
 

 

Projekta ekspertu profili                                                                                  
 
Āris Ādlers, treneris un projektu izstrādes konsultants lauku un attālam kopienām; projekta laikā Āris 
strādāja Latvijas Lauku forumā "LLF". Āris savā profesionālajā darbībā ir koncentrējies uz līdzdalības 
jēdzienu lauku apvidos, izmantojot sadarbības ietvaru, lai veicinātu vietējo ekonomiku un reģionālo tīklu 
http://llf.partneribas.lv attīstību. Šobrīd Āris strādā kā projektu vadītājs,  "CEE Bankwatch Network" 
http://bankwatch.org. 
Saistībā ar projektu: Āris piedalījās lielākā daļā no Kopienas attīstības mācību projekta (KAP) sagatavošanas 
fokusa grupu sesijām un 2014. maijā bija KAP atlases komitejas loceklis. Projekta norises laikā Āris 
sadarbībā ar Valdi Kudiņu veidoja un vadīja semināru 4 "Vietējā ekonomika / Kopienas attīstības plāns 1" un 
semināru 8 "Vietējā ekonomika / Kopienas attīstības plāns 2". Āris piedalījās daudzos semināros KAP 
mācību procesā.  Izglītības procesā Āris bija vērtīgs resusra kā novērtētājs un uzraudzības partneris. 
Kontakti: aris.adlers@bankwatch.org 
 
Ivars Austers. Profesors un Psiholoģijas nodaļas vadītājs. Doktora grādu ieguvis 2001. gadā Stokholmas 
Universitātē. LU studiju programmās māca sociālo izziņu, starpkultūru psiholoģiju, pētniecības metodes, u. 
c. Viņš aktīvi piedalās pētniecībā par sociālo identitāti, vērtībām, kā arī autovadītāju uzvedību. Ir 
Starptautiskās Lietišķās psiholoģijas asociācijas (International Association of  Applied  Psychology) un 
Personības un sociālās psiholoģijas biedrības (Society for Personality and Social Psychology) biedrs. ( no 
http://www.psihologija.lu.lv/darbinieki/ivars-austers/ gada 20. jūnijā 2016. gada, 21.17) 
Saistībā ar projektu: Projektu izstrādes un īstenošanas laikā Ivars bija iesaistīts projekta izstrādes komandā, 
piedalījās projekta dažādu posmu uzraudzībā un novērtēšanā. 
Ivars bija saistīts ar abu projekta daļu īstenošanu, KAP kā arī Starp Pašvaldību sadarbības semināru ciklu 
(IMC). 
Kontakti: austers@lu.lv 
 
Jānis Baltačs ir vadības un apmācību konsultants un "Kota.Nu" īpašnieks, http://kota.nu. Viņš koncentrējas 
uz organizāciju attīstību un vietējās attīstības projektiem, kā arī aktīvi darbojas biznesa starta konsultāciju 
un mentoringa laukā (Latvijas Universitātes biznesa inkubators http://www.biznesainkubators.lu.lv/). 
Saistībā ar projektu: Kā bijušais Latvijas Lauku foruma valdes loceklis un Britu padomes Latvijā programmas 
“aktīvo pilsoņu tīkls" (“Active Citizen Network) pārstāvis, viņš piedalījās fokusgrupas sesijās KAP projektu 
sagatavošanas posmā un kopā ar Kārli Bušmani 2015. gada aprīlī sagatavoja un vadīja semināru 9. "Projektu 
vadība“. 
Kontakti: info@kota.nu 
 
Ansis Bērziņš, ir Valmieras novada fonda vadītājs un pēdējo desmit gadu laikā darbojas lauku kopienas 
attīstības laukā, galvenokārt tīklojot vietējās iniciatīvas visā Latvijā. Viņš ir fundraiser, dotāciju piesaistītājs 
un konsultants - visi saistībā ar vietējo tīklu un kopienu atbalstu. Kopiena fonds darbojas Valmierā un tās 
reģionā, sniedzot pakalpojumus ziedotājiem un vietējai sabiedrībai un tās attīstībai. 
http://www.vnf.lv/lv/par-vnf/darbinieki/ 
Saistībā ar projektu: Ansis atbalstīja KAP iniciatīvu attīstības procesā un sniedza atklāšanas lekciju un 
prezentāciju projekta semināra 1.“kick-off seminārs" 2014. gada jūnijā. 
Kontakti: ansis.berzins@vnf.lv 
 
