Latvijas simtgadei un Latgales kongresa simtgadei veltīts multisektoriāls projekts

Īstenotāji: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rēzeknes novada pašvaldība, Ludzas pašvaldība, Līvānu
pašvaldība, Madonas pašvaldība, biedrība „Latvijas Inovatoru apvienība”, biedrība „Biomasas
Tehnoloģiju centrs”

Forums
“Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana”
2016. gada 25. novembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē

Programma
10:45 – 11:30 Dalībnieku reģistrācija, kafija
11:30 – 12:20 Foruma atklāšana.
11:30 – 11:35 Ievads par projekta „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” būtību un mērķiem
Arnis Krauze, foruma vadītājs, žurnālists
11:35 – 12:15 Atklāšanas uzrunas
Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors
Kaspars Gerhards, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
Laimdota Straujuma, Latvijas Republikas 12.Saeimas Ilgtspējīgās attīstības
komisijas priekšsēdētāja
Alīna Gendele, Latgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja,
Ludzas novada domes priekšsēdētāja
Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs
Andrejs Krasņikovs, Rīgas Tehniskās universitātes profesors, Latvijas Zinātņu
akadēmijas viceprezidents
Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs
12.15 – 13.40 Plenārsēde
12.15 – 12.30 Latgales kongresa nozīme Latvijas valstiskuma tapšanā
Jānis Pleps, Valsts prezidenta konstitucionālo tiesību padomnieks, Latvijas
Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedras vadītājs

12.30 – 12.45

Latgales ilgtspējas dimensijas: multisektoriālais un starpdisciplinārais izvērsums
Jānis Vētra, Rīgas Stradiņa universitātes profesors, Augstākās izglītības padomes
priekšsēdētājs
12.45 – 13.00 Vides kvalitāte, dzīves kvalitāte un apdzīvotība: sistēmiskās saiknes Latvijā un
Latgalē
Juris Krūmiņš, Latvijas Universitātes profesors
13.00 – 13.15 Vides aizsardzības un saglabāšanas loma Latvijas un Latgales ilgtspējīgā attīstībā
Alda Ozola, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra
vietniece vides aizsardzības jautājumos
13.15 – 13.30 Augstskolas kā reģiona ilgtspējas faktors
Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors
13.30 – 13.40 Jautājumi un atbildes
13.40 – 14.20 Kafijas pauze, uzkodas
14.20 – 15.50 I paneļdiskusija “Vides aizsardzība kā iespēja izglītības pilnveidošanai,
tautsaimniecības attīstībai un dzīves kvalitātes nodrošināšanai”
14.20 – 14.40 Prezentācijas
14.20 – 14.30 Zemes dzīļu pieejamība un ezeru izmantošana: saimnieciskie un ekoloģiskie
aspekti, problēmas un iespējamie risinājumi Austrumlatvijā un Latvijā
Ērika Ruskule, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktore
14.30 – 14.40 Aprites ekonomika Eiropas Savienībā un Latvijā: Zaļā izaugsme, darbavietas un
iepirkumi
Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā padomnieks
14.40 – 14.50 Videi draudzīga uzņēmējdarbība – iespējas un izaicinājumi
Sandra Ežmale, Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vadītāja
14.50 – 15.45 Ekspertu diskusija.
Dalībnieki: Alda Ozola, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts
sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos, Andrejs Jermolajevs, Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģiona padomes priekšsēdētājs,
Reinis Lasmanis, Ekonomikas ministrijas Inovācijas departamenta Inovācijas politi
kas nodaļas vecākais eksperts, Vilnis Rantiņš, Mašīnbūves un metālapstrādes
rūpniecības uzņēmēju asociācijas priekšsēdētājs, Ivars Ružāns, Valsts vides
dienesta Rēzeknes Reģionālās vides pārvaldes sektora vadītājs, Aleksejs Stecs,
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un investīciju
jautājumos, Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas
padomnieks, Ērika Ruskule, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides
pārvaldes direktore, Sandra Ežmale, Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas
pārvaldes pārvaldniece, Edgars Romanovskis, SIA “Latgales dārzeņi un loģistika”
valdes loceklis, Aivars Meikšāns, Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks
attīstības jautājumos, Arvīds Zelčs, uzņēmuma “Rēzeknes dzirnavnieks” vadītājs,
Verners Liniņš, AS „Strūžānu kūdras fabrika” valdes loceklis, Aija Vanaga, Rēzeknes
uzņēmēju biedrības valdes locekle
15.45 – 16.00 Kafijas pauze
16.00 – 17.30 II paneļdiskusija „Izglītība un pētniecība kā ilgtspējas faktors”
16.00 – 16.40 Prezentācijas

