LATVIJAS LAUKU FORUMS FEBRUĀRĪ
LLF iesniedzis SIF
projektu par attālināta
darba iespējām ārpus
Rīgas teritorijas, lai
veicinātu lauku
iedzīvotāju (īpaši
jauniešu) darba iespējas.

Kopš 2013. gada
8. februāra LLF biedri ir
biedrība - "Jaunie spārni"
no Riebiņu novada.

Gaidot XXV Vispārējos latviešu dziesmu un XV Deju svētkus, lai
arī ikdienā lielākoties strādājam Rīgā, brīvajā laikā darbojamies
lauku teritoriju pašdarbības deju un orķestru kolektīvos,
šomēnes Latvijas Lauku foruma pārstāvji kopā ar saviem
kolektīviem koncertēja Talsos, Slampē, Valmierā un Gulbenē.
Februārī LLF kopā ar 13 partneriem no dažādām Eiropas valstīm iesniedza

DARBA GRUPA CILVĒKDROŠĪBAS PĒTĪJUMA UZRAUDZĪBAI Grundtvig mācību partnerības projektu par Eiropas lauku parlamentiem, lai gūtu
Ir panākta vienošanās par to, ka pētījuma laikā tiks pieredzi par to norisi citviet, kā arī popularizētu Latvijas Lauku kopienu parlamentu
pētīta lauku NVO ietekme uz cilvēkdrošību. un piesaistītu citu valstu pārstāvjus kā dalībniekus 2. Lauku kopienu parlamentā.
Šis materiāls ir vērtīgss Lauku kopienu parlamentam,
darbu un gruntvigu?
jo tiks strādāts ar teritorijā Latvija – 9- 21! attālināto
DISKUSIJA PAR MINISTRIJU IESŪTĪTO MATERIĀLU TEMATISKAJĀM SARUNĀM AR

PREZIDENTŪRAS
PADOMĒ SEKRETARIĀTU
PROTOKOLA
PARAKSTĪŠANA

MEMORANDA ĪSTENOŠANAS
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ES Struktūrfondu Uzraudzības komitejas dokumenti

LLF pārstāvis turpina paust SEMINĀRS „JAUNĀS LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
viedokli par
– VAJADZĪBAS, IDEJAS, PRIEKŠLIKUMI”
nepieciešamību raidīt LLF uzstājās ar prezentāciju, kurā pauda bažas
sēdes internetā un iespēju par lauku kopienām „sliktām” ziņām, kas izriet
piedalīties padomes sēdē
no esošajām plānošanas dokumentiem un
attālināti, lai varētu
mudināja pievērst uzmanību plānošanas
palielināt ārpus Rīgas
dokumentu interpretācijām.
esošo organizāciju iesaisti.

Tikšanās laikā LLF aktualizēja Latvijā
notiekošos ar lauku attīstību saistītos
procesus, kā arī informēja dalībniekus
par 1. Latvijas Lauku kopienu
parlamentu, identificējot potenciālos
dalībniekus šim pasākumam.
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nozīmīgākais F E B R U Ā R Ī
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DALĪBA MKK SĒDĒ

Uzmanību LLF pievērsa
jaunajam regulējumam
par jauno Valsts
kapitālsabiedrību
Ziedojumu koncepciju,
kur ZM iebilst pret
atbalstu NVO
administratīvo izdevumu
segšanai.

Darba grupas laikā
iedzīvotāju foruma darba
grupu moderatori un
rakstveži praktiski
izmēģināja metodes, ar
kurām tiks strādāts
iedzīvotāju foruma laikā.
Interesanti, ka trenējoties
iedzīvotāju forumam, kopīgi
nonācām pie vienas šo
pavasar realizējamas idejas
Druvienā – mūžizglītības
aktivitāšu piedāvājuma un
iespēju prezentācija
Ūsiņdienas tirgū.

UZLABOŠANAI

PREPARE (PARTNERSHIP FOR RURAL
EUROPE) OG TIKŠANĀS

DRUVIENAS IEDZĪVOTĀJU
FORUMA IZVEIDES DARBA
GRUPAS TIKŠANĀS

Dalība tikšanās ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada
plānošanas perioda pagaidu uzraudzības komitejas sastāvā esošajiem
sociālajiem partneriem. Diemžēl no sociālo partneru puses tika pārstāvētas tikai
3 sociālie partneri, t.sk. LLF.
Diskusijas rezultātā tika panākts, ka darba materiāli
NVO DARBA GRUPAS, KAS
jau melnraksta stadijā ir pieejami ikvienam
IZSTRĀDĀS PRIEKŠLIKUMUS
sabiedrības loceklim internetā te:

EIROPAS SAVIENĪBAS
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LEADER 2014-2020 DARBA GRUPA ZM 2.SĒDE
Sēde slaikā konceptuāli tika mainīts piedāvāto aktivitāšu
saturs vienojoties par diviem LEADER pieejas ieviešanā
atbalstāmo aktivitāšu virzieniem/apakšpasākumiem:
- Vietējās ekonomika stiprināšanas iniciatīvas;
- Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas.

EIROPAS KOMISIJU

SADARBĪBAS AR
LATVIJAS
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Februārī ir izstrādāts detalizēts 1. Lauku kopienu
parlamenta saturs, reģionālo tikšanos programma
un identificētas arī visu reģionu aktīvās lauku
nevalstiskās organizācijas.
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NVO DARBA GRUPA:
NVO UN MK MEMORANDA
ĪSTENOŠANAS UZLABOŠANAI

Darba grupa ir beigusi
darbu pie memoranda
izmaiņām un nodevusi
dokumentu juristiem un
dažādām citām
iesaistītajām institūcijām.
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NOTIKUŠAIS

ŠOMĒNES SĀKĀM, TURPINĀSIM M A R T Ā
PĒTĪJUMI
LLF kompetenču centrs, Izstrādājot
priekšlikumu Salaspils novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, notiek
esošo dažāda līmeņa plānošanas
dokumentu studijas un informācijas
savstarpējā salīdzināšana.

LLF kompetenču centrs ir uzsācis darbu pie
Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības
„Kaimiņi” stratēģijas izvērtēšanas
izmantojot jaunu pieeju, kur tiks pētīta
vajadzību atbilstība rīcībām un efektivitāte
uz izvēlētajām mērķa grupām.

LAI GAN NAP IR APSTIPRINĀTS PAGĀJUŠĀ GADA DECEMBRĪ, TOMĒR DARBS PIE VALSTS ATTĪSTĪBAS
PLĀNOŠANAS NAV APSTĀJIES. Ministrijas šobrīd aktīvi „pārvērš” NAPu Partnerības līgumā un
Darbības programmās, kuras detalizēti tiek diskutētas ar Eiropas Komisiju.
Pirms šīm sarunām sagatavotie dokumenti tiek izsūtīt sociālajiem partneriem.
Dokumentu izskatīšanas termiņi ir ārkārtēji īsi (1-3 dienas), tāpēc LLF birojs uz doto brīdi
darbojas aktīvi reaģējošos apstākļos, cenšoties izsekot, cik lielā mērā tiek ņemtas vērā
NAPā un citos LLF biedru intereses deklarējošos dokumentos noteiktās lietas.

Aktivitāte notiek ESF projekta nr.
1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112
“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.