Jonass Bīhels (Jonas Büchel) ir profesionāls sociālais darbinieks, kultūras menedžeris, kopienu darbinieks kā 
arī urbanist. Viņš ir  Urban Institute līdzdibinātājs Rīgā un vieslektors Latvijas Universitātē, Zemes zinātņu un 
ģeogrāfijas fakultātē, telpiskās plānošanas maģistrantūrā. http://www.facebook.com/jonas.buechel un 
http://urbaninstitute.lv/. 
Saistībā ar projektu: Jonas ir līdzautors KAP programmai un ir kopā ar saviem kolēģiem no Urban Institute 
un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izveidoja IMC semināru ciklu. 
Kopā ar Ilzi Salenieci no Britu Padomes vadīja  fokusgrupas sesijas programmas sagatavošanas posmā. Viņš 
piedalijās semināri 2, 5, 7 un 11 veidošanā un vadīšanā, kā arī piedalījās visos semināros (izņemot seminārā 



 

 

9) un projekta sanāksmēs. Jonas darbojās kā treneris seminārā 4 ar IMC semināru ciklā un piedalījās visās 
IMC sesijās. Kopā ar Guna Garokalna-Bihela viņš darbojās KAP apmācību grupas uzraudzībā. 
Kontakti: balticplanning@gmail.com 
Charles Bušmanis ir sociālais dizainers, kas strādā pirmajā dizaina studijā Latvijā, kas specializējas dizaina 
konsultācijās "Design Elevator". Charles ir Rīgas Tehniskās universitātes  "Design Factory" vadītājs  un 
"JuHu" dibinātājs. "JuHu" ir sociāls uzņēmums Latvijā, kas veicina integrācijas procesus. 
http://www.charlesproduct.com, http://www.rtudesignfactory.com un http://www.juuhuu.co. 
Saistībā ar projektu: Charles kopā ar Jāni Baltačs 2015. gada aprīlī  sagatavoja un vadīja 9.semināru  
"Projektu vadība". 
Kontakti: charles.busmanis@rtu.lv 
 
Laura Dimitrijeva, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (atbildīga par projekta īstenošanu) 
Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā konsultante (projekta 
koordinatore) 2014. gada septembris – šodien , Latvija. 
Norvēģijas finanšu instrumenta programmas projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību 
teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādāšana” koordinatore.  
Saistībā ar projektu: Projekta vadītāja no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas/ VARAM. 
Kontakti: laura.Dimitrijeva@varam.gov.lv 
 
Guna Garokalna-Bihela, profesionāla sociālā darbiniece, starpkultūras un dažādības vadības trenere, 
mediatore un Urban Institute līdzdibinātāja Rīgā http://urbaninstitute.lv/. Guna ir specializējusies grupu 
dinamikā un grupu uzraudzībā izglītības programmu ietvaros. Gunai ir darba pieredze augstākās izglītības un 
starptautisko projektu vadībā. 
Saistībā ar projektu: Guna ir KAP programmas līdzautore. Viņa līdzdarbojās semināru 2, 5, 7 un 10 
veidošanā un vadīšanā, kā arī aktīvi piedalījās citos semināros un sanāksmēs. Kopā ar Jonas Büchel viņa 
darbojās KAP apmācību grupas vadībā. 
Kontakti: guna.gb@gmail.com 
 
