
 

 Ar Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu.  

 

Konference 

INOVATĪVA DECENTRALIZĒTA SADARBĪBA AUSTRUMU PARTNERĪBAI 

2018. gada 26. jūnijā, Rīgā 

Konferences norises vieta – viesnīca “Radisson Blu Daugava Hotel”, Kuģu iela 24, Rīga  
Zāle “Daugava” 
Darba valodas - latviešu, angļu un krievu  

 
PROGRAMMA 

 

9:30-10:00 dalībnieku reģistrācija, rīta kafija 

10:00-10:30 Konferences atklāšana 

 Gints KAMINSKIS, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis 
 Zanda KALNIŅA–LUKAŠEVICA, Latvijas Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre 

10:30–12:00 I. Decentralizācija un laba pārvaldība – ilgtspējīgas ekonomiskās 
vides pamats  

Ieskats publiskās pārvaldes reformu un decentralizācijas tendencēs un izaicinājumos Gruzijā, 
Moldovā un Ukrainā kopš 2015. gada. Ieteikumi turpmākajiem 3 gadiem.   

Sesijas moderators: Frédéric VALLIER, Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību padomes 
(CEMR) ģenerālsekretārs 

 Viorel FURDUI, Moldovas Vietējo Pašvaldību Kongresa (CALM) izpilddirektors 
 Davit MELUA, Gruzijas Vietējo Pašvaldību Nacionālās Asociācijas (NALAG) 

izpilddirektors  
 Natalia Lazarenko, Ukrainas Pilsētu Asociācija (AUC), programmas Ukrainas vietējo 

pašvaldību decentralizācijas politika (PULSE) direktora vietniece 

Sesijas kopsavilkums: Nils JANSONS, Eiropas Ārējās darbības dienesta (EEAS) nodaļas 
vadītāja vietnieks 

12:00-13:30 Pusdienas, dalībnieku kopbilde  

13:30–15:00 II. Decentralizētas sadarbības pasākumu plānošana un īstenošana – 
sadarbības piemēri ierosmei  

Pieredzes apmaiņa un diskusijas par finansējuma iespējām pašvaldībām nākamajā daudzgadu 
finanšu ietvarā 2021. – 2027.gadam attīstības sadarbības projektu īstenošanai  

Sesijas moderators: Thomas PROROK, Publiskās pārvaldes pētījumu centra KDZ 
izpilddirektora vietnieks (Austrija) 



Konference notiek projekta „Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” ietvaros. 

Informējam, ka konferences laikā tiks fotografēts un filmēts. Izmantotie materiāli tiks izmantoti 
LPS publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātajos materiālos. 

  

 

 Victor Bojkov, Eiropas Komisijas Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu 
ģenerāldirektorāts (DG NEAR) 

 Valérie LOIRAT, politikas padomniece vienlīdzības jautājumos, Eiropas Vietējo un 
reģionālo pašvaldību padomes Francijas nodaļa (AFCCRE)  

 Andris JAUNSLEINIS, Eiropas Reģionu komitejas loceklis, Austrumu partnerības 
reģionālo un vietējo pašvaldību konferences (CORLEAP) Biroja loceklis  

 Hilde PIJNENBURG, VNG International projektu vadītāja (Nīderlande) 

Sesijas kopsavilkums un noslēguma vārdi: Mudīte PRIEDE, LPS ģenerālsekretāre 

Noslēgums  
Kafija un sarunas 

 


