Pārskats par pasākumu
1.

Pārstāvētās organizācijas nosaukums

Biedrība „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”

2.

Iesniedzēja vārds, uzvārds

Dagnija Ūdre

3.

Pasākuma norises laiks un vieta

2016.gada 24.-26. augusts
Jäneda un Tartu apriņķis, Igaunija

4.

Pasākuma nosaukums

LEADER Fair for Transnational Cooperation

5.

Pasākuma mērķis
Pasākumu organizēja Igaunijas Lauku tīkls un pasākuma mērķis bija parādīt
starptautiskās sadarbības nozīmi Eiropas Savienības lauku teritoriju attīstībā.

6.

Pasākuma saturs un norises īss apraksts
Skatīt pielikumā pievienoto detalizēto pasākuma darba kārtību.
Galvenās pasākuma tēmas:
- Noteikumi LEADER sadarbībai Baltijas jūras reģionā;
- Diskusijas par dažādām sadarbības tēmām;
- Pieredzes apmaiņa;
- Partneru meklēšana;
- Iepazīšanās ar igauņu VRG teritorijām un īstenotajiem projektiem.
Pasākumā piedalījās vairāk kā 200 dalībnieki no 15 valstīm: VRG pārstāvji, vadošās
iestādes, lauku tīkli u.c. organizācijas. Latvijas VRG bija plaši pārstāvētas.
Gūtās atziņas, to izmantošana vietējās rīcības grupas darbībā vai projekta idejas turpmākā
virzībā
MK noteikumi VRG starptautiskajai sadarbībai vēl tiek izstrādāti, un cerams, ka tos
pieņems līdz gada beigām. Šobrīd VRG var precizēt savas idejas un meklēt sadarbības
partnerus.
Lielākajai daļai Latvijas VRG ir starptautisku projektu pieredze, projektu ietvaros vairāk
ir notikusi pieredzes apmaiņa, sadarbības pasākumi.
Ļoti konkrētu sadarbības projektu ideju nebija gandrīz nevienai VRG, daudzas ir atvērtas
sadarboties dažādos virzienos, bet VRG ir jāizlemj, kāda veida sadarbība būtu
visnoderīgākā un reālākā.
Pasākuma organizatori apkopos visu darba grupu materiālus un izsūtīs dalībniekiem.
Pasākuma laikā varēja piedalīties tikai divās darba grupās (piedalījos IT risinājumu un
dabas vērtību darba grupās), bet sadarbības piedāvājumi varētu būt arī citās jomās, jo
pavisam bija 12 darba grupas.
Pasākuma novērtējums – kā pasākums ir sekmējis prasmes un iemaņas pārstāvētās
organizācijas darbības jomā, kā tas veicinājis vietējās rīcības grupas attīstības stratēģijas
īstenošanu un sadarbības veidošanos ar citām Latvijas vai citu valstu vietējām rīcības
grupām (minēt konkrēti)
Pasākumā bija iespēja iepazīties ar citu VRG pieredzi starptautisku projektu īstenošanā.
Mūsu VRG līdz šim nav piedalījusies nevienā starptautiskā projektā. Mūsu attīstības
stratēģijā ir minēti vairāki iespējamie starptautiskās sadarbības virzieni. Pasākuma laikā
uzzināju par citu Latvijas VRG iepriekšējo pieredzi un vēlmēm jaunajā periodā
(„Sateka”, „Alūksnes lauku partnerība”, „Saldus rajona attīstības biedrība” u.c.).
Iespējamās sadarbības idejas pārrunāju arī ar citu valstu VRG pārstāvjiem. Interesi

7.

8.

sadarboties ar mums izrādīja Somijas (Satakuntas VRG) un Lietuvas (Utenas reģiona
VRG) partneri. Šobrīd gan vēl partneriem nav izstrādātas ļoti konkrētas projektu idejas,
un arī mums savas vēlmes un iespējas ir jāpārrunā padomē un ar pagastu koordinatoriem.
Pasākuma otrajā daļā – braucienā par Tartu apriņķi – iepazināmies ar vairākiem VRG
īstenotajiem LEADER un citu atbalsta programmu finansētajiem projektiem. Projekti nav
īpaši atšķirīgi no mūsu VRG īstenotajiem, bet galvenā nozīme ir vietējiem cilvēkiem un
viņu iniciatīvām un vēlmei darboties vietējās kopienas labā. Mūsu VRG turpmāk vairāk
vajadzētu rosināt vietējās NVO nebaidīties un iesniegt projektu pieteikumus.
Ar pasākuma norisi un gūtajām atziņām gribētu sīkāk iepazīstināt savas VRG biedrus un
padomi, jo iesaistīšanās kādā starptautiskā projektā palīdzētu mums nostiprināt savu
VRG.
29.08.2016.
Dagnija Ūdre
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)