Marc Geldof, arhitekts un pilsētas plānotājs,  no 1973. līdz 2006 profesionāli darbojas Nīderlandē un 
Beļģijā. Šodien Marc darbojas kā pilsētas plānotājs Alps birojā Rīgā http://alpspace.lv/ un kā starptautiski 
aktīvs reģionālās plānošanas un attīstības eksperts . 26 gadu laikā viņš bija plānošanas departamenta 
vadītājs Starppašvaldības organizācijā "wvi" (www.wvi.be), kas bija atbildīga par 54 pašvaldībām. Turklāt no 
2003-2005 gadam viņš bija Vidzemes reģionālās teritorijas plānojuma konsultants un Vidzemes reģiona 
detālplānojuma apmācību sessiju koordinators 2005. un 2006. gadā. 
Saistībā ar projektu: Marc kopā ar Antti Korkka, Jonas Büchel un kolēģiem no VARAM kopīgi izstrādāja IMC 
semināru ciklu. Turklāt viņš darbojās kā treneris  IMC semināru cikla 3. seminārā un piedalījās lielākā daļa 
citu IMC semināros. 
Kontakti: marc.geldof@alpspace.lv 
 
Andrew Johansson, neatkarīgs ekonomiskas attīstības speciālists un pilsētu plānošanas politikas un 
pārvaldības stratēģis no Čikāgas, kā arī Rīgas un Helsinkiem. Viņam ir plānošanas un attīstības darba 
pieredze no Somijas, Latvijas, Zviedrijas un ASV. Šobrīd viņš strādā kā neatkarīgais eksperts Čikāgā, ASV. 
Viņš ir īpaši specializējies iepriekš plānošanas analīzēs. 
Saistībā ar projektu: Projekta laikā Andrew galvenokārt strādāja ar Guido SECHI seminārā 6. "Kopienas 
novērtējums I"  CDP semināra sērijas. 
Kontakti: andrew.d.johansson@gmail.com 
 
Kristaps Kaugurs, pilsētu un reģionu plānotājs, kā arī sabiedrisko attiecību speciālists un atbildīgais projekta 
vadītājs abās programmās, KAP un IMC mācību un semināru cikls Urban Institute. http://urbaninstitute.lv. 
Attiecībā uz projektu: projekta koordinators. 
Kontakti: kaugurs@gmail.com 
 



 

 

Antti Korkka, StarpPašvaldības sadarbības un reģionālās attīstības eksperts un programmas direktors MW-
Kehitys Ltd. Mänttä-Vilppula, Tamperes reģions, Somija - http://www.manttavilppula.fi/elinkeinoelama/in-
english/contact/. Viņš strādā pie reģionālās sadarbības stratēģijām, programmu izstrādi un reģionālo un 
pilsētu mārketinga. 
MW-Kehitys SIA ir uzņēmums, kas sekmēj ekonomiko attīstību reģionā, kā arī ir atbildīga par tūrisma 
mārketingu /Mänttä-Vilppula kā "Art Town".  Antti 8 gadus, kopš 2004.gada ir bijis attīstības asociācijas, kas 
strādā ar  IMC programmām un projektiem Upper Tamperes reģionā, vadītājs. 
Saistībā ar projektu: Antti kopā ar Marc Geldof, Jonas Büchel un kolēģiem no VARAM kopīgi izstrādāja IMC 
semināru ciklu. Turklāt viņš darbojās kā treneris atklāšanas seminārā un ar seminārsā2. 
Kontakti: antti.korkka@mw-kehitys.com 
 
Valdis Kudiņš, treneris, lauku kopienas attīstības stratēģiju eksperts un projekta attīstības konsultants 
Latvijas Lauku forumā "LLF". Valdis strādā FAME - Zvejniecības un akvakultūras pārraudzība un novērtēšana 
saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) , Eiropas vērtēšanas palīdzības dienests lauku 
attīstībai https: //enrd.ec.europa. eu / lv /.(FAME - Fisheries and Aquaculture Monitoring and Evaluation 
under the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) Support Unit and the “The Evaluation Helpdesk”, 
the European Evaluation Helpdesk for Rural Development).  http://llf.partneribas.lv. 
Saistībā ar projektu: Valdis piedalījās Kopienas attīstības mācību projekta (KAP) sagatavošanas fokusa grupā 
un sadarbībā ar Āri Ādleru veidoja un vadīja semināru 4 .“Vietējā ekonomika / Kopienas attīstības plāns 1" 
un semināru 8 .“Vietējā ekonomika / Kopienas attīstības plāns 2 ". 
Kontakti: valdis@kudins.eu 
 
