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Konference “Pašvaldību sadarbības tilti: no rietumiem līdz austrumiem” 
 2017.gada 16.novembrī  

Rīgā, viesnīcā ”Radisson Blu Daugava Hotel”  

(zāle“Lielupe”), Kuģu iela 24, Rīgā 

 

Darba valodas: latviešu un angļu (tulkošana tiks nodrošināta) 

 

Tuvojoties Austrumu partnerības samitam, kas norisināsies 24. novembrī Briselē, Latvijas 

Pašvaldību savienība (LPS) organizē Austrumu partnerības (AP) prioritātēm un ANO Dienaskārtībā 

2030 noteiktajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem veltītu konferenci. Konference notiek LPS 

īstenotā projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības 

veicināšanai ES partnervalstīs” ietvaros ar Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Ārlietu 

ministrijas finansiālu atbalstu.  

 

Konferences dalībnieki diskutēs par četrām AP prioritārajām jomām: ekonomikas attīstība un 

labākas tirgus iespējas, iestāžu stiprināšana un laba pārvaldība, energoefektivitāte un klimata 

pārmaiņas, mobilitāte un cilvēku savstarpējie kontakti. Konferencē īpaša vērība tiks pievērsta ES un 

AP valstu pašvaldību sadarbības veicināšanai, aplūkojot dažādas finansējuma iespējas un daloties 

pieredzē par īstenotajiem pašvaldību labās prakses piemēriem, kas varētu kalpot ierosmei pārējām 

pašvaldībām. Konferencē piedalīties aicināti visi interesenti, kuri Latvijā strādā ar attīstības 

sadarbības un attīstības izglītības jautājumiem – pašvaldības, valsts pārvaldes iestādes, nevalstiskās 

organizācijas. 

 

Darba kārtība  
 

09:30 - 10:00  Dalībnieku reģistrācija, kafija  

 

10:00 - 10:20 Atklāšanas uzrunas 

Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis 

Eugen Revenco, Moldovas Republikas vēstnieks Latvijā  

 

Attīstības sadarbība: spēcīgāka pārvaldība un spēcīgāka sabiedrība.  

AP prioritārās jomas aptver labu pārvaldību (publiskās pārvaldes stiprināšanu) un cilvēku 

savstarpējos kontaktus (investīcijas jauniešu prasmēs, kvalitatīvā formālā un neformālā izglītībā; 

AP un ES inovāciju sistēmu attīstīšana)  

 

10:20 – 10:35 Latvijas Pašvaldību savienība un PLATFORMA attīstības sadarbības projekts: 

iespējas Latvijas pašvaldībām un iedzīvotājiem  
 Mudīte Priede, Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre 

 

10:35 – 10:50 Institūciju un labas pārvaldības stiprināšana: finansējuma iespējas pašvaldību 

attīstības sadarbības projektiem 

 



 Rets Plēsums, Ārlietu ministrijas Attīstības sadarbības politikas nodaļas padomnieks 

  

10:50 - 11:05 Spēcīgāka pārvaldība un sabiedrība: ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošana 

Spānijas pašvaldībās  

Mercedes Sánchez Salido, Spānijas Pašvaldību un provinču federācijas (FEMP) 

Starptautiskās sadarbības nodaļas direktora vietniece 

 

11:05 - 11:20 Institūciju un labas pārvaldības stiprināšana: ilgtspējīgas attīstības mērķu 

īstenošana Nīderlandes pašvaldībās  

Maria van der Harst, Nīderlandes Pašvaldību asociācijas projektu vadītāja 

 

11:20 - 11:35  Cilvēku savstarpējie kontakti: finansējuma iespējas Erasmus+ projektiem  

Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Starptautiskās 

sadarbības un atbalsta daļas vadītāja  

 

11:35 - 12:00  Cilvēku savstarpējie kontakti: Jaunpils novada sadarbība ar Moldovas 

pašvaldībām  

Sabiedrības un jauniešu iesaiste: Jaunpils bērnu „Animācijas studijas” veidoto 

multfilmu par ilgtspējīgas attīstības mērķiem pirmizrāde  
Ligita Gintere, Jaunpils novada domes priekšsēdētāja 

Petru Rabdau, Straseni rajona Rădeni pašvaldības mērs (Moldova) 

Jaunpils bērnu „Animācijas studija” 
 

12:00 - 13:00 Pusdienas 

 

Attīstības sadarbība: spēcīgāka savienojamība un spēcīgāka ekonomika 

AP prioritārās jomas aptver energoefektivitāti un klimata pārmaiņas (pasākumu veicināšana 

enerģijas, vides un klimata jomās, kas vērsti un vides izaicinājumu risināšanu un ilgtspējīgas 

attīstības sekmēšanu) un ekonomikas attīstību (investīciju piesaiste un līdzvērtīgas konkurences 

apstākļu veidošana uzņēmējdarbībā)  

 

13:00 - 13:20 Klimata pārmaiņas: ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošana Itālijā  

Carla Rey, Eiropas pašvaldību un reģionu padomes Itālijas pašvaldību asociācijas 

(AICCRE) ģenerālsekretāre (Itālija) 

 

13:20 - 13:40 Klimata pārmaiņas: Lietuvas un Moldovas pašvaldību attīstības sadarbības 

projekta pieredze  

Vaida Aleknaviciene, Jonišķu rajona pašvaldības mēra vietniece (Lietuva) 

Vilija Aleksiene, Jonišķu rajona pašvaldības Ekonomikas attīstības un investīciju 

departamenta vadītāja (Lietuva)  

 

13:40 - 14:00  Energoefektivitāte un klimata pārmaiņas: Rakveres pašvaldības attīstības 

sadarbības projekta pieredze  
 Andres Jādla, Mēru pakta vēstnieks, Rakveres pilsētas domes deputāts (Igaunija) 

 

14:00 - 14:20  Ekonomikas attīstība un inovācijas: projektu iespējas pilsoniskās sabiedrības 

un MVU lomas spēcināšanā Austrumu partnerības valstīs 

  Alexei Busuioc, Capaclia pašvaldības mērs, Moldovas Vietējo pašvaldību kongresa 

pārstāvis (Moldova)  

 

14:20 - 14:40   Ceļā uz ekonomikas attīstību: attīstības sadarbības projekta piemēri Viljandi 

apgabala pašvaldībās (Igaunija)  



 Kaimo Käärmann-Liive, Igaunijas Pašvaldību asociācijas konsultants (Igaunija) 

 

14:40 - 14:55 Globālā izglītība: ES programmas DEAR projekta „Global Schools: EYD 2015” 

īstenošana Rēzeknes novadā 
Inta Ozolniece, projekta koordinatore 

 

14:55 – 15:15 Globālās izglītības politikas saskaņotības veicināšana ilgtspējīgas ekonomikas 

attīstībai  
Daiga Zaķe, Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) padomes 

priekšsēdētāja 

 

15:15 - 15:30 Konferences secinājumi un sadarbības turpināšanas perspektīva  

Laia Vinyes Marcé, projekta vadītāja, PLATFORMA 

Mudīte Priede, Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre 

 

Noslēgums  

Kafija un sarunas 


