INFORMATĪVS SEMINĀRS VIDZEMES REĢIONA ATTĪSTĪBAS UN
PROJEKTU SPECIĀLISTIEM
Datums: 2021. gada 4. novembris
Laiks: no plkst. 10.00-15.00 (pieslēgšanās no plkst. 9.45)
Vieta: Zoom tiešsaistes platformā

DIENASKĀRTĪBA
9:45-10:00

Pieslēgšanās

10:00-10:10

Atklāšana
Globālās tendences un ES politika vietējās attīstības sekmēšanai (angļu valodā,
tiks nodrošināta tulkošana)
Patrick Crehan, uzņēmuma CKA dibinātājs un vadītājs

10:10-11:10

11:10-11:15
11:15-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00
13:00-13:40

13:40-14:40

(CKA ir vadības konsultāciju uzņēmums Briselē, kas koncentrējas uz stratēģiju,
inovācijām un organizācijas pārveidošanu. Tas piedāvā virkni pakalpojumu, lai
atbalstītu savus klientus visos inovācijas stratēģijas īstenošanas cikla posmos.)
Par EUROPE DIRECT Vidzeme Centru
Maija Rieksta, EUROPE DIRECT Vidzeme centra vadītāja
Eiropas Savienības Zaļais kurss un tā nozīme/iespējas pašvaldību darbā
Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas
padomnieks
Sistēmas dinamiskā modelēšana kā līdzeklis vietējo attīstības scenāriju
noteikšanai un paredzēšanai (prezentācija angļu valodā, tiks nodrošināta
tulkošana)
Antoni Oliva Quesada, attīstības konsultants, lauksaimniecības inženieris ar
spēcīgu specializāciju ilgtspējības un sistēmas dinamikas jomā.
Specializējies sistēmdinamiskajā modelēšanā, reģionu un pilsētu attīstības
scenāriju veidošanā
Pārtraukums
Līdzdalība. Praktiski piemēri un metodes iedzīvotāju iesaistei pašvaldības
attīstības procesos
Anita Seļicka, Latvijas Lauku foruma izpilddirektore
Pieeja un risinājumi attīstības plānošanas procesā Vidzemes plānošanas
reģionā
Krišjānis Veitners, Vidzemes plānošanas reģiona projektu eksperts

14:40-14:50

Diskusija, jautājumi

14:50-15:00

Noslēgums

Papildu informācija:
Ieva Kalniņa, VPR Teritoriālās plānošanas nodaļas vadītāja, ieva.kalnina@vidzeme.lv
Pasākumu organizē projekts “Sadarbības virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem” (PoliRural)
sadarbībā ar EUROPE DIRECT Vidzeme.
Projekts “PoliRural” tiek īstenots Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 ietvaros.
Tajā spēkus apvienojuši 36 partneri no 16 valstīm. Latvijā projektu īsteno Vidzemes plānošanas reģions, Latvijas Lauku
forums, Agroresursu un ekonomikas institūts un uzņēmums Baltic Open Solutions Center.
Projekta “PoliRural” mērķis ir sekmēt lauku politikas attīstību, izveidojot spēcīgu lauku ekosistēmā ieinteresēto personu
kopienu un izstrādājot konceptuālu lauku ekosistēmas modeli. Vairāk par projektu uzziniet https://polirural.eu/. Par
projekta aktivitātēm Vidzemes plānošanas reģionā http://www.vidzeme.lv.
EUROPE DIRECT Vidzeme ir viens no 420 centriem visā Eiropā, kas darbu uzsāka 2021. gada maijā. Latvijā darbojas
septiņi šādi centri, un Vidzemes plānošanas reģions ir viens no tiem. Centri veido būtisku saikni starp ES institūcijām un
iedzīvotājiem, palīdzot skaidrot, kādi resursi un atbalsts pieejams visdažādākajām sabiedrības grupām, kā Eiropa
kopīgi pārvar COVID-19 pandēmiju, kā tiek veicināta ekonomiskā attīstība ar #NextGenerationEU programmas
starpniecību, un kā notiek pāreja uz zaļāku un digitālāku vidi, lai tiktu sasniegti klimatneitralitātes mērķi. Vairāk
informācijas aicinām meklēt Facebook profilā @EUROPEDIRECTVidzeme.