Alise Lāce, socioloģe, analītiķe un pētniece, strādā kā pētniecības vadītāja tirgus izpētes kompānijā, īpaši 
koncentrējoties uz mediju pētījumiem un sabiedriskās domas aptaujām. 
Saistībā ar projektu: Alise projekta īstenošanas laikā, kā neatkarīgais pētnieks novēroja un analizēja 
semināru dalībnieku grupu darbu un grupas dinamiku. 
Kontakti: alise.lace@gmail.com 
 
Gunta Lukstiņa, ilgtspējīgas plānošanas un vides attīstības eksperte, Latvijas  Universitātes Teritorijas 
plānošanas maģistra studiju programmas koordinātore http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-
mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1%5Bprogram_id%5D=21118, kā arī padomniece vides jautājumos 
Latvijas Pašvaldību savienībā un Urban Institute Rīgā līdzdibinātāja http://urbaninstitute.lv/. 
Saistībā ar projektu: Gunta piedalījās Kopienas attīstības mācību projekta (KAP) sagatavošanas fokusa grupā 
un bija KAP atlases komitejas locekle. Gunta bija projekta izstrādes uzraudzības partneris, galvenokārt 
koncentrējoties uz pašvaldības pārstāvību abās programmas daļās. 
Kontakti: gunta.lukstina@lu.lv 
 
Liesma Ose, profesore sociālā pedagoģijā. Viņai ir pieredze sociālās iekļaušanas politikas izstrādē un 
īstenošanā, un kā pētniece strādā ar iekļaujošās izglītības jautājumiem. Liesma ir Latvijas Kopienu iniciatīvu 
fonda priekšsēdētāja un bija projekta norises laikā Izglītības un zinātnes ministra padomniece. 
Saistībā ar projektu: Liesma  projekta izstrādes laikā piedalījās fokusa grupā un vēlāk kopā ar Jonas Büchel  
vadīja semināru 11. „Pilsoniskā izglītība". 
Kontakti: liesma.ose@gmail.com 
 
Ilona Raudze, projekta izstrādes laikā bija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Latvijā 
telpiskās plānošanas nodaļas vadītāja / VARAM Valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos, 
un tagad ESPON direktore https: // www .espon.eu /main/ Menu_Contact /. 
Saistībā ar projektu: Ilona bija projekta galvenais partneris no VARAM, atbalstot projektu no sākuma līdz 
projekta īstenošanai abās programmās, KAP un IMCP. 
Kontakti: ilona.raugze@espon.eu 
 
Kristaps Ročāns, sociālais zinātnieks ar pieredzi publiskās pārvaldes un komunikācijas darba administrēšanā 
Vidzemes plānošanas reģionā Latvijā. 



 

 

Saistībā ar projektu: Kristaps pievienojās Antti Korkka viņa IMCP seminārā kā nacionālais eksperts un 
piedalījās visos IMCP semināros. Sakarā ar viņa darba pieredzi Vidzemes plānošanas reģionā viņš projekta 
laikā veicināja  un atbalstīja mērķtiecīgu sadarbību starp ministriju, Urban Institute un pašvaldībām. 
Kontakti: kristaps.rocans@vidzeme.lv 
 
Guntars Ruskuls, ģeogrāfs un plānotājs ar pieredzi pilsētu attīstībā un sabiedrības vadībā, Rīgas domes 
Pilsētas attīstības departamenta vadītāja vietnieks, http://www.rdpad.lv/. Guntars ir vadījis ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2030 sagatavošanu. Turklāt viņš ir autors pirmajai Latvijas apkaimju programmai Rīgā ( 
"apkaime") http://www.apkaimes.lv/. 
Saistībā ar projektu: atbilstoši salam ieņemamajam amatam Guntars piedalījās visās projekta izstrādes 
fokusa grupas sesijās un sadarbībā ar Ansi Bērziņu sniedza prezentāciju par pilsētas kopienu darbu seminārā 
1. "kick-off seminārs". 
Kontakti: kristaps.rocans@vidzeme.lv 
 
