
 

Pasākums tiek finansēts no projekta Nr. 10.1.2.0/18/TP/004 ”Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai” 

Seminārs - diskusija par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada īstenotajiem ieguldījumiem teritorijās un 

turpmākajiem ieguldījumiem teritoriju attīstībai 

Alūksnē (15.03.2019.), Liepājā (28.03.2019.), Jelgavā (11.04.2019.), Rēzeknē (25.04.2019.) un Siguldā 
(30.05.2019.) 

Mērķis – iepazīties ar reģionālās politikas līdzšinējiem rezultātiem, t.sk. ar ES fondu atbalstu, identificējot esošos 
reģionālās politikas izaicinājumus, ko var risināt ar ES fondu ieguldījumiem teritoriju attīstībai, diskutēt par reģionālās 
politikas uzstādījumiem 

Dalībnieki – teritoriju attīstībā iesaistītās ministrijas/institūcijas (EM, ZM, KM, VeM, PKC, SaM, LM, IZM, CSP, VRAA u.c.), 
plānošanas reģioni, pašvaldības un to organizācijas (LLPA, LPS, RACA),  uzņēmēju organizācijas un to teritoriālās 
struktūrvienības (LIAA, LTRK, LDDK), NVO (LLF), augstskolas u.c. (līdz 80 dalībniekiem) 

 

09.30-10.00 Reģistrācija, rīta kafija 

10.00-10.10 Pašvaldības pārstāvja uzruna 

10.10-10.40 Reģionālās politikas perspektīva 

Juris Pūce, VARAM ministrs 

10.40-11.00 Ekonomiskie izaicinājumi no uzņēmējdarbības attīstības perspektīvas reģionos 

Agnese Buceniece, AS ”Swedbank” vecākā konsultante vai Pēteris Strautiņš, AS ”Luminor Bank” 
ekonomikas eksperts 

11.00-11.20 Reģionālās attīstības izaicinājumi no publisko pakalpojumu sniegšanas perspektīvas reģionos 

Jānis Turlajs, SIA ”Karšu izdevniecība Jāņa sēta” galvenais redaktors 

11.20-12.00 Jautājumi un atbildes 

12.00-12.40 Pusdienas 

12.40-13.00 Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam piedāvājums 

Pēteris Vilks, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs 

13.00-13.20 Reģionālās politikas perspektīvas ieviešana: ES fondu ieguldījumi un citi papildinošie pasākumi 
teritoriju attīstībai 

Raivis Bremšmits, VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors 

13.20-13.30 Jautājumi un atbildes 

Sadalīšanās darba grupās 

13.30-14.30 Diskusija par reģionālās politikas rezultātiem, t.sk. ar ES fondu atbalstu, un reģionālās politikas 
izaicinājumiem, ko var risināt ar ES fondu ieguldījumiem teritoriju attīstībai (darbs divās 
paralēlajās grupās) 

 Pašvaldību pakalpojumu un pašvaldības administrācijas darbības efektivitāte 
Aivars Draudiņš, VARAM valsts sekretāra vietnieks 

 Reģionālā ekonomika, reģionu un pašvaldības loma tajā 
Raivis Bremšmits, VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors (darba grupā 
LDDK sniegs papildinošu informāciju par darba vidē balstītu mācību īstenošanu) 

14.30-14.40 Darba grupu kopsavilkums 

14.40-15.00 Kafijas pauze 

15.00-16.30 Pašvaldības īstenoto infrastruktūras projektu apskate 
 


