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Eiropas Savienības - Austrumu partnerības Vietējo līderu forums 
“Solidaritāte un sadarbība: kā būt stiprākiem kopā nākamajos gados?” 
 
Darba valodas: latviešu, angļu un krievu (sinhronā tulkošana) 
 

2020. gada 12. novembris  
10:00 – 15:30 

Zoom platforma 

  
 

Eiropas Savienības – Austrumu partnerības Vietējo līderu forums notiks jau otro gadu pēc kārtas. 2020. 
gads ir izšķirīgs laiks, lai pašvaldības informētu par savām interesēm Austrumu partnerības jomā pēc 
Eiropas Komisijas publicētā kopīgā paziņojuma “Austrumu partnerības politika pēc 2020.gada”.   
 
Diskusijas un labās prakses pieredzes apmaiņa ir ļoti svarīga Eiropas Savienības un Austrumu partnerības 
valstu pašvaldībām, lai veicinātu bilaterālās sadarbības aktivitātes un iespējas piedalīties Eiropas 
Savienības līdzfinansētos attīstības sadarbības projektos. Tāpat Eiropas Savienības un Austrumu 
partnerības Vietējo līderu forums notiks laikā, kas ir svarīgs, lai sagatavotu kopīgu deklarāciju par 
Austrumu partnerībā aktīvo vietējo un reģionālo pašvaldību interesēm un vajadzībām iesniegšanai 
politiskajiem līderiem, kas piedalīsies lēmumu pieņemšanā Austrumu partnerības samitā 2021. gada 
martā Briselē.  
 
Foruma uzmanības centrā būs Eiropas Komisijas, Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstu 
pašvaldību  referentu diskusijas un pieredzes apmaiņa. Vietējo iedzīvotāju iesaistīšana un savstarpējā 
sadarbība ir ļoti svarīgi aspekti plašu sadarbības tīklu veidošanā!  
 

 
Darba kārtība (projekts) 
 

10:00 – 10:10 Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža Ginta Kaminska atklāšanas uzruna 
 

10:10 – 10:30 Diskusijas atklāšana 
Edgars Rinkēvičs, Latvijas Republikas ārlietu ministrs  

Frédéric Vallier, Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību padomes (CEMR) 
ģenerālsekretārs     

Mārtiņš Staķis,   Rīgas pilsētas domes priekšsēdētājs  
Marika Chkhikvishvili, Ozurgeti pašvaldības domes deputāte, Gruzija 
 

10:30 - 10:50 Austrumu partnerības politika pēc 2020. gada: Kā mēs varam virzīties no 
partnerības uz asociāciju?   
Jeroen Willems, DG NEAR Austrumu partnerības nodaļas vadītāja vietnieks  
 
Moderatore: Iveta Reinholde, Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas 
profesore    
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10:50 – 11:30 1.paneļdiskusija Kopā pretī vides un klimata ilgtspējai – vietējo un reģionālo 
pašvaldību ieguldījums Eiropas Zaļajā kursā  
Markku Markkula, ES Reģionu komitejas viceprezidents  (Somija) 
Gunārs Ansiņš, ES Reģionu komitejas loceklis, ziņotājs “ES stratēģijai energosistēmu 
integrācijai” 
 
Eiropas Zaļā kursa ārējās aktivitātes:  

Sandro Sordia, Zugdidi pašvaldības domes deputāts, Gruzija   

- Ukrainas pārstāvis (tbc)  

Alexandru Osadci, Moldovas Vietējo pašvaldību kongresa programmu vadītājs  

 
Moderatore: Iveta Reinholde, Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas 
profesore    
 

11:30 – 11:50 Jautājumi un atbildes 
 

11:50 – 12:00 Pārtraukums 
 

12:00 – 12:40 2.paneļdiskusija Publiskās reformas un Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) 
īstenošana  
 
Visaptveroša pieeja Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā un Viken reģiona 
pašvaldības pieredze. Line Begby, Viken pašvaldības (Norvēģija)  padomniece 
Ilgtspējīgas attīstības mērķu jautājumos  
 
Rīgas pilsētas praktiskā pieredze Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā. Jurijs 
Grizāns, Rīgas pilsētas domes pilsētas attīstības departamenta galvenais projektu 
vadītājs    
 

Viorel Furdui, Straseni pašvaldības deputāts, Moldovas vietējo pašvaldību kongresa 

izpilddirektors  

Pētījums par publiskās pārvaldes reformām: Dienvidaustrumeiropas Vietējo pašvaldību 
asociāciju tīkls (NALAS).  Elton Stafa, fiskālās decentralizācijas eksperts (NALAS) un  
Alexandra Schantl, Publiskās pārvaldes pētījumu centra (KDZ) vecākā eksperte 
(Austrija)    
 
Moderatore: Mudīte Priede, Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre  
 

12:40 - 12:50 Jautājumi un atbildes  
 

12:50 – 13:00 Noslēgums  
Mr Axel Kuechle, COEST delegāts, Vācijas prezidentūras ES Padomē pārstāvis  

13:00 – 14:00 Pārtraukums 
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Sadarbībā ar Eiropas Municipalitāšu un reģionu padomi (CEMR) rīkotā sesija   

”Jauniešu loma politikas veidošanā un pilsoniskajā līdzdalībā”  
 

 « Demokrātijas atjaunināšana ar tehnoloģiju palīdzību: vai 

digitālajā laikmetā politika vairāk atsaucas iedzīvotāju 

vajadzībām? » 

14.00 – 14.05 Moderatores  Tamsin Rose (domnīca “Eiropas draugi”) ievads 
 

14.05 – 14.10 PLATFORMA direktores  Marlène Simeon uzruna  
 

14.10 – 14.15 Katarzyna Smetek, Polijas jauniešu klimata padomes (Polijas Vides ministrija) 
prezidente  
 

14.15 – 14.25 Platformas, kas veicina jauniešu lomu vietējās politikas veidošanā  

Wietse Van Ransbeeck, CEO CitizenLab  
 
Mikalai (Nikolai) Kvantaliani, AP Pilsoniskās sabiedrības foruma vadības 
komitejas loceklis, asociācijas “Jaunā grupa” pārstāvis (Baltkrievija)   
 

14.25 – 14.35 Jauno tehnoloģiju loma COVID-19 laikā : attālināto mācību piemērs   
Vladimir Prebilič, Kočevje pašvaldības mērs (Slovēnija) 
  

14.35 – 14.50 Diskusija: Kā digitalizācija ir ietekmējusi manu pašvaldību un iedzīvotājus?   

Harijs Rokpelnis, Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs  

Salome Ghonghadze, Lagodekhi pašvaldības domes deputāte,  Gruzijas Vietējo 
pašvaldību asociācija (NALAG) 
 

14.50 – 15.05 Diskusija: Kā šī jaunā e-pārvaldības forma var palīdzēt veicināt pilsonisko līdzdalību 
vietējās politikas veidošanā? 

Irina Yarmolenko, Zhytomyr pilsētas domes deputāte, Ukrainas Pilsētu asociācija 
(AUC)  

Eduard Rivas Mateo, Esparrraguera (Barselona) pašvaldības mērs, Spānijas Vietējo 
pašvaldību un provinču federācija; CEMR spīkeris  – pilsoniskā iesaistīšanās un 
iedzīvotāju līdzdalība 
 

15.05 – 15.30 Jautājumi un atbildes 
Moderatora ieteikumi  
 

 

 
 