Ilze Saleniece, komunikācijas un izglītība zinātniece, specializējusies starptautiskajās attiecībās ar līdzdalības 
un sociāli iekļaujošas darba pieredzi. Projekta sagatavošanas un programmu iniciācijas laikā bija programmu 
direktore Britu padomē (BP) Latvijā http://www.britishcouncil.lv . 
Saistībā ar projektu: kā BP programmu direktore un kā stratēģisko tīklu un komunikācijas eksperte viņa 
pārraudzīja KAP projekta ideju no paša sākuma un aktīvi atbalstīja KAP projekta īstenošanu. Ilze piedalījās 
visās KAP vadības grupas tikšanās, kopīgi ar Jonasu Büchel vadot tās, bija daļa no KAP dalībnieku atlases 
2014. gada pavasarī. 
Kontakti: i.saleniece@gmail.com 
 
Guido Sechi, attīstības menedžments un teritoriālais plānotājs, sociālo zinātnu pētnieks un pasniedzējs 
Latvijas Universitātes TCDConsulting. Guido ieguvusi plānošanas analītisko darba pieredzi Itālijā, Krievijā, 
Ukrainā, Baltijas valstīs un Ķīnā. 
Saistībā ar projektu: Guido atbalstija KAP programmu ar savcām vērtēšanas prasmēm, kā arī sadarbībā ar 
lAndrew Johansson sagatavoja un vadīja semināru 6. "Kopienas novērtējums I". 
Kontakti: guidosechi78@gmail.com 
 
Pēteris Šķiņķis, ģeogrāfs un sociālais plānotājs,  telpiskās attīstības plānošanas labratorija 
http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-
mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1%5Bprogram_id%5D=21118, asociētais profesors un vadošais pētnieks 
Latvijas Universitāte, zemes zinātņu un ģeogrāfijas fakultāte un Urban Institute līdzdibinātājs Rīgā 
http://urbaninstitute.lv/. 
Saistībā ar projektu: Pēteris aktīvi darbojās KAP projekta sagatavošanas fokusa grupā un bija aktīvs 
monitoringa partneris gan KAP un IMCP programmās. 
Kontakti: peteris.skinkis@inbox.lv 
 
Guntis Stirna, mārketinga komunikācijas profesionālis, aktīvi darbojas sociālajos medijos, e-komercijā, 
urbānismā, arhitektūras un interjera dizainā un darbojas kā nacionālais menedžeri starptautiskā mārketinga 
kompānijā. Guntis ir specializējies sadarbības tīklu analīzē un attīstībā, kā arī saziņas stratēģijās. 
Kā arhitekts un urbanists viņš ir nodibinājis  "Rīgas vecpilsētas biedrību“ - pilsētas kopiena, kas veicina 
vietējo attīstību Rīgas vecpilsētā. 
Saistībā ar projektu: Guntis pievienojās KAP projekta sagatavošanas fokusa grupai un sagatavoja un vadīja 
semināru 5. "Networking". 
Kontakti: guntis.stirna@gmail.com 
 
Inguna Tomsone, Liepājas pilsētas domes stratēģiskās plānošanas eksperte. Ingūna ekspertīzē galvenokārt 
pievēršas konceptuālām attīstības stratēģijām, pilsoņu līdzdalībai un labas pārvaldības modeļiem. 
Saistībā ar projektu: Inguna pievienojās Marc Geldof viņa IMCP seminārā kā nacionālais eksperts. Inguna 
piedalījās visos IMCP semināros.  
Kontakti: inguna.tomsone@dome.liepaja.lv 
 



 

 

Margarita Vološina, ainavu arhitekte un teritoriālā plānotāja ar uzsvaru uz lauku kopienām. Margarita ir 
Urban Institute biedre/ UI  http://urbaninstitute.lv. 
Saistībā ar projektu: Margarita bija aktīvi iesaista abu programmas daļu KAP un IMCP izstrādē un plānošanā. 
Margarita bija koordinatore un projekta izstrādes konsultante līdz abu programmu realizēšanas brīdim. 
Kontakti: vo.margarita@gmail.com 
 
