Saeimas un
NVO forums

Valsts un sabiedrības izturētspēja:
pārvarēsim pandēmiju
kopīgiem spēkiem!
2021. gada 5. martā

TIEŠSAISTES DISKUSIJA
10.00 – 10.15 FORUMA ATKLĀŠANA
Ināra Mūrniece, Saeimas priekšsēdētāja
Agnija Jansone, Latvijas Skautu un gaidu organizācijas vadītāja
Marija Golubeva, Saeimas sekretāra biedre
10.15 – 10.30 Ievadruna: sabiedrības izturētspēja Covid-19 pandēmijas kontekstā
Inese Vaivare, biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” direktore
10.25 – 12.15 PARALĒLĀS TEMATISKĀS DISKUSIJAS
SABIEDRĪBAS DROŠĪBA UN DEMOKRĀTIJA PANDĒMIJAS APSTĀKĻOS
Pandēmijas apstākļos valdībai un Saeimai nācies pieņemt virkni nepopulāru
lēmumu, lai sargātu sabiedrību no saslimstības palielināšanās. Līdztekus ir bijis
nepieciešams saglabāt demokrātiskos procesus – parlamenta un politisko partiju
darbu, pilsoņu brīvības un tiesības – un cīnīties pret dezinformāciju, kas mazina
sabiedrības uzticēšanos valstij un izturētspēju krīzes laikos.
Šajā diskusijā Saeimas deputāti un NVO pārstāvji varēs apmainīties ar viedokļiem
par izaicinājumiem demokrātijai pandēmijas laikā, kā arī par risinājumiem, kas
ļauj gādāt gan par sabiedrības drošību, gan par demokrātijas aizsardzību krīzes
apstākļos.
Līdzvadītājs:		 Juris Rancāns, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un
korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs

Līdzvadītāja:		 Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS
direktore un vadošā pētniece
SOCIĀLĀ SLODZE UN SABIEDRĪBAS IZTURĒTSPĒJA KRĪZES LAIKĀ:
KO VARAM DARĪT LABĀK?
Covid-19 krīze rada smagas sekas sociālajā jomā: no ekonomiskās aktivitātes
samazināšanās izriet nedrošība par nākotni, un sabiedrības mazaizsargātajai
daļai dzīve kļūst grūtāka. Sadarbojoties ar nevalstisko sektoru, valsts var atrast
labākus un ilgtspējīgākus risinājumus. Šajā diskusijā Saeimas deputāti un NVO
pārstāvji diskutēs par izaicinājumiem sociālajā jomā pandēmijas laikā, kā arī par
risinājumiem, ko varam rast kopīgi.
Līdzvadītāja:		 Anda Čakša, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas
priekšsēdētāja biedre

Līdzvadītājs:		 Mārtiņš Hiršs, Eiropas politikas analīzes centra (CEPA)
asociētais pētnieks

12.15 – 12.30 PĀRTRAUKUMS
12.30 – 13.00 DISKUSIJU KOPSAVILKUMS
Tematisko diskusiju līdzvadītāju ziņojumi
Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS direktore un
vadošā pētniece
Mārtiņš Hiršs, Eiropas politikas analīzes centra (CEPA)
asociētais pētnieks
Atgriezeniskā saite no izpildvaras pārstāvjiem

Zanda Kalniņa-Lukaševica, Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre
Jānis Citskovskis, Valsts kancelejas direktors
13.00 – 13.10 FORUMA NOSLĒGUMS

Marija Golubeva, Saeimas sekretāra biedre

Forums būs skatāms tiešsaistē Saeimas interneta mājaslapā www.saeima.lv
un parlamenta Facebook kontā

