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Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Katru
nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa”.
Šonedēļ "Biedru telpas" viesis – biedrības “Latvijas Lauku forums” izpilddirektore Anita
Seļicka.

LATVIJAS LAUKU FORUMS
Latvijas Lauku forums apvieno Latvijas
lauku nevalstiskās organizācijas ar
mērķi veicināt Latvijas lauku teritoriju
ilgtspējīgu
attīstību,
stiprināt
pilsoniskās sabiedrības veidošanos
Latvijas laukos, pārstāvēt Latvijas
lauku iedzīvotāju intereses nacionāla
un starptautiska līmeņa institūcijās un
sadarboties ar valsts un pašvaldību
iestādēm, NVO, uzņēmumiem un citām
institūcijām. Šogad biedrība svinēs 15
gadu jubileju. Latvijas Lauku forums ir
dibināts 2004. gadā, un jau kopš
dibināšanas laika biedrības misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai tā kļūtu
par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kas savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un
sociālās vajadzības. Ideja par starpnozariskas organizācijas nepieciešamību lauku attīstībai tika
pārņemta no Igaunijas un Skandināvijas valstīm, pārliecinoties, cik būtiski ir spēcināt lauku
kopienu kapacitāti un nodrošināt lauku teritoriju interešu aizstāvību nacionālā un starptautiskā
mērogā.
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NOSAUCIET GALVENOS PAGRIEZIENA PUNKTU(–S) ORGANIZĀCIJAS
ATTĪSTĪBĀ?
Biedrība ir pastāvīgi mainījusies, un katrs no attīstības posmiem ir devis būtisku ieguldījumu
organizācijas attīstībā. Piemēram, teju pirms desmit gadiem, divu gadu garumā Lauku forums
katru mēnesi organizēja divu dienu mācības par dažādām tēmām, īpašu uzmanību pievēršot
biedru kapacitātes spēcināšanai un tīklošanās. 2013. gadā notika pirmais Lauku kopienu
parlaments un kopienu nedēļa, kas nu jau kļuvusi par nozīmīgu tradīciju, sekmējot kvalitatīvu
dialogu starp lauku iedzīvotājiem, pašvaldībām, uzņēmējiem, akadēmiķiem un politikas
veidotājiem. Lauku forums ir kļuvis par sadarbības iniciatoru, kur ciešā sadarbībā strādā
biedrības biroja un padomes komanda, kopā ar saviem biedriem un ekspertiem, iesaistot
sadarbības partnerus un citas ieinteresētās puses.

Kopienas vasaras forums 2018. gada augustā Smelteros, Preiļu novadā

KĀDAS PĀRMAIŅAS ŠOBRĪD NOTIEK ORGANIZĀCIJĀ?
Lielas pārmaiņas organizācijā pašreiz nenotiek. Domājot par pārmaiņām plašākā kontekstā, tad
tā mums šogad ir ļoti aktuāla tēma, jo jūnijā notiks mūsu organizētais Latvijas Lauku kopienu
parlaments, kura vadmotīvs šoreiz: Jaunās lauku paradigmas. Parlamentā, kopā ar sadarbības
partneriem, radīsim vidi Latvijas un Eiropas jauno iniciatīvu aktualizēšanai. Tas sniegs iespēju
drosmīgajiem pārmaiņu ieviesējiem identificēt domubiedrus un esošajiem aktīvistiem - gūt
jaunas idejas, iedvesmu un iedrošinājumu uzdrīkstēties. Savukārt vietējiem, reģionāliem un
nacionāliem politikas veidotājiem - apzināt esošo un plānoto likumdošanas un atbalsta
instrumentu atbilstību lauku realitātei. 6. un 7. jūnijā Zaļeniekos gaidīsim ikvienu, kas jau
īstenojuši aktivitātes pārmaiņu radīšanai, briest rīcībai vai vēlas uzzināt, kas notiek citviet.
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Otrais Lauku kopienu parlaments, 2015. gada jūnijā Līgatnē

