
PIEKRASTES

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas 
organizēta konference 2020.gada 15. oktobrī, tiešsaistē

DABAS  UN  KULTŪRAS 
MANTOJUMA  ATTĪSTĪBA
ES  FONDU  IEGULDĪJUMS



Papildu informācija, sazinoties ar Daci Grantu: 
Tālruņi 67026553, 29189910; dace.granta@varam.gov.lv

9:40 Pieslēgšanās

10:00 Atklāšanas uzrunas 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra 
vietniece Ilze Oša
Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta direktore 
Zanda Saulīte
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un 
sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš

10:30 Piekrastes telpiskās attīstības politika: padarītais un plānotais 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās 
plānošanas un zemes pārvaldības departamenta Telpiskās plānošanas 
politikas nodaļas vadītāja Kristīne Kedo

11:00 Integrēta pieeja, plānojot līdzsvarotu jūras un sauszemes resursu 

izmantošanu Land-Sea-Act projekta pilotteritorijā Dienvidkurzemē

Biedrības “Baltijas vides forums” ekspertes Kristīna Veidemane, Anda 
Ruskule 

Specifiskā atbalsta mērķa ”Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un 

dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" (5.5.1.SAM) 

īstenošana un starprezultāti:

11:30 Sadarbības projekts Vidzemes piekrastes kultūras un dabas 

mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā –

"Saviļņojošā Vidzeme" 

Carnikavas novada attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ināra 
Stalidzāne

12:00 Pusdienu laiks

14:10 Sadarbības projekts “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums 

cauri gadsimtiem” 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Projektu ieviešanas 
nodaļas projektu vadītāja Solvita Kaņevska

14:40 Virtuāla tūre Sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes 

mantojums cauri gadsimtiem” īstenotajos objektos

15:50 Konferences kopsavilkums un turpmākās rīcības 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās 
plānošanas un zemes pārvaldības departamenta Telpiskās 
plānošanas politikas nodaļas vadītāja Kristīne Kedo

15. oktobrī

konference notiek  tiešsaistē, 
pieslēgšanās saite tiks izsūtīta e-pastā 14. oktobrī

13:00 Sadarbības projekts “Jaunu dabas un kultūras tūrisma

pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē”

Jūrmalas pilsētas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju

projektu nodaļas projektu vadītāja Laura Zīle

13:30 Sadarbības projekts “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas 

mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma 

attīstība”

Ventspils pilsētas muzeja projektu vadītāja Ilva Zavicka

14:00 Pauze

Konferenci moderē:  Andris  Klepers, Dr.ģeogr., Vidzemes 
augstskolas asociētais profesors, pētnieks, tūrisma eksperts

Konference tiek finansēta 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” valsts apakšprogrammas 63.20.00
“Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)”līdzekļiem ar
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalstu.

mailto:dace.granta@varam.gov.lv

