Valsts esam mēs!
Saeimas un nevalstisko organizāciju forums
2018. gada 1. jūnijā
Saeimas namā, Rīgā, Jēk aba ielā 11

— DARBA KĀRTĪBA —
8.30 – 9.00

DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA UN RĪTA KAFIJA
Norises vieta – Lielais vestibils

9.00 – 9.30

FORUMA ATKLĀŠANA
Ināra Mūrniece, Saeimas priekšsēdētāja
Uldis Dūmiņš, biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” padomes priekšsēdētājs
Norises vieta – Sarkanā zāle
FOTOMOMENTS
Norises vieta – Sēžu zāle

9.30 – 12.30

PARALĒLĀS DARBA SESIJAS

I.

PILSONISK Ā LĪDZDALĪBA –
CEĻĀ UZ CIEŠĀKU PARTNERĪBU

Norises vieta – Dzeltenā zāle
Sabiedrības līdzdalība ir divvirzienu process jeb partneru – valsts pārvaldes un nevalstiskā
sektora – dialogs. Latvijas tiesiskajā regulējumā ir iestrādāta vesela virkne labu sabiedrības
līdzdalības instrumentu, bet tas, cik efektīvi tie tiek izmantoti praksē, ir lielā mērā atkarīgs
no katras institūcijas ieinteresētības. Kā pilnveidot nevalstisko organizāciju un valsts iestāžu
dialogu un novērst sadarbības šķēršļus?
Politiskajam procesam ir raksturīga ideju sadursme un liela interešu dažādība. Latvijas
nevalstiskās organizācijas nereti darbojas arī kā lobētāji, aizstāvot noteiktas intereses
un cenšoties panākt politisku atbalstu tām. Aktuāls ir jautājums par lobēšanas tiesisko
regulējumu – kā rast tādu risinājumu, kas mazinātu korupcijas risku un reāli darbotos
Latvijas vidē?
Sergejs Dolgopolovs, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas
priekšsēdētājs
Līdzvadītāja: Agnija Jansone, biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”
valdes priekšsēdētāja
Vadītājs:

Galvenā uzruna: Jānis Citskovskis, Valsts kancelejas direktors
Pirmais panelis: Sabiedrības līdzdalības iespējas un izaicinājumi Latvijā
Aleksejs Loskutovs, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas
novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisijas priekšsēdētājs
Zaiga Pūce, biedrības “Ascendum” valdes priekšsēdētāja, Nevalstisko
organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas
padomes vadītāja vietniece
Inese Kušķe, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta
konsultante
Liene Gātere, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktora
pienākumu izpildītāja
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Otrais panelis: Praktiskā sabiedrības līdzdalības pieredze un ceļakarte jaunajam
politiskajam ciklam
Edmunds Cepurītis, Vides izglītības fonda pārstāvis
Iluta Lāce, biedrības “Centrs MARTA” vadītāja
Ritvars Jansons, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības
komisijas priekšsēdētājs

II. ATBILDĪGS UN ZINOŠS VĒLĒTĀJS –
NVO LOMA POLITISK AJĀ PROCESĀ
Norises vieta – Sarkanā zāle
Šis ir Saeimas vēlēšanu gads. Kāda ir nevalstiskā sektora loma un atbildība? Vai un kā
sabiedriskās organizācijas var veicināt sabiedrības līdzdalību politiskajā procesā apstākļos,
kad tā ir nepietiekama un acīmredzams kļūst kritiskās domāšanas trūkums?
Ir svarīgi sniegt dažādām sabiedrības grupām atbalstu un zināšanas, lai uzlabotu iedzīvotāju
drošumspēju un tādējādi mazinātu valstij nelojālu spēku iespējas ietekmēt vēlēšanu rezultātus.
Īpaši pirmsvēlēšanu laikā ir būtiski tas, lai ļaudis neiekrīt viltus ziņu slazdos un spēj patstāvīgi
analizēt politisko partiju piedāvājumu, kā arī paveiktos un nepaveiktos darbus.
Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem kā viedokļu līderiem ir nozīmīga loma arī vēlēšanu
kontekstā. Taču publiskajā telpā izplatās diskurss, kas mazina sabiedrības uzticēšanos arī
nevalstiskajam sektoram. Kā stiprināt iedzīvotāju uzticību sabiedriskajām organizācijām?
Vadītāja:

