
	  

 
 

Ārlietu ministrija, Rīga, K.Valdemāra iela 3 
2014. gada 10. novembris 

 
 

 
 

ES Informācijas sniedzēju forums 2014 
 

 
 

 9:30 Reģistrācija, rīta kafija  
 

10:00 Foruma atklāšana 
 
Forumu vada: Andris Gobiņš, Eiropas Kustības Latvijā prezidents, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas loceklis  
 
Forumu atklāj: Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Inga Skujiņa 
 
Inna Šteinbuka, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja: 

- Eiropas Komisijas darba prioritātes  
 

Dace Skadiņa, Eiropas Parlamenta informācijas biroja Latvijā sabiedrisko 
attiecību pārstāve:  

- Jauns Eiropas Parlaments, jauni likumi: kā aizstāvēt savas intereses? 
 
Eksperti:  
Kristīne Našeniece - Ārlietu ministrijas ES koordinācijas departamenta direktore: 

- Latvijas prezidentūra ES Padomē, tās prioritātes un norise 
 

Dr.Artis Pabriks - Eiropas Parlamenta deputāts: 
- Vispārējās Eiropas aktualitātes, t.sk. ārējās tirdzniecības līgumi 

 
Atbildes uz foruma dalībnieku jautājumiem 
 

11.40 Linda Jākobsone – Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 
Prezidentūras komunikācijas un sabiedrisko attiecību departamenta vadītāja: 

- Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē komunikācijas jautājumi  
 

12:10 Pusdienas 
 



13:00 Kā izmantot Eiropas Savienības piedāvātās iespējas: 
 
Boriss Kņigins, Finanšu ministrijas ES fondu stratēģijas departamenta direktora 
vietnieks: 

- ES līdzekļi Latvijā – ES struktūrfondu un programmu finansējums 2014.  – 
2020. gadam  
 

Ennata Kivriņa, Valsts izglītības attīstības aģentūras ES Izglītības programmu 
departamenta direktore:	  

- Formālās un neformālās izglītības iespējas (piemēram, Erasmus+)	  
	  

Liene Jansone, Zemkopības ministrijas, Lauku attīstības atbalsta departamenta 
direktore:	  

- Laukos pieejamās atbalsta programmas	  
	  

Inese Vaivare, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) direktore: 
- Eiropas gads attīstībai (2015) 

 
Zane Bojāre, Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem, Lude 
zīmola radītāja: 

- Sociālās uzņēmējdarbības tendences un iespējas Latvijā un Eiropā 
 
Atbildes uz foruma dalībnieku jautājumiem 
 
Moderators: Arnis Krauze  
 

14:30 Diskusijas: Darbs 3 grupās ar integrētu kafijas pauzi  
 
Linda Jākobsone, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 
Prezidentūras komunikācijas un sabiedrisko attiecību departamenta vadītāja:	  

- Ko runā par Latvijas prezidentūru ES Padomē un vai tā ir? 
 

Inga Belousa, Asociācijas Izglītība ilgtspējīgai attīstībai (AIIA) valdes locekle:	  
- Kā stāstīt globālu informāciju vietējās kopienas pārstāvjiem saprotamā 

veidā? 
 

Vilhelms Meisters,	  Wrong Digital sociālo mediju vadītājs:	  
- Efektīva informācijas ieguve un izplatīšana sociālo mediju laimetā: rīki un 

servisi, sociālo mediju sniegtās iespējas, sociālo mediju monitorings  
16.10 Diskusiju kopsavilkums – Darba grupu vadītāji vai pārstāvji 

 
16:30 Foruma noslēgums 

 
 


