
 

 
 
 

PIEREDZES APMAIŅAS PASĀKUMS LATGALES PLĀNOŠANAS  
REĢIONA UN PAŠVALDĪBU PĀRSTĀVJIEM AR LIETUVAS PAŠVALDĪBĀM 

 
projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un 

darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros 
 

PROGRAMMA* 
 

2018. gada 29. un 30. maijā, Utena, Anīkšči (Lietuva)  

 

29. maijs, Utena 

10:00 – 10:30 Tikšanās Utenas rajona pašvaldībā 

10:30 – 11:20  Utenas mākslas muzeja apmeklēšana 

11:20 – 12:00  Utenas A. un M. Mišķina publiskās bibliotēkas apmeklēšana 

12:00 – 13:00 Pusdienas 

13:00 – 14:00 Radošo industriju centra “Taurapilis” apmeklēšana  

14:00 – 15:00 Brīvības cīņu muzeja apmeklēšana  

15:00 – 17:00  V.Valiušis mākslas centra un keramikas muzeja apmeklēšana  

17:15 Brauciens uz Anīkščiem  

18:00 Vakariņas  

 
 

30. maijs, Anīkšči 

09:00 – 09:30  Tikšanās ar vecāko tūrisma un kultūras projektu vadītāju A.Pajarskieni  

09:45 – 10:20 Sv. Apustuļa evaņģēlista Mateja baznīcas apmeklēšana  

10:30 – 11:00 Eņģeļu muzeja apmeklēšana  

11:00 – 11:30 
Grāmatu izplatītāju Ļudvikas un Staņislova Didžuļu Memoriālās lauku mājas-muzeja 
apmeklēšana  

11:30 – 12:00 Dzejnieka un bīskapa Antana Baranauska klētiņas apmeklēšana 

12:00 – 13:00 Pusdienas 

13:15 – 14:00 Anīkšču kultūras centra apmeklēšana  

14:15 – 15:00 Anīkšču Mākslas Inkubatora apmeklēšana  

 
*Pasākuma programma var tikt precizēta.   

 
Papildus izmaksas:  
Sv. Apustuļa evaņģēlista Mateja baznīcas apmeklēšana – 1 EUR/cilv. 
Eņģeļu muzeja apmeklēšana – 1,50 EUR/cilv. 
Grāmatu izplatītāju Ļudvikas un Staņislova Didžuļu Memoriālās lauku mājas-muzeja apmeklēšana – 2,50 
EUR/cilv. 



 

Starptautiskā pieredzes apmaiņas pasākumā galvenais uzsvars tiks likts uz sadarbības stiprināšanu ar 
Lietuvas pašvaldībām kultūras jomā. Pasākuma ietvaros tiks apmeklētas kultūras organizācijas, lai 
iepazītos ar labās prakses piemēriem vietējās pašvaldībās. Dalībnieki tiks aicināti diskutēt par to, kā 
pilnveidot un optimizēt pakalpojumu sniegšanu vietējās pašvaldībās, ņemot vērā pašvaldības iedzīvotāju 
vajadzības. 
 
Pasākumu organizē Latgales plānošanas reģions, to norisi nodrošina SIA “Izaugsmes Kvartāls.” 
“Izaugsmes kvartāls”, www.izaugsmeskvartals.lv, dibināts ar misiju nodrošināt uzņēmumu izaugsmi, 
profesionāļiem palīdzot pilnveidot jebkura uzņēmuma procesus. “Izaugsmes kvartāls” pamatā nodrošina 
LEAN vadības sistēmas apmācības un ieviešanu, sniedzot savus pakalpojumus privātpersonām, 
uzņēmumiem un publiskās pārvaldes iestādēm. Uzņēmums tiecas uz vīziju – uz izaugsmi virzītas un 
pasaulē konkurētspējīgas Latvijas sabiedrības veidošanu. 

 