16.00 – 16.10

Biodaudzveidības nozīme tautsaimniecības attīstībā
Inese Kokina, Daugavpils Universitātes zinātņu prorektore
16.10 – 16.20 Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai pasaulē un Latvijā
Jānis Zaļoksnis, Latvijas Universitātes docents
16.20 – 16.30 Dzīvošana un saimniekošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Iveta Druva-Druvaskalne, Vidzemes Augstskolas pētniece
16.30 – 16.40 Novadmācība
Veronika Dundure, Latgaliešu valodas, literatūras, kultūrvēstures skolotāju
asociācijas vadītāja
16.40 – 17.40 Ekspertu diskusija.
Dalībnieki: Alda Ozola, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts
sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos, Andris Jaunsleinis, Latvijas
Pašvaldību savienības priekšsēdis, Inese Kokina, Daugavpils Universitātes zinātņu
prorektore, Jānis Vaivads, SIA „Eirokonsultants” valdes priekšsēdētājs,
Jānis Zaļoksnis, Latvijas Universitātes docents, Arnolds Drelings, Rēzeknes pilsētas
Izglītības pārvaldes vadītājs, Guntars Skudra, Rēzeknes novada izglītības pārvaldes
vadītājs, Ināra Pleikšne, Rēzeknes novada kultūras nodaļas vadītāja,
Līvija Plavinska, Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja,
Andrejs Krasņikovs, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, Rīgas Tehniskās
universitātes profesors, Edgars Čubars, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pētnieks,
Anda Zeize, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas
direktore, Iveta Druva-Druvaskalne, Vidzemes Augstskolas pētniece,
Veronika Dundure, Latgaliešu valodas, literatūras, kultūrvēstures skolotāju
asociācijas vadītāja
17.40 – 17.50 Foruma ekspertu priekšlikumu un secinājumu īss kopsavilkums
Andris Nātriņš, Latvijas Inovatoru apvienības valdes loceklis un Jānis Vētra,
Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs, Rīgas Stradiņa universitātes profesors
Par projektu
Projekts ir veltīts Latgales kongresa simtgades atcerei un ir vērsts uz reģionālās politikas un vides
aizsardzības politikas pilnveidošanu Latvijā un Latgalē, atbilstoši Vides politikas pamatnostādnēs
2014.- 2020. izvirzītajiem principiem – „nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē,
īstenojot uz ilgtspējīgu attīstību veiktas darbības, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu,
kā arī sekmējot sabiedrības informētību par vides stāvokli un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu
pieņemšanā īpaši, akcentējot kultūras un dabas vērtību saglabāšanas nozīmi.” Ar minētajiem principiem ir tieši saistīts projekta mērķis: plašā ekspertu debatē ilgtspējas aspektā vispusīgi vērtēt un
analizēt dzīves vides kvalitātes, izglītības, pētniecības un uzņēmējdarbības vides sistēmisko saistību un no tā izrietošās iespējas un riskus, lai veidotu augstvērtīgu vides un reģionālo politiku Latvijā
un Latgalē.
Atslēgas vārdi, kas sniedz vēl precīzāku ieskatu par projekta saturu, ir šādi – izglītība, pētniecība, vides
izglītība, vides aizsardzība, ilgtspēja.

Informācija:
Projekta koordinatore Andra Mangale
Tālrunis: 20010211
E-pasts: andra.mangale@gmail.com

