IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS – TEV!
Valsts kancelejas un Sabiedrības integrācijas fonda administrēto
ESF projektu noslēguma konference (2007.-2013.)
2014. gada 12. novembris
Konferenču centrs „Citadele”, 3. stāvs
(Rīga, Republikas laukums 2A, ieeja no Eksporta ielas puses)
Konference notiek latviešu un angļu valodā. Tiek nodrošināts tulkojums.
Konferences moderators: Haralds Burkovskis
09:00 Dalībnieku reģistrācija, rīta kafija
09:30 Konferences atklāšana
Ints Dālderis, Ministru prezidenta padomnieks humanitārajos un ES fondu jautājumos
Edgars Šadris, Finanšu ministrijas ES fondu stratēģijas departamenta direktors
Aija Bauere, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore
09:55 Kur tika ieguldīti 13 miljoni eiro? Pārskats par Valsts kancelejas un Sabiedrības integrācijas
fonda pārraudzītajiem Eiropas Sociālā fonda projektiem
Haralds Beitelis, Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītājs
Evija Kleina, Sabiedrības integrācijas fonda Struktūrfondu uzraudzības nodaļas vadītāja
10:20 Eiropas Sociālais fonds cilvēkresursu attīstībai – Lietuvas pieredze
Irina Stankevičienė, Lietuvas Eiropas Sociālā fonda aģentūras Projektu vadības departamenta
projekta vadītāja,
Rima Popovaitė, Lietuvas Iekšlietu ministrijas Reģionālās politikas departamenta galvenā
speciāliste
10:40 Eiropas Sociālais fonds cilvēkresursu attīstībai – Igaunijas pieredze
Urmo Merila, Igaunijas Finanšu ministrijas Ārvalstu palīdzības īstenošanas departamenta vadītājs
11:00 Kafijas pauze
11:20 Ieguvums nr.1: Efektīvāka publiskā pārvalde - projektu piemēri un diskusija.
Profesionāla un efektīva publiskā pārvalde, saprotamas procedūras, novērsti administratīvie šķēršļi,
samazināti publiskās pārvaldes izdevumi. Kas ir darīts, lai to panāktu? Kā paveikto vērtē iedzīvotāji,
uzņēmēji, iedzīvotāji? Kādām jābūt tuvāko gadu prioritātēm?
o
o
o
o
o

Eva Upīte, Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības
jautājumos: „Vienkāršākas administratīvās procedūras un mazākas prasības uzņēmējiem un
nevalstiskajām organizācijām”
Daina Ābele, VSIA „Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja: „Samazinām izdevumus atsakāmies no oficiālā valsts izdevuma papīra formātā”
Iveta Kalnīte, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Kvalitātes un personāla vadības
departamenta vadītāja: „Uzlabojam dienesta darbību, lai glābtu cilvēku dzīvības”
Oksana Žabko, Baltijas Sociālo zinātņu institūta projektu direktore
Eduards Filippovs, Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu foruma izpilddirektors

12:20 Pārtraukums
12:25 Ieguvums nr.2: Plašākas līdzdalības iespējas un prasmes - projektu piemēri un diskusija.
Organizācijas ir mācījušās kā piedalīties lēmumu pieņemšanā, tikušās viena ar otru, diskutējušās,
rakstījušas atzinumus par normatīviem aktiem. Vai tas kopumā ir devis ieguldījumu plašākai sabiedrības
līdzdalībai? Vai cilvēki un organizācijas ir kļuvušas prasmīgākas, zinošākas? Uz ko vajadzētu
koncentrēties nākotnē?
o
o
o
o
o

Inguna Badune, Biedrības „Baltā māja” vadītāja: „Līvānu novada iedzīvotāji iegūst balsi –
izveido NVO padomi
Līga Meņģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore
Līvija Marcinkeviča, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece: „Darba
devēji, darbinieki un pašvaldības - pie viena galda”
Inta Šimanska, biedrības „Latvijas pilsoniskā alianse” politikas koordinatore
Iveta Kažoka, biedrības „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” pētniece

13:30 Pusdienas
14:30 Ieguvums nr.3: Labāki pakalpojumi iedzīvotājiem - projektu piemēri un diskusija.
Šobrīd iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir pieejami aptuveni 2000 valsts un pašvaldību piedāvātie publiskie
pakalpojumi, kurus iespējams saņemt vairāk nekā 900 vietās visā Latvijā. Vai tie ir kļuvuši saprotamāki
un pieejamāki? Vai tie visi jāsniedz valsts un pašvaldību iestādēm? Arī nevalstiskās organizācijas sniedz
pakalpojumus un ar ESF atbalstu pēdējo gadu laikā ir radījušas jaunus noderīgus pakalpojumus
iedzīvotājiem. Vai tie būs dzīvotspējīgi bez turpmāka finansējuma?
o
o
o
o
o

Aivars Draudiņš, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Publisko pakalpojumu
departamenta direktors: „Ātrāk, ērtāk un izdevīgāk - trīs ceļi uz kvalitatīvākiem publiskajiem
pakalpojumiem”
Inese Bāra, biedrības „Dzīvnieku pansija „Ulubele”” juriste: „Dzīvnieku policija - dzīvnieku
interešu sardzē”
Gunita Berķe, Onkoloģisko pacientu biedrības "Dzīvības koks" valdes priekšsēdētāja:
„Visaptverošs atbalsts onkoloģisko slimību pacientiem”
Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētāja vietnieks, Auces novada
domes priekšsēdētājs
Māris Sprindžuks, Ādažu novada domes priekšsēdētājs

15:30 Pateicamies par sadarbību!
Valsts kancelejas un Sabiedrības integrācijas fonda pateicību pasniegšana
15:50 Un kas tālāk?
Pārskats par nevalstisko organizāciju un pašvaldību iespējām iesaistīties Eiropas Savienības fondu
plānošanā, īstenošanā un administrēšanā jaunajā 2014.-2020.gada plānošanas periodā.
Boriss Kņigins, Finanšu ministrijas ES fondu stratēģijas departamenta direktora vietnieks
Jautājumi un atbildes
16:20 Konferences noslēgums

Konference notiek pasākuma „Valsts kancelejas īstenoto Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu publicitātes nodrošināšana” ietvaros.
Pasākums tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības
projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/06/006 „Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas darbības nodrošināšanai”.

