
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. 

gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts 

“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” 

 Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 

 

Zoom seminārs 

Latvijas zaļā kursa politiku iniciatīvas plānošanā, 26.05.2022. 

   
Mērķauditorija: Latgales reģiona, novadu, VRG, sava uzņēmuma attīstības plānotāji, esošie 

un topošie uzņēmēji, potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji, citi interesenti. 

Semināra mērķis: Latvijas zaļā kursa politiku iniciatīvu izzināšana no teorijas līdz 

praktiskiem risinājumiem 

Semināru vadīs: Sanita Kalnača – Pārresoru koordinācijas centra (PKC) Attīstības 

uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante 

 

Norises vieta, moderators: 

Zoom tiešsaistē 26.05.2022, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas. 

Moderators Ligita Karvele , e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com 

 

9:45 - 10:00 Dalībnieku pieslēgšanās Zoom nodarbībai 

10:00 – 12:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zaļā kursa politiku apskats (teorija) 

2. Darbs grupās “oglekļa pēdas mazināšana” 

2.1.  Dalībnieki dalās 6 grupās  pa Latgales teritorijas 

partnerībām, katrai grupai savs vadītājs. Pirms semināra 

tiek  pavērtētas idejas, kas šajā plānošanas periodā 

paveiktas, lai var sekmēt darba grupām ideju ģenerēšanu 

par darbībām un raksturlielumiem 

1.Fosilās degvielas izmantošanas samazināšanas 

risinājumi; raksturlielums. 

2. Atkritumu mazināšanas un aprites ekonomikas 
risinājumi; raksturlielums 

3.Digitālie risinājumi; raksturlielums  

   4. Unikāli zaļās infrastruktūras projekti; raksturlielums  

5. Zaļās darbnīcas risinājumi; raksturlielums  

6. Inovācijas (tirgū); raksturlielums  

7. Energoefektivitāte; raksturlielums  

8. Rekreācija un tradicionālā kultūra, raksturlielums 



12:30 – 13:00 Pārtraukums 

13:00 – 14:30 2.2. Ideju prezentēšana, apspriešana. Nosaucam aktivitāti, 

rādītāju. Prezentācijas laikā citas grupas papildina vai izceļ 

jau minēto. 

2.3. Rādītāju apzināšana sinerģijā ar PPD. Darbs grupās vai 

kopā izveidojam atlasīto darbību un rādītāju sakartēšana 

pa tēmām. Piedāvātie makro radītāji. 

3. Kritēriju / zaļo politiku akcentu identificēšana Kāda ir bijusi 

prakse? 

  

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu. 

  

Pieteikuma saite: https://ej.uz/piet_zalaiskurss 

   

●  Seminārs ir bez maksas.  

Vairāk informācijas savā partnerībā: 

●  Ludzas rajona partnerība - koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv; 

●Rēzeknes rajona kopienu partnerība - izpilddirektore Ineta Elksne, 

ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv 

● Preiļu rajona partnerība - valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv; 

●Ziemeļlatgales partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece, 

ieva.leisavniece@yandex.com; 

●Krāslavas rajona partnerība - stratēģijas administratīvā vadītāja Zane Ločmele, 

kraslavaspartneriba@inbox.lv 

●Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi" - koordinatore Inga Krekele, 

inga.krekele@gmail.com 

  

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un 

apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir 

ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona 

uzņēmējdarbības attīstības stratēģija - būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās 

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā 

plānošanas periodā.  Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales 

reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, 

Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, 

Viļakas, Viļānu un Zilupes).  
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