KĀDUS SABIEDRĪBAS PROCESUS LATVIJAS LAUKU FORUMS VĒLAS MAINĪT
SABIEDRĪBĀ?
Iedzīvotājiem, kas vēlas dzīvot vai strādāt Latvijas laukos un mazpilsētās ir jābūt vienlīdzīgām
iespējām ar tiem, kas dzīvo pilsētās. Mēs strādājam, lai savestu un nodotu informāciju starp
politikas veidotājiem un lauku kopienām. Savā darbā izmantojam Eiropas sadarbības tīklos
gūtās idejas un pieredzi, regulāri strādājam ar jauno iniciatīvu un metožu ienešanu arī Latvijas
laukos. To darām dažādos veidos – gan organizējot nacionāla līmeņa diskusijas un pasākumus,
kurā kopā ar politikas veidotājiem vienlīdzīgā diskusijā tiekas lauku aktīvie iedzīvotāji, gan
sniedzam informāciju un regulāri strādājam reģionos. Pašreiz ļoti aktīvi gatavojamies
nākamajam plānošanas periodam, sniedzot viedokļus un priekšlikumus rīcībām, atbalstāmajām
iniciatīvām un prioritātēm.
Mēs ticam tam, ka arī ļoti mazas lauku teritorijas var piedzīvot pozitīvu attīstību, efektīvi
izmantojot esošos resursus un īstenojot mērķtiecīgu attīstības stratēģiju. Mūsu komandai viena
no pagājušā gada spēcīgākajām pieredzēm bija kopdarbs ar biedru organizācijām, darbojoties
ar septiņpadsmit mazām lauku kopienām Sēlijā. Brīdī, kad pirms gada uzsākām darbu, dažādu
profilu iedzīvotāji nekad nebija sanākuši kopā, lai pārrunātu savas teritorijas attīstību un
iespējas ar jau esošiem resursiem spēcināt tā ekonomisko attīstību. Mums ir liels gandarījums,
ka visas septiņpadsmit nelielās teritorijas ir izveidojušas unikālus produktus, ko ikvienam ir
iespēja aplūkot, meklējot informāciju par Sēlijas salām internetā. Arī šogad turpinām strādāt ar
aktīvajiem iedzīvotājiem un mazajiem uzņēmējiem Sēlijā, kā arī citviet.
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Kopienu nedēļa Salacgrīvā 2018. gada oktobrī

Lauku forums vienmēr ir ļoti aktīvi darbojies Eiropas mērogā, tāpēc esam saņēmuši uzticības
apliecinājumu no citām ES dalībvalstīm, vadīt iniciatīvu par jaunu lauku iedzīvotāju iesaisti
savas vietas attīstības veidošanā. Iniciatīva ietver ne vien Eiropas Lauku jauniešu parlamenta
organizēšanu šī gada rudenī Spānijā, bet arī pastāvīgu sadarbības un iesaistes veidošanu.
Piemēram, pašreiz gaidām pieteikumus pieredzes stipendijām no jauniešiem, kas vēlas iegūt
kādu konkrētu pieredzi saistībā ar ilgtspējīgu lauku attīstību (t.sk. pilsoniskajām iniciatīvām
laukos), un no organizācijām vai uzņēmumiem, kas vēlas sniegt savu pieredzi praktikantiem.
Šī mūsu iniciētā aktivitāte ir pieejama ne vien Latvijā un citās ES dalībvalstīs, bet visā Eiropā.

Ikdienā cieši darbojamies ar dažāda profila nevalstiskajām organizācijām Latvijas reģionos un
nacionālām organizācijām Rīgā, tāpēc skaidri redzam, ka finanšu pieejamība ir izaicinājums
teju ikvienam. Meklējot labākos veidus, kā spēcināt pašu NVO kapacitāti un sekmēt līdzdalību,
kopā ar Latvijas Pilsonisko Aliansi un četriem reģionālajiem NVO centriem, esam izveidojuši
Konsorciju, lai administrētu Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta
Aktīvo iedzīvotāju fondu. Tas viennozīmīgi ir viens no šī gada izaicinājumiem, jo ietver ļoti
liela apjoma dokumentācijas izstrādi. Esam pārliecināti, ka sadarbībā ar nevalstiskajām
organizācijām, izveidotā programma sniegs būtisku atbalstu pilsoniskās sabiedrības
spēcināšanai Latvijā.
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KĀPĒC SABIEDRĪBAI IR NEPIECIEŠAMS IESAISTĪTIES NEVALSTISKAJĀS
ORGANIZĀCIJĀS?
Neapšaubāmi, iesaistīšanās pilsoniskajās aktivitātēs ir nozīmīga ne vien sabiedrībai, bet arī
ikvienai personai. Rūpēties par savas vides, līdzcilvēku, kopienas ilgtspēju un pozitīvu attīstību
- tā ir veselīga personiskā higiēna.
Līdzdalību pilsoniskās nevalstiskajās organizācijās es salīdzinātu ar dalību pašdarbnieku
kolektīvos. Iesaiste NVO, tāpat kā pašdarbības kolektīvā, lielākoties ir brīvprātīga (izņemot
vadītājus un citus ar konkrētiem uzdevumiem) un lielākais ieguldījums ir tieši katra iesaistītā
dalībnieka laiks, zināšanas un prasmes. Pašdarbnieku darbības rezultātā ieguvums ir ne vien
katram dalībniekam, gūstot prieku mēģinājumos, pašpārliecinātību un lepnumu koncertos, un
veselu labo sajūtu gammu sadraudzības pasākumos.
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