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SALASPILS ILGTSPĒJĪGAS
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

Noslēgusies Salaspils IAS
1. redakcijas izstrāde, un
visu
jūnijā
notikusi
sabiedriskā apspriešana.
Pēc
1.
redakcijas
apspriedes visi ieteikumi
tiks izvērtēti, un iekļautas
nepieciešamās izmaiņas.
Pēc saskaņošanas ar Rīgas
Plānošanas
reģionu,
Salaspils
IAS
tiks
apstiprināta.

IEPAZĪŠANA CEĻĀ
RĪGA-PREIĻI
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PIRMAIS LATVIJAS LAUKU KOPIENU PARLAMENTS
No 6. līdz 8. jūnijam norisinājās unikāls notikums visai
Latvijai, pulcinot ap 190 dalībniekus, kam rūp Latvijas
lauku nākotne – kopienu locekļus, aktīvo NVO un
pašvaldību pārstāvjus, lauku attīstības speciālistus,
entuziastus un Saeimas pārstāvjus.
Par Pirmo Latvijas
Lauku kopienu
parlamentu MEDIJOS
lasi te:
http://www.laukuforu
ms.lv/atska326as-par1-llkp.html
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Igauņu kolēģi, kas piedalījās Latvijas lauku
kopienu parlamentā atzinīgi novērtēja
pasākuma saturu un norises vietu, kā arī
atzina, ka dažas idejas ieviesīs arī savā
pasākumā. Mēs brauksim skatīties augustā Latvijas Lauku forums dosies uz
IGAUNIJAS LAUKU PARLAMENTU, lai gūtu pieredzi
no kaimiņvalsts, kurai šis būs jau 10. parlaments, šogad pasākuma centrālā tēma „Ciema dzīve visu cauru gadu” (Village
life year-round). Vairāk: http://kodukant.ee/index.php?id=104065
Šogad ne tikai Latvijā, bet arī EIROPĀ NOTIEK PIRMAIS LAUKU
PARLAMENTS, ko organizē Eiropas lauku tīkli sadarbībā ar
nacionālajiem tīkliem. Eiropas lauku parlaments notiks
13. novembrī Briselē. Vairāk: http://europeanruralparliament.com/
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ZEMGALES VIETĒJAIS PRODUKTS
Jūnijā ir noslēdzies projekts, kura
laikā tapa apmācību programma par
Vietējā
produkta
mārketingu,
Vidusbaltijas vietējā produkta groza
koncepts, kā arī Produktu groza
reprezentācijas grāmata. Pirmie
produktu grozi tika
pasniegti Preiļu
rajona partnerībai
pateicībā par
veiksmīgu
sadarbību kopīgā
projekta realizācijā.

LATVIJAS PILSONISKĀS ALIANSES
PADOMES SĒDE

Latvijas Lauku foruma pārstāvis
tikās ar eLPA padomes
locekļiem, kurā informēja par
1. Latvijas Lauku kopienu
parlamentu un galvenajām
atziņām pēc parlamenta. Āris
Ādlers aicināja eLPA kļūt par
partneri, risinot LLKP rezolūcijas
jautājumus, kas saistīti ar
pilsoniskās sabiedrības
stiprināšanu. LLF pārstāvis arī
iepazīstināja klātesošos ar Lauku
NVO darbības jomu
klasifikatoru, kuru varētu ņemt
par pamatu attīstot Latvijas NVO
darbības jomu klasifikatoru.

LLF ASOCIĒTO
BIEDRU PULKAM
PIEVIENOJAS
BIEDRĪBA „DR.
A.MISIŅA
MEDICĪNAS
VĒSTURES
MUZEJS” NO
ALŪKSNES

PROJEKTA
„LATVIJAS
LAUKU

KOPIENU
PARLAMENTA
KĀ LĪDZDALĪGĀS DEMOKRĀTIJAS
METODES
Biedrība IEVIEŠANA
organizē LATVIJĀ”
dažādus NOSLĒGUMS

izglītojošus un
piemiņas
pasākumus,
veicina
izpratni par
veselīgu
dzīvesveidu,
izzina
medicīnas
vēsturi arhīvos
un
ekspedīcijās.

Ar ESF atbalstu
LLF ir īstenojis
projektu, kura
galvenais
notikums bija
LLKP ar kuru
tika uzsākta
tradīcija,
veicinot
līdzdalīgas
demokrātijas
ieviešanu
Latvijā.
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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.