Inese Lībiņa-Egnere, Saeimas priekšsēdētājas biedre, Saeimas Nacionālās
drošības komisijas priekšsēdētāja

Līdzvadītāja: Selīna Vancāne, biedrības “Zaļā brīvība” pārstāve, CEE Bankwatch Network
vadītāja Latvijā
Galvenā uzruna: Jānis Sārts, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors
Pirmais panelis: Sabiedrības līdzdalība vēlēšanās – pašvaldību, nacionālais un ES līmenis
Ritvars Eglājs, Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs
Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS direktore
Kristaps Grasis, Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdis
Inese Vaivare, biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” direktore
Otrais panelis: Līdzdalības instrumenti un motivatori
Gunārs Kūtris, Saeimas sekretāra biedrs
Imants Breidaks, platformu Manabalss.lv un ParunPret.lv vadītājs
Liene Brizga-Kalniņa, nodibinājuma “Latvijas Dabas fonds” komunikācijas
vadītāja
Kaspars Spunde, biedrības “Rīgas Apkaimju alianse” valdes loceklis
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III. SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS ATTĪSTĪBA LATVIJĀ –
KURP DODAMIES?
Norises vieta – Balsošanas zāle
Viens no plaukstošas pilsoniskās sabiedrības pamatakmeņiem ir cilvēki, kuri gatavi idejas
vārdā ziedot ne tikai naudu, bet arī savas iemaņas, prasmes un laiku. Šobrīd trūkst skaidra
vēstījuma, ka sociāli atbildīga rīcība un filantropija tiek novērtēta, nevis uzlūkota ar
aizdomām, ka tā konkurē ar biznesu vai valsts pārvaldi.
Pēc nodokļu reformas ir aktualizējies jautājums par nodokļu atvieglojumiem ziedotājiem.
Šis jautājums ir svarīgs gan uzņēmējiem, gan ziedojumu saņēmējiem – sabiedriskā labuma
organizācijām.
Latvijā sākuši darboties divi jauni nevalstiskajam sektoram nozīmīgi likumi – tie reglamentē
brīvprātīgo darbu un sociālo uzņēmējdarbību. Cik efektīvs ir attiecīgais tiesiskais regulējums,
un vai tam nepieciešami kādi pilnveidojumi?
Vadītājs:

Einārs Cilinskis, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājas
biedrs

Līdzvadītājs: Ansis Bērziņš, nodibinājuma “Valmieras novada fonds” valdes priekšsēdētājs
Galvenā uzruna: Astra Kaļāne, Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktore
Pirmais panelis: Sociāli atbildīga rīcība kā viens no modernas sabiedrības stūrakmeņiem
Ints Dālderis, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sekretārs
Agnese Alksne, korporatīvās atbildības/ilgtspējas eksperte
Otrais panelis: Ceļakarte filantropijas attīstībai Latvijā
Silvija Šimfa, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sekretāre
Andris Bērziņš, biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” direktors
Santa Survila, Wings for Wheels valdes locekle
Kārlis Andersons, nodibinājuma “Iespējamā misija” direktors
12.30 – 13.30

PĀRTRAUKUMS

13.30 – 14.00

DARBA SESIJU ZIŅOJUMI
Norises vieta – Sarkanā zāle

14.00 – 14.15

SAEIMAS PRIEKŠSĒDĒTĀJAS INĀRAS MŪRNIECES NOSLĒGUMA UZRUNA
FORUMA NOSLĒGUMS
Norises vieta – Sarkanā zāle

Pasākuma norise tiks filmēta un fotografēta
Informācija par personas datu apstrādi Saeimā www.saeima.lv/lv/datu-apstrade
Forums būs skatāms arī tiešsaistē Saeimas mājaslapā www.saeima.lv

