LATVIJAS LAUKU FORUMS MAIJĀ
MAIJĀ ĻOTI AKTĪVI GATAVOJĀMIES 1. LAUKU KOPIENU PARLAMENTAM, DALĪBNIEKU SKAITS PĀRSNIEDZIS 180! SAEIMAS UN NVO FORUMS
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LATVIJAS KOPIENU PARLAMENTA PROFESIONĀĻU FORUMS
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veicināšana.
Kopienu parlamentam.

LATVIJAS LAUKU FORUMS FINANŠU MINISTRIJĀ
NETIEK SADZIRDĒTS.

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda pagaidu
uzraudzības komitejas sēdē LLF pārstāvis
atkārtoti norādīja, ka, plānojot sabiedrības
virzītas vietējās attīstības (SVVA) pieejas
īstenošanu Latvijā, netiek iesaistītas NVO, kas ir
ieinteresētas un strādā ar šo pieeju.
Finanšu ministrijas atbilde bija – „sniedziet
priekšlikumus”.
Tas liecina, ka iepriekšējie aicinājumi uz
diskusiju netika sadzirdēti.
Tāpēc LLF sagatavoja uzsaukumu sadarbības
partneriem un biedriem ar aicinājumu paust
savu viedokli par SVVA pieejas īstenošanu
Latvijā
(http://llf.partneribas.lv/index.php?show=92&t
ext=1300).
Tāpat arī ir sagatavoti un iesniegti Finanšu
ministrijā priekšlikumi par partnerības līgumu,
kas nosaka, kādā veidā ES finansējums tiks
investēts Latvijā 2014-2020.

LSIF PROJEKTA IZSTRĀDES SANĀKSME
Latvijas Lauku forums, vēloties nodrošināt Lauku
kopienu parlamenta darbības nepārtrauktību, jau
šobrīd izstrādā projektu, kas paredzēts, lai 2015.
gadā varētu organizēt 2. Latvijas Lauku kopienu
parlamentu.

SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDA
KONFERENCE PAR EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA
PIEEJAMĪBU NVO NĀKAMAJĀ PLĀNOŠANAS
PERIODĀ

Latvijas Lauku foruma pārstāvis stāstīja
par savu pieredzi ESF fonda projektu
realizācijā vēršot uzmanību uz to kā 2012.
gadā realizētais projekts palīdzējis
gatavoties 1. Latvijas Lauku kopienu
parlamentam šajā gadā.
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nozīmīgākais M A I J Ā NOTIKUŠAIS
6. JŪNIJĀ plkst. 10:00 SFL Lielajā zālē Alberta ielā 13 notiks
PRESES KONFERENCE par 1. Latvijas Lauku kopienu
parlamentu. Tajā iešūposim Latvijas reģionus sadarbībai
parlamentā, simboliski nododot reģionus Preiļu pārstāvju
aprūpē, lai apciemojot vietējās iniciatīvas, veiktu ceļu līdz
Preiļiem – kopienu parlamenta norises vietu.

7. UN 8. JŪNIJĀ rosīsimies Preiļu, Līvānu, Aglonas,
Vārkavas un Riebiņu novados 1. Lauku kopienu
parlamenta ietvaros, kurā visi kopā izstrādāsim
rezolūciju – rīcības plānu laika posmam līdz 2015.
gadam. Vairāk par aktivitātēm, kas paredzētas, un
dalībniekiem te: laukuforums.lv

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.

