
  
 

  

 

 

 

 

PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS FORUMS 

PILSONISKĀ LĪDZDALĪBA LATVIJAI UN EIROPAI 
 

2013. gada 31. oktobris 

Arhitektūras un mediju centrs H2O  

Ūdens iela 6, Rīga 

 

Eiropas Pilsoņu gada vadmotīvs ir atgādināt Eiropas Savienības iedzīvotājiem, ka tā balstās uz 

nedalāmām, universālām cilvēka cieņas, brīvības, vienlīdzības un solidaritātes vērtībām, un tās 

pamatā ir demokrātijas un tiesiskuma principi. Foruma mērķis ir veicināt Eiropas pilsoņu tiesību 

aktīvu izmantošanu, stiprinot Eiropas Savienību. 

 

Diskusijas veicinātājs Gundars Rēders 

09:00 – 10:00 IERAŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA 

10:00 – 10:20 ATKLĀŠANA 

 Jānis Bordāns, Latvijas Republikas tieslietu ministrs 

 Inna Šteinbuka, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja 
 

10:20 – 11:50 DISKUSIJA „AKTĪVS PILSONIS KOPIENAS ATTĪSTĪBAI” 

 Rasma Pīpiķe, Latvijas Pilsoniskā alianse 

 Inese Vaivare, Latvijas Platformas attīstības sadarbībai 

 Kristofs Blauss, manabalss.lv  

 Valdis Pīrāgs, profesors dr.med. 

 Dace Akule,  sabiedriskās politikas centrs „Providus” 
 

11:50 – 13:30 SADARBĪBAS PUSDIENAS 

Ideju un kontaktu andele sadarbības partneru atrašanai aktivitātēm interešu aizstāvībā, pasākumu veidošanā, 

pakalpojumu ieviešanā un – vienkārši ikdienas darbam. 
 

13:30 – 16:00 DARBA GRUPU SESIJAS 

I grupa. Cilvēkdrošības pieeja - iespēja kopienu attīstībai. Veselības piemērs. 

Mērķis: sniegt iespēju aplūkot attīstību no savas personīgās, apkaimes, valsts, Eiropas un globālās perspektīvas.  
 

Darba grupas saimnieks - Inese Vaivare, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai 

 Anna Broka, Vidzemes augstskola 

 Solvita Olsena, veselības jomas eksperte 

 Diāna Indzere, Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests 

 Kopienu iniciatīvu piemēri – darba grupas dalībnieki 

 

II grupa. Izglītības un kultūras nozīme personīgās un kopienas izaugsmē. 

Mērķis: diskutēt par personīgo izaugsmi izglītībā un kultūrā, analizējot, kādu pienesumu tas nodrošina kopienas 

attīstībā, identificēt instrumentus tā veicināšanai. 
 

Darba grupas saimnieks - Gunta Liepa, Latvijas Pašvaldību mācību centrs 

 Evija Papule, Izglītības un zinātnes ministrija 

 Maija Kokare, Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde 

 Inga Krišāne, Talsu novada dome 

 Jolanta Borīte, Siguldas novada kultūras pārvalde 

 

  
 

 

 



  
 

  

  

 

 

 

 Dagmāra Beitnere, socioloģijas doktore, Filozofijas un socioloģijas institūts 

 Liesma Ose, Izglītības un zinātnes ministra ārštata padomniece  

 Aija Tūna, Sorosa fonds-Latvija 

 

III grupa. Eiropas Savienības patērētājiem aktuālie jautājumi. 

Mērķis: radīt neatkarīgu, profesionālu sarunu platformu par patērētājiem aktuālajiem dienas kārtības 

jautājumiem, kuri līdz šim apspriesti šaurākā lēmumu pieņēmēju lokā. Vai pastāv alternatīvas patērētāju strīdu 

risināšanas un sūdzību izskatīšanas iespējas? 
 

Darba grupas saimnieks - Baiba Miltoviča, Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija 

 Liena Zemīte, Ekonomikas ministrija 

 Tekla Žabova, Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācija 

 Ilga Vecziediņa, Ogres Patērētāju tiesību aizsardzības organizācija 

 

IV grupa. Eiropas pilsoniskums 21. gadsimtā. 

Mērķis: diskutēt par birokrātijas šķēršļiem un to novēršanu aktīvas pilsoniskās sabiedrības darbībai Latvijā un 

Eiropas Savienībā. Sabiedriskā aktivitāte kopienās ir augusi un vēlēšanu tiesību izmantošana vairs nav vienīgais 

instruments, kā iedzīvotāji var piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā un kopienas pārvaldē. 
 

Darba grupas saimnieks - Rasma Pīpiķe, Latvijas Pilsoniskā alianse  

 Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte 

 Anita Kleinberga, Kultūras ministrija 

 Sanita Mertena, Tieslietu ministrija 

 Ivars Ījabs, Dr. sc. pol., Latvijas Universitāte  

 Andris Gobiņš, Eiropas Kustība Latvijā, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

 

16:00 – 16:30 FORUMA NOSLĒGUMS 

Ziņojumi par darba grupu rezultātiem 

 

 

 

 

 

PALDIES FORUMA ATBALSTĪTĀJIEM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasākumu finansē no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem. Tās 

mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas Savienību, kā arī forumu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija. 


