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Sākusies mediju akreditācija Ziemeļu nākotnes forumam 

Aicinām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus pieteikties dalībai Ziemeļu nākotnes forumā 
(Northern Future Forum), kas notiks Rīgā 28.februārī. Tajā Ziemeļvalstu, Baltijas valstu 
un Lielbritānijas amatpersonas un eksperti diskutēs par zaļās ekonomikas 
konkurētspēju un digitālās plaisas mazināšanu.  

Forums notiks Rīgā pēc Ministru prezidenta Valda Dombrovska iniciatīvas, ko 2012.gada 
forumā Zviedrijā atbalstīja pārējās valstis.  

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas pieteikties dalībai Ziemeļu nākotnes forumā 2013, 
jāaizpilda anketa, kas pieejama foruma mājaslapā www.futureforum2013.gov.lv. Pieteikšanās 
notiks līdz 11.februārim. 

Ziemeļu nākotnes forumā tradicionāli piedalīsies valsts, privātā un nevalstiskā sektora 
eksperti, kā arī pētnieki no Apvienotās Karalistes, Dānijas, Igaunijas, Islandes, Latvijas, 
Lietuvas, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas.  

Valstis šogad vienojušās diskutēt par tēmām „Vai zaļā ekonomika ir konkurētspējīga?” un 
„Pārvarot digitālo plaisu”, apzinoties, ka zaļo tehnoloģiju ieviešana un informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju pieejamība ir būtiski faktori valsts ilgtspējīgas un stabilas 
izaugsmes nodrošināšanai.  

Šis būs jau trešais šāda veida forums. Pirmo reizi tas notika 2011.gada janvārī Londonā, bet  
otro – 2012.gada februārī Stokholmā, kura noslēgumā valstu vadītāji atbalstīja Latvijas 
Ministru prezidenta priekšlikumu trešo forumu organizēt Rīgā. Lūk, video no brīža, kad tika 
paziņota 2013.gada foruma norises vieta: 
http://www.youtube.com/watch?v=zA9HADU0LUM 

2012.gadā Ziemeļu nākotnes forumā Latvijas pusi paneļdiskusijās pārstāvēja Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja vietniece korupcijas apkarošanas jautājumos Juta 
Strīķe, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Gundars Strautmanis. 
Savukārt Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Gastroenteroloģijas centra vadītājs 
Anatolijs Danilāns forumā uzstājas ar prezentāciju par to, kā panākt, lai seniori būtu 
pilnvērtīgi darba tirgus līdzdalībnieki. Par sieviešu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā uzstājas SIA 
„Madara Cosmetics” valdes priekšsēdētāja Lotte Tisenkopfa – Iltnere. 

Savukārt 2011.gada samitā profesors Roberts Ķīlis uzstājās ar prezentāciju par sabiedrības 
pašorganizēšanos krīzes laikā, uzņēma „Tilde” valdes priekšsēdētājs stāstīja par projektu 
„Valodu krasts”, SIA „Lattelecom” komercdirektore Kerli Gabriloviča informēja par projektu 
„3.tēva dēls”, par lauksaimnieku uzņēmējdarbību stāstīja Mārtiņš Rītiņš, bet „Kalnciema 



kvartāls” līdzīpašnieks Kārlis Dambergs uzstājās ar prezentāciju par pilsētvidi un 
kultūrmantojumu. 

Plašāka informācija par Ziemeļu nākotnes forumu 2013:  www.futureforum2013.gov.lv  

Par forumu:  
Pirmo reizi „Ziemeļu nākotnes forums” („Northern Future Forum”) tika organizēts pēc 
Apvienotās Karalistes premjerministra D.Kamerona iniciatīvas. To organizēja Apvienotās 
Karalistes valdība. 2011.gada forumā valstis prezentēja vairāk nekā 40 labākās prakses un 
sasniegumus zaļās ekonomikas un ilgtspējīga biznesa, tehnoloģiju un inovāciju, kā arī 
nodarbinātības, ģimenes un dzimumu līdztiesības jomās. Savukārt Stokholmas foruma tēmas 
bija – kā vairot sieviešu īpatsvaru vadošajās pozīcijās un uzņēmējdarbībā, kā arī senioru 
iesaistīšanās darba tirgū.  

Ziemeļu nākotnes forumu Rīgā organizē Ministru prezidenta birojs sadarbībā ar Valsts 
kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Ārlietu ministriju, Latvijas Informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju asociāciju un nozares nevalstiskajām organizācijām.  
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