Projekts 12.05.2016.

10 GADI KOPŠ SAEIMAS DEKLARĀCIJAS PAR
PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBU LATVIJĀ UN
SADARBĪBU AR NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM
Saeimas un nevalstisko organizāciju forums
2016. gada 10. jūnijā
Saeimas namā, Rīgā, Jēk aba ielā 11

— DARBA KĀRTĪBA —
9.30 – 10.00

DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA UN RĪTA KAFIJA

10.00 – 10.30

FORUMA ATKLĀŠANA
Tiešraide
Ināra Mūrniece, Saeimas priekšsēdētāja
Rasma Pīpiķe, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore
Līdzšinējo Saeimas priekšsēdētāju, foruma līdzrīkotāju videosveiciens
deklarācijas desmitgadē

10.30 – 12.00

PARALĒLĀS DARBA SESIJAS

I		

Drošība

Norises vieta – Sarkanā zāle
Drošības situācija – nevis teorijā, bet realitātē. Sakarā ar strauji mainīgo ģeopolitisko
situāciju gan Eiropā, gan pasaulē un to, ka civiliedzīvotāji aizvien biežāk kļūst par mērķi draudu
īstenošanai dažādās ģeopolitiskajās interesēs, ir svarīgi Latvijas iedzīvotājus, pilsonisko sabiedrību
sagatavot iespējamām provokācijām un informēt, kā adekvāti reaģēt uz tām, ievērojot normatīvo
regulējumu un demokrātijas principus.
Vadītāja:
Solvita Āboltiņa, Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja
Līdzvadītāja: Rasma Pīpiķe, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore
Valdis Zatlers, Latvijas Valsts prezidents 2007.–2011.gadā
Antons Lisenkovs, portāla spektr.press galvenais redaktors
Klāvs Sedlenieks, Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors
Andis Kudors, Austrumeiropas politikas pētījumu centra izpilddirektors

Ii Laba pārvaldība
Norises vieta – Balsošanas zāle
Publiskās pārvaldes un sabiedrības sadarbība. Laba pārvaldība ir publiskās pārvaldes
un sabiedrības sadarbības pamats. Lobēšanas jautājumi skar ikvienu, jo tas ir viens no
veidiem, kas deputātiem diskusijās ļauj nonākt pie sabiedrībai labākajiem risinājumiem.
Labas pārvaldības principa neievērošana rada korupcijas riskus un kropļo demokrātisko
sabiedrību.
Sergejs Dolgopolovs, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas
priekšsēdētājs
Līdzvadītājs: Gundars Jankovs, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” jurists
Vadītājs:

Olafs Griguss, sabiedriskās politikas centra PROVIDUS pētnieks
Ringolds Balodis, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas
komisijas deputāts
Nellija Kleinberga, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāte
Aleksejs Loskutovs, Saeimas Korupcijas novēršanas apakškomisijas
priekšsēdētājs
Agnese Alksne, lobisma eksperte

Iii Jaunatne – tagad
Norises vieta – Dzeltenā zāle
Jaunieši, NVO un izglītības nākotne Latvijā. Kompetencēs balstīts vispārējās izglītības
saturs – ieviešanas gaita un ieguvumi. Izglītības kvalitātes uzlabošanā jāiesaista jaunieši un
nevalstiskais sektors. Jauniešiem ir jābūt iespējai tieši izglītības iestādēs kļūt par pilsoniski
aktīviem iedzīvotājiem. Neformālās izglītības pamatprincipiem, piemēram, brīvprātīgajam
darbam, jābūt integrētiem mācību procesā. Jauniešu NVO un NVO, kas strādā ar jauniešiem,
pieredze darbā ar skolu jauniešiem.
Ilze Viņķele, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas
priekšsēdētāja
Līdzvadītājs: Emīls Anškens, Latvijas Jaunatnes padomes prezidents
Vadītāja:

Raivis Dzintars, Saeimas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu
apakškomisijas priekšsēdētājs
Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra direktors
Iveta Ķelle, biedrības “Papardes zieds” – Latvijas Ģimenes plānošanas un
seksuālās veselības asociācijas vadītāja
Zane Oliņa, izglītības programmas “Iespējamā misija” valdes locekle,
eksperte izglītības jautājumos
12.00 – 13.00

PĀRTRAUKUMS

Nāk amie desmit gadi – valsts un nvo sadarbība
Norises vieta – Sarkanā zāle
Ievaduzrunas un paneļdiskusija par valsts un NVO sadarbību nākamajos desmit gados,
kā arī līdzšinējie veiksmes stāsti. Iecerēts padziļināti pievērsties demokrātiskas un pilsoniskas
sabiedrības nostiprināšanai, tādai valsts veidošanai, kā tas definēts Satversmē. Latvijas
simtgade, sabiedrības saliedētība, NVO un valsts sadarbības mehānismi, NVO finansējums,
integrēta pieeja politikas plānošanā un ieviešanā, drošumspēja, Latvijas sabiedrības
redzējums par lielajiem Latvijas, Eiropas un pasaules nākotnes izaicinājumiem.
Vadītāja:
Lolita Čigāne, Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja
Līdzvadītājs: Andris Gobiņš, Eiropas Kustības Latvijā prezidents
13.00 – 13.30

IEVADUZRUNAS
Einārs Cilinskis, Saeimas deputāts, Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs
Ilmārs Latkovskis, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas
priekšsēdētājs
Ojārs Ēriks Kalniņš, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

13.30 – 13.45

DARBA SESIJU ZIŅOJUMI

13.45 – 15.15

PANEĻDISKUSIJA
Aija Barča, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja
Āris Adlers, Latvijas Zaļās kustības valdes loceklis, Latvijas Lauku foruma padomes loceklis
Edgars Putra, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas deputāts, Finanšu
ministrijas parlamentārais sekretārs
Inese Vaivare, biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” direktore

NOSLĒGUMS
15.15 – 15.30

SAEIMAS PRIEKŠSĒDĒTĀJAS INĀRAS MŪRNIECES NOSLĒGUMA UZRUNA

15.30 – 16.00

FOTOMOMENTS

Saeimas un NVO forumam varēs sekot arī tiešsaistē www.saeima.lv

