Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas „Pārrobežu
sadarbība” noslēguma konference

„PĀRROBEŽU SADARBĪBA:
NO IZAICINĀJUMIEM LĪDZ SASNIEGUMIEM”
DARBA KĀRTĪBA
2011.gada 31.marts
Viesnīca „Tallink Hotel Riga” (Elizabetes iela 24, Rīga, konferenču
zāle „Terra 2/3”)
Moderators: Haralds Burkovskis
9.15.-10.00. Reģistrēšanās konferencei un rīta kafija
10.00-10.30. Konferences atklāšana
Rangnars Heugs, Norvēģijas Karalistes vēstniecība, padomnieks
Diāna Rancāne, Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības
departamenta direktore
Arina Andreičika, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Attīstības instrumentu departamenta direktore

10.30.-12.15. Apakšprojektu prezentācijas I
Apakšprojekts „Lauku ģimeņu atbalsta sistēmas izveide Valgundes pagastā un
Jonišķu rajonā”
Aija Degaine, Jelgavas novada pašvaldība, projektu vadītāja
Apakšrojekts „Mazpilsētu zaļās vides apsaimniekošana un tūrisma attīstība
Latvijas-Igaunijas pierobežā”
Ingūna Prauliņa, Rūjienas novada pašvaldības Attīstības daļas speciāliste,
projektu vadītāja
Apakšprojekts „Pārrobežu sadarbība uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas
attīstībai Dobeles un Jonišķu rajonos”
Brigita Tivča, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta
centra direktore
Apakšprojekts „Limbažu un Viljandi kopēja sadarbība ilgtspējīgas vides un
tūrisma attīstībā Hanzas savienības ietvaros”
Guna Preimane, Limbažu novada pašvaldība, projektu vadītāja
Ilze Millere, Limbažu novada Tūrisma informācijas centra vadītāja
Apakšprojekts „Ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi pārrobežu Lielupes
baseina apsaimniekošanā”
Linda Šarķe – Fedjajeva, Zemgales plānošanas reģions, projektu vadītāja

12.15.-13.00. Pusdienas

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas „Pārrobežu
sadarbība” noslēguma konference

13.00.-14.45. Apakšprojektu prezentācijas II
Apakšrojekts „Valkas un Valgas pilsētu kopējās mākslas vides attīstība”
Ernests Lībietis, Valkas novada dome, projektu vadītājs
Apakšprojekts „Ventspils un Tartu sadarbība kosmosa tehnoloģiju nozares
pētniecībā un apmācībā”
Eva Daigina, Nodibinājuma „Ventspils augsto tehnoloģiju parks” projektu
vadītāja
Apakšprojekts „Ķekavas un Šauļu pašvaldību darbības efektivitātes
paaugstināšana”
Māris Ozoliņš, Ķekavas novada pašvaldības Attīstības daļas projektu
vadītājs
Apakšprojekts „Latgales plānošanas reģiona (Latvija) un Pleskavas apgabala
administrācijas (Krievija) reģionālās attīstības veicināšana caur attīstības
vidēja termiņa un ilgtermiņa dokumentu izstrādi, balstoties uz līdzsvarotas
pārrobežu sadarbības un labas partnerības pieeju/ ENTERPLAN”
Iveta Maļina – Tabūne, Latgales plānošanas reģiona administrācijas
vadītāja
Neils Balgalis, projekta plānošanas dokumentu izstrādātāju vadītājs
Apakšprojekts „Latviešu un baltkrievu folkloras tradīciju vizualizācija
pārrobežu mākslas tilta izveidē”
Sandra Vorkale, Ludzas novada pašvaldības J.Soikāna Mākslas skolas
direktore

14.45-15.00

Konferences noslēgums