Phil Wood, starptautiski aktīvs konsultants, pilsētas terapeits un galvenais Eiropas Padomes padomnieks 
starpvalstu Starpkultūru pilsētu programmā www.coe.int/interculturalcities http://philwood.eu/. Phil 
mērķis ir veicināt radošumu un pielāgotu vietējos risinājumus, lai veicinātu kopienas attīstību un stiprinātu 
to kodolus. 
Saistībā ar projektu: Phil bija vadošais konsultants, sākot no 2011. gada  ar mērķi izstrādāt un īstenot KAP 
programmu. Vēlāk viņš sniedza vairākas prezentācijas un vadīja divus seminārus, semināru 3. "Radošums" 
un semināru 10. "Starpkultūru darbnīca" un bija iesaistīts vēl divos semināros (seminārā 7. un 12.), kā arī 
pasniedza lekciju programmas noslēguma konferencē 2015. gada septembrī. 
Kontakti: phil@philwood.eu 
 
Fokusa grupas dalībnieki                                                                                                                                                    
Projekta sagatavošanas un plānošanas vadības grupa un projekta attīstības konsultantu komanda, kā arī 
fokusa grupu locekļi: 
Āris Ādlers, LLF, Latvija; 
Jānis Baltačs, KotNu, Latvija; 
Jonas Büchel, UI, Latvija / Vācija; 
Marc Geldof, Alps birojs, Latvija / Beļģija; 
Kristaps Kaugurs, UI, Latvija; 
Valdis Kudiņš, LLF, Latvija; 
Gunta Lukstiņa, LU, Latvija; 
Guntars Ruskuls, RD, Latvija; 
Ilze Saleniece, BC, Latvija; 
Pēteris Šķiņķis, LU, Latvija; 
Margarita Vološina, UI, Latvija; 
Phil Wood, Lielbritānija. 
 
Papildus aktīvi fokusa grupu dalībnieki un oficiālie projekta atbalstītāji: 
Ilona Raugze, VARAM, Latvija; 
Liesma Ose, toreiz Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrija. 
 
Atlases komiteja            
Atlases komandas tikšanās notika Latvijas Lauku foruma telpās 2014. gada 7. maijā. Plašāku informāciju par 
komitejas locekļiem un viņu pārstāvētajām iestādēm un organizācijām, lūdzu, skatiet "ekspertu sarakstā“: 
Āris Ādlers, pārstāv Latvijas Lauku forums / LLF; 
Jonas Büchel, projekta autors, pārstāv Urban institūts Rīgā / UI; 
Ilgvars Francis, 2014. gadā pārstāv Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju kopā ar tam nesen 
izvirzīto projektu vadītāju Edgaru Rantiņu 
Kristaps Kaugurs, kā komitejas priekšsēdētājs un sekretārs / UI; 
Gunta Lukstiņa,  pārstāv Latvijas Universitātes Zemes zinātņu un ģeogrāfijas fakultāti / LU; 
Ilze Saleniece, pārstāv Lielbritānijas Padomi Latvijā / BC. 
 
Biedrība Urban Institute Rīgā           
NVO Urban Institute dibināja pētnieki un zinātnieki, mākslinieki un kultūras darbinieki, ainavas - / - arhitekti 
un plānotāji, kā arī sociālie darbinieki Rīgā 2011. gada rudenī ar galveno mērķi veicināt neatkarīgu un 
kritisku urbānisma un reģionālās attīstības politiku, kas balstīta demokrātiskās vērtībās, veicinot 
komunikāciju un sadarbību kopienās. 



 

 

UI savā darbā izmanto tādas metodes kā: pilsētas aktīvismu, mākslinieku un dizaineru intervences, 
pētniecību un izglītību un savu darbību fokusē uz mazām kopienām un pilsētām lauku teritorijās, kā arī  
kopienām blīvi apdzīvotā pilsētu vidē. 
UI ir aktīvas partnerattiecības ar Latvijas, kā arī Austrijas, Beļģijas, Lielbritānijas, Kanādas, Horvātijas, 
Dānijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Ungārijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas, Serbijas, Slovēnijas, Zviedrijas, 
Ukrainas un ASV-amerikāņu, gan pašvaldībām, gan pilsoniskām iniciatīvām. 
 
