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DARBA KĀRTĪBA
9.00 – 9.30 Dalībnieku reģistrācija
	 Saeimas	Lielais	vestibils	(ieeja	no	Jēkaba	baznīcas	puses)

9.30 – 10.30  Foruma atklāšana
Norises vieta - Sarkanā zāle 
Tiešraide Saeimas mājaslapā

 solvita āboltiņa,	Saeimas	priekšsēdētāja
	 rasma Pīpiķe,	biedrības	„Latvijas	Pilsoniskā	alianse”	direktore
 andris Gobiņš,	biedrības	„Eiropas	Kustība	Latvijā”	prezidents
 ivars ījabs,	Latvijas	Universitāte. Nevalstisko organizāciju funkcijas, iespējas un pienākumi 

valsts ilgtspējīgas attīstības veidošanā

10.30 – 10.45 Pauze

10.45 – 13.00  Paralēlās Darba sesijas 
	 Ekspertu	ziņojumi
	 Nevalstisko	organizāciju	pārstāvju	uzrunas
	 Saeimas	komisiju	pārstāvju	uzrunas
	 Apspriede	par	Saeimas	un	NVO	sadarbības	darba	programmu	2012.gadam
	 Diskusijas

i. nacionālās attīstības Plānošana
Norises vieta - Sarkanā zāle 
Tiešraide Saeimas mājaslapā

Lai Latvija 2030.gadā būtu plaukstoša, aktīva valsts, kur ikviens justos drošs un piederīgs un kur tiktu radītas 
neatkārtojamas zinātnes, kultūras un ekonomikas vērtības, jau 2011.gadā ir jāapzina nepieciešamās pārmaiņas 
un vajadzīgie resursi. Katras puses – valsts, uzņēmēju un sabiedrības grupu – rīcībā ir unikāli resursi, un kopīga 
mērķa vārdā nepieciešams tos apzināt.

Darbu vada Vitauts staņa,	Saeimas	Valsts	pārvaldes	un	pašvaldības	komisijas	priekšsēdētājs
jānis reirs,	Saeimas	Budžeta	un	finanšu	(nodokļu)	komisijas	priekšsēdētājs

Darbu līdzvada rasma Pīpiķe,	biedrības	„Latvijas	Pilsoniskā	alianse”	direktore	

andris Vilks, finanšu	ministrs.	Nacionālā attīstības plāna ieviešanas saskaņošana ar valsts budžeta 
trīs gadu plāna ieceri
raivis bremšmits,	 Vides	 aizsardzības	 un	 reģionālās	 attīstības	 ministrijas	 Teritoriju	 attīstības	
novērtēšanas	nodaļas	vadītājs.	Nacionālā attīstības plāna aktualitātes
Valdis kudiņš,	biedrības	„Latvijas	Lauku	forums”	valdes	priekšsēdētājs.	Reģionālā attīstība lauku 
teritorijās un iedzīvotāju ieguldījums kopienas labklājības celšanā
jānis endziņš,	Latvijas	Tirdzniecības	un	rūpniecības	kameras	valdes	priekšsēdētājs



ii. DemoGrāFiskā attīstība: miGrācija un 
ģimenes Politika, sociālās Drošības sistēma
Norises vieta - Balsošanas zāle

Demogrāfijas politikas nozīme valsts ilgtspējīgā attīstībā. Nevalstiskā sektora iestrādnes un iespējas 
sociālās drošības veicināšanā. Ģimenes politikas veicināšanas mehānismi budžeta konsolidācijas 
apstākļos.

Darbu vada	 ingrīda circene,	Saeimas	Cilvēktiesību	un	sabiedrisko	lietu	komisijas	priekšsēdētāja

	 aija barča,	Saeimas	Sociālo	un	darba	lietu	komisijas	priekšsēdētāja

Darbu līdzvada	 andris bērziņš,	biedrības	„Latvijas	Samariešu	apvienība”	direktors	

oskars Puriņš,	nodibinājuma	„Nākotnes	fonds”	izpilddirektors
leonīds mucenieks,	Latvijas	Daudzbērnu	ģimeņu	biedrību	apvienības	valdes	priekšsēdētājs	
ketija tālberga,	 Latvijas	 Sarkanā	 Krusta	 Rīgas	 pilsētas	 Centra	 komitejas	 izpilddirektore.	 NVO 
līdzdalība sociālo pakalpojumu sniegšanā. Latvijas un ārvalstu pieredze

iii. izGlītības, zinātnes un kultŪras nozīme tautsaimniecības attīstībā
Norises vieta - Dzeltenā zāle

Izglītības un zinātnes vieta valsts ilgtspējīgā attīstībā. Vai Latvijā var iegūt labu izglītību? Latvijas 
izglītības sistēma globālajā vidē. Kultūra. Zinātne, tehnoloģijas, inovācijas – kā Latvijai nepalikt 
perifērijā? Izglītība un ilgtspējīga tautsaimniecības attīstība.

Darbu vada	 ina Druviete,	 Saeimas	 Izglītības,	 kultūras	 un	 zinātnes	 komisijas	 priekšsēdētāja
andris bērziņš,	Saeimas	Tautsaimniecības,	agrārās,	vides	un	reģionālās	politikas	
komisijas	priekšsēdētājs

Darbu līdzvada Gunta liepa,	Latvijas	Pašvaldību	mācību	centra	direktore

zanda rubene,	Latvijas	Universitāte
Vita brakovska,	biedrības	„Zināšanu	un	inovācijas	sabiedrība”	valdes	locekle.	Izaicinājumi un iespējas 
uz zināšanām balstītas uzņēmējdarbības attīstībai esošajā izglītības sistēmā
edijs Pētersons,	asociācijas	„Dzīvesprieks”	valdes	priekšsēdētājs
zane oliņa,	nodibinājuma	„Iespējamā	misija”	direktore.	Brīnumdakteris - ar brīnumzālīti skolu darba 
uzlabošanai	
māris lasmanis,	Latvijas	Komponistu	savienības	pārstāvis	NVO	un	Ministru	kabineta	Memoranda	
padomē.	Atziņas NVO darbā. Komponists kopskatā uz Latvijas mūzikas dzīvi

13.00 – 13.30 kaFijas Pauze 

13.30 – 14.30 Darba sesiju ziŅojumi	
Norises vieta - Sarkanā zāle 
Tiešraide Saeimas mājaslapā

14.30 – 15.00 turPmākā saeimas un nVo saDarbība
Norises vieta - Sarkanā zāle 
Tiešraide Saeimas mājaslapā

 solvita āboltiņa,	Saeimas	priekšsēdētāja
	 inete ielīte,	 Latvijas	 Sieviešu	 nevalstisko	 organizāciju	 sadarbības	 tīkla	 valdes	

priekšsēdētāja


