
LATVIJAS PAŠVALDĪBU IZPILDDIREKTORU ASOCIĀCIJAS  
SANĀKSME 

2018.gada 6.aprīlī plkst.10.00  

Ikšķiles novada Tīnūžu Tautas namā 

 

09.30 – 10.00  Dalībnieku reģistrācija   

 

10.00 – 10.30 Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja Induļa Trapiņa uzruna. Novada  prezentācija -  izpilddirektors Mariss 

Martinsons 
 
10.30 – 10.45  LPIA valdes informācija – LPIA priekšsēdētāja vietnieks Guntars Gogulis 

ES fondu līdzekļi – iespējas un atdeve. Teritoriju augšupejas rādītāji. 
Darba vietas. Infrastruktūra. Apdzīvotība. Nodokļu maksātāji. 
10.45 – 11.15 Droša pārtika - BIOR pētījumi – direktors Aivars Bērziņš  
11.15 – 11.45 NAP īstenošanas vidusposma secinājumi un rekomendācijas -  PKC vadītāja vietnieks un Attīstības uzraudzības un 

novērtēšanas nodaļas vadītājs Vladislavs Vesperis  
11.45- 12.15 Fondu ieguldījumi teritorijās. Rādītāju loma un būtība Kohēzijas politikas ietvaros, kā arī Darbības programmā.  Eiropas 

Savienības fondu stratēģijas departamenta direktora vietnieks Boriss Kņigins  
 Projektu ieviešanas, uzraudzības aktuālie jautājumi . Labā prakse.–CFLA Infrastruktūras attīstības departamenta direktore  
Solita Dombrovska,  

12.15 – 13.00 Reģionu aina – lauku teritorija, LAP ieguldījumi, iedzīvotāji skaitļos.... -AREI Lauku attīstības novērtēšanas daļas vadītāja, 
pētniece  Elita Benga 

 
Pārtraukums  Vietējo produktu degustācija 
  
13.30 – 14.00 IIN maksātāji katrā teritorijā. Cita pieeja VID datu analīzē – LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis un datu bāzes analītiķis 

Jānis Upenieks 
Pieredzes un veiksmes stāsti 

14.00 – 14.30 VRG “Zied Zeme” projekti teritoriju attīstībai - inovāciju un izaugsmes pamati. - Biedrības  valdes locekle Linda Cīrule 
14.30 – 15.10 Klasteru veidošana- instruments attīstībai.  

Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas un tūrisma klasteris – Vidzemes plānošanas regiona projektu vadītājs Kristaps 
Ročāns  (20min) 
Veselibas tūrisma klasteris – klastera vadītāja Gunta Ušpele(20min)  

15.10 – 15.30 Pieslēguma maksas atgūšanas iespējas- “Sadales tīkls”  Korporatīvo klientu apkalpošanas vadītājs Aivars Slišāns 
 
Pusdienas Ogres tehnikumā 
 
16.30-18.30 Novada apskate: Ogres tehnikums (atrodas Ikšķiles novadā); mēbeļu ražotājs SIA “Snores” ( "Eksporta un inovācijas balva 

2017" 1. vietas ieguvējs); novada iepazīšana gida pavadībā- klosteris, Veselības un sociālo lietu pārvalde; pašās beigās tiks 
piedāvāta iespēja apmeklēt arī  kultūras mantojuma centru. 

 
 
Pieteikt dalību līdz 30.martam! ja rodas apstākļi, ka pieteiktie dalībnieki netiek, lūdzu, atsauciet 
dalību līdz 3.aprīlim!           Maksa par katru dalībnieku virs noteiktās kvotas 12 EUR 