Urban Institute partneri un sadarbības tīkli 
Zemāk uzskaitīti ir nozīmīgākie partneri (NVO, valsts iestādes un privātpersonas), kas bija iesaistīti KAP un 
IMCP projekta iyveidē un attīstībā piecu gadu laikā no 2010. līdz 2015. gadam. 
Aalto Universitāte ar Kaisa Schmidt-Thome. 
Bundeszentrale für Politische Bildung ("Pilsoniskās izglītības Federālā aģentūra"); http://www.bpb.de/die-
bpb/138852/federal-agency-for-civic-education 
Phil Wood - pilsētu izmaiņu aģents  un Starpkultūru pilsēta autors; http://philwood.eu 
Britu padome Latvijā ar Ilzi Saleniece kā bijušā atbildīgā menedžeri BC; Angļu 
http://www.britishcouncil.lv/en, Latvijas http://www.britishcouncil.lv 
Latvijas Lauku forums ar Āris Ādlers un Valdis Kudiņš; Latvijas http://llf.partneribas.lv/1-2, angļu 
http://llf.partneribas.lv/archives/154 
Laimikis, Viļņa, Lietuva. http://laimikis.lt/ 
Latvijas Universitāte, telpiskās attīstības plānošana  ar Pēteris Šķiņķis un Gunta Lukstiņa; 
http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-
mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1%5Bprogram_id%5D=21118 
Linnalabor, Tallinas un Tartu, Igaunija. http://linnalabor.ee/ 
Rīgas dome, Pilsētas attīstības departaments ar Guntars Ruskuls; http://www.rdpad.lv 
Vides Aizsardzibas un Reģionālās attīstības ministrija LR ar Ilona Raugze, Jevgēnija Butņicka un Laura 
Dimitrijeva; Latvijas http://www.varam.gov.lv/lat/, angļu http://www.varam.gov.lv/eng 
"InterContexts" projekta partneri https://intercontexts.wordpress.com 
 
Semināru pasniedzēji            
 
1. Seminārs - Kick-off darbnīca  (turpmāk "WS"), 2014. gada jūnijs. 
Pasniedzēji: Guntars Ruskuls un Ansis Bērziņš. 
 
2. Seminārs - Kopienu darbs WS 2014. augusts. 
Pasniedzēji: Guna Garokalna-Bihela un Jonas Büchel. 
 
3. Seminārs - Radošums WS, 2014. gada septembris. 
Pasniedzējs: Phil Wood. 
 
4. Seminārs - Vietējā ekonomika / Kopienas attīstības plāns 1. WS, 2014. gada oktobris. 
Pasniedzēji: Āris Ādlers un Valdis Kudiņš, gan LLF. 
 
5. Seminārs - Networking WS, 2014. gada novembris. 
Apmācības dizains: Guntis Stirna, aktīvie treneri: Guna Garokalna-Bihela un Jonas Büchel. 
 
6. Seminārs - Kopienas novērtējums I WS, 2014. gada decembris. 
Pasniedzēji: Andrew Johansson un Guido SECHI. 
 
Pavasara pauze, 2015. gada. 
 
7. Seminārs - Kopienas novērtējums II WS 2015. februāris. 
Uzraudzība: Phil Wood, un pārējie pasniedzēji. 
 
8. Seminārs - Kopienas attīstības plāns, 2.part, 2015. gada marts. 



 

 

Pasniedzēji: Āris Ādlers un Valdis Kudiņš, gan LLF. 
 
9. Seminārs - Projektu vadība WS, 2015. gada aprīlis. 
Pasniedzēji: Jānis Baltačs un Charles Bušmanis. 
 
10. Seminārs - Starpkultūra WS 2015. maijs. 
Pasniedzēji: Phil Wood un Guna Garokalna-Bihela. 
 
11. Seminārs - 2.Latvian Lauku Parlaments Līgatnē / pilsoniskā izglītība WS, 2015. gada jūnijs. 
Pasniedzēji: Liesma Ose un Jonas Büchel. 
 
12. Seminārs - Nākotne WS 2015. septembris. 
Pasniedzēji: Phil Wood un citi [piesaistīts Kaspars Lielgalvis]. 
 
Noslēguma konference / "Grande Finale", 2015. gada septembris 


