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IELŪGUMS 

Izglītības un kultūras ĢD mūžizglītības programmas 
Leonardo da Vinči Mobilitātes projekta 

„Village development partnership for rural animators” 

 

 
Mērķis 
Projekta mērķis ir nodrošināt atbalsta pieejamību vietējām kopienām savu vajadzību definēšanā un noteikšanā, 
lai spētu aizstāvēt savas intereses un realizēt savas vajadzības. 
Projekta laikā tiks sagatavoti (apmācīti) Lauku attīstības veicinātāji, lai tie spētu paralēli saviem darba 
pienākumiem veikt formālu un neformālu kopienu atbalstu Ciemu attīstības programmu izstrādei un 
realizācijai, kas kalpotu par lauku kopienu iespēju līdzdarboties novada, nacionālā un starptautiskā līmenī. 
 
Konteksts 
Pašlaik pilsoniskās sabiedrības aktivitāte Latvijā ciemu un lauku teritoriju vietējā līmenī noris salīdzinoši 
nekoordinēti un vietējiem NVO darbojoties savrupi, neapvienojot intereses kopīgiem mērķiem un darbojoties 
savu individuālo interešu vārdā. Tādēļ ir nepieciešams apzināties ciemu attīstības plānu ieviešanas nozīmību. 
Projekta pamatā ir mērķis izveidot apmācītus profesionāļus, kas ar savu ekspertu skatījumu un pieeju spētu 
veikt nepieciešamos soļus ciemu attīstības kustības rašanās iniciēšanai visā Latvijas teritorijā. 
Latvijas valdības deklarācijā cita starpā ir minētas tādas prioritātes kā kopienu attīstība un pilsoniskā līdzdalība. 
Kā panākt šo divu mērķu sasniegšanu laukos? Latvijai ir nepieciešami šādi speciālisti un Igaunija ir valsts, kur 
pilsoniskas vietējās kopienas ir attīstītas daudz vairāk - šo darbu jau vairākus gadus dara mūsu sadarbības 
partneris "Kodukant”. 
 
Dalībnieku sagatavošana 

Dalībnieku sagatavošanas pasākumā 22.jūlijā Priekuļos, Priekuļu novadā, dalībnieki tiks iepazīstināti ar 
svarīgākajām lietām, kas jāzina par Igauniju, Lauku kustību, kā arī citām Igaunijas lauku attīstības aktualitātēm.  
Sagatavošanas periodā projekta dalībnieki tiks informēti par projektā iegūtās pieredzes izmantošanas iespējām 
Latvijā. Dalībniekiem tiks izskaidroti projekta mērķi un ieguvums, kas varētu palīdzēt stiprināt Latvijas kopienu 
dzīvotspēju. 
 
Aktivitātes 
Apmācību laikā, kas norisināsies no 01.08.-07.08. Igaunijā tiks apskatītas tādas tēmu grupas kā: 
-Kopienu veidošana 
-Kopienas līdzdalība un iesaistīšanās dažādos līmeņos 
- Komandas darbs 
Apmācību otrā daļa būs veltīta tam, lai apskatītu kopienu darbu Igaunijas lauku teritorijās :  Harju, Järva, Rapla 
un Lääne. 
Apmācību trešā daļa būs veltīta vienas dienas apmācībām par dažādiem lauku parlamentiem tādās Eiropas 
valstīs  kā Zviedrija, Somija, Slovākija un Nīderlande. Šī būs lieliskā iespēja iepazīties ar dažādiem lauku kopienu 
līdzdalības modeļiem un metodēm ar kādām tās strādā. 
Apmācību ceturtā daļa būs praktiska iepazīšanās ar to kā kopienas piedalās lēmumu pieņemšanā Igaunijas 
Lauku parlamenta ietvaros. 
Apmācību piektajā daļā dalībniekiem būs iespēja apgūt praktiskas zināšanas darbā ar lauku iedzīvotājiem. 
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Iznākums 
Dalībnieki pēc Mobilitātes pabeigšanas saņems EUROPASS Mobility dokumentu, kā arī Igaunijas lauku kopienu 
asociācijas "Kodukant" sertificētās struktūrvienības "Kodukant mācību centra” sertifikātu. 
 
Praktiska informācija 
Projekta dalībnieki saņems praktisku atbalstu ceļojuma tehnisko lietu sagatavošanā. Transporta 
nodrošinājums, dzīvošana, ēšana un informatīvā materiāla nodrošinājums tiks segts no projekta līdzekļiem. 
 
 

Lai pieteiktos dalībai mobilitātē, dalībniekam ir jāiesniedz Latvijas Laku forumam: 
- Dalībnieka pieteikuma anketa; 
- CV 

 
Kopumā tiek paredzēts iesaistīt 5 dalībniekus, ņemot vērā dalībnieku darba pieredzi, motivāciju, ievērojot 
reģionālo principu un saglabājot dzimumu līdzsvaru. 
 
 

 
Dalībnieku pieteikumus gaidām līdz 15.jūlija plkst. 10:00 !! 

 
 
 
Ar cieņu,  
Latvijas Lauku forums 
www.llf.partneribas.lv 
info@llf.partneribas.lv 

http://www.llf.partneribas.lv/

