Norvēģijas finanšu instrumenta programmas
“Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts
institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”

STARPPOSMA NOVĒRTĒJUMA SEMINĀRS
2015.gada 13.maijā
Biroju kompleksa Ostas skati konferenču zālē
Matrožu iela 15, Rīga

DARBA KĀRTĪBA
09:30 – 10:00
10:00 – 10:40

Reģistrācija un rīta kafija
Semināra atklāšana
Sandis Cakuls, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts
sekretāra vietnieks attīstības instrumentu jautājumos
V.E. Steinar Egil Hagen, Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā
Elita Cakule, Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas
Starptautisko projektu departamenta direktore
Ilona Raugze, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra
vietniece reģionālās attīstības jautājumos
Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

10:40 – 12:30
I DAĻA Sasniegtie rezultāti
10:40 – 11:10 Programmas mērķi un rezultāti, divpusējās sadarbības pieredze
Ināra Buda, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Programmas apsaimniekotājs
11:10 – 11:30 VARAM iepriekš noteiktais projekts Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana
Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde (Edgars Spruksts)
11:30 – 11:50 VARAM iepriekš noteiktais projekts Latvijas plānošanas reģionu un vietējo
pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un
attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana (Laura Dimitrijeva)
11:50 – 12:10 Dabas aizsardzības pārvaldes iepriekš noteiktais projekts Latvijas īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā (Signe Millere)
12:10 – 12:30 Latvijas Pašvaldību savienības iepriekš noteiktais projekts Lietpratīga pārvaldība
un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana (Ligita Pudža)
12:30 – 13:30
Pusdienu pauze
13:30 – 16:00
II DAĻA Labās prakses piemēri
13:30 – 14:00 Latgales pārstāvniecības izveide Rīgā – ieguvumi un attīstības iespējas
Sarmīte Teivāne, Latgales plānošanas reģions
14:00 – 14:30 Latvijas vietējo kopienu apmācības - ieguldījums sabiedrības attīstībā
Jonas Büchel, Biedrība Urban Institute
14:30 – 15:00 Abavas senlejas dabas aizsardzības plāna izstrāde – izaicinājumi un risinājumi
Ilze Circene, Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija, SIA Metrum
15:00 – 15:30 Norvēģijas pieredze pašvaldību „efektivitātes tīklu” darbībā
Elita Cakule, Norvēģijas vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija
15:30 – 16:00 Jautājumi un diskusijas
16:00
Semināra noslēgums
Pasākuma darba valodas – latviešu un angļu, pasākuma laikā tiks nodrošināta sinhronā tulkošana

