēja dziļa viedokļu apmaiņa par
reģionālajās diskusijās iegūto un apkopoto
kopienu sniegto informāciju. Lai gan dažkārt
kopienas šķiet iestrēgušas nepārtrauktā problēmu risināšanā un cīņā par resursiem, tomēr
ir daudzi pozitīvi impulsi, kas var palīdzēt
kopienām nostāties uz
ilgtspējīgas attīstības
ceļa, šiem pozitīvajiem
impulsiem ir jādominē
LLKP norisē – tāds ir
kopīgais lēmums.

ERCA VALDES SĒDE (SKYPE)
Sēdē tika runāts gan par ERCA apvienošanos ar ERA, gan Eiropas lauku kopienu
parlamenta organizāciju novembrī. LLF
sniedza oficiālu informāciju par kopienu
parlamentu, daži organizācijas pārstāvji
pauda apņemšanos piedalīties parlamentā.
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Aprīļa nogalē LLF iesaistījās eLPA
rosinātajā kampaņā par Eiropas
Struktūrfondu sadali norādot, ka
NVO nav bezmaksas resurss Valsts
pārvaldei. LLF iesaistījās kampaņā,
caur sociālajiem tīkliem pievēršot
NVO
un
politiķu
uzmanību
iespējamam neapdomīgam koalīcijas
padomes lēmumam – nākamajā
plānošanas
periodā
nepiešķirt
finansējumu NVO līdzdalībai valsts
pārvaldē. Rezultātā no Finanšu
ministrijas ir saņemts
paziņojums, ka NVO
arī varēs būt kā Eiropas
finansējuma saņēmēji.
LLF ir pieņēmis
lēmumu kļūt par
eLPA biedru.
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Aktivitāte notiek ESF projekta nr.
1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/1
12 “Latvijas Lauku kopienu
parlamenta kā Līdzdalīgās
demokrātijas metodes ieviešana
Latvijā” ietvaros.92, 07 % no
Projekta finansē Eiropas
Savienība ar Eiropas Sociālā
fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts
kanceleja sadarbībā ar
Sabiedrības integrācijas fondu.

