LĪDZDALĪBA, VIENLĪDZĪBA UN SOLIDARITĀTE –
mūsdienu vērtības ceļā uz drošību un brīvību.
Saeimas un nevalstisko organizāciju forums
2015. gada 29. maijā
Saeimas namā, Rīgā, Jēk aba ielā 11

DARBA K ĀRTĪBA
9.30 – 10.00

DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA

10.00 – 10.30

FORUMA ATKLĀŠANA
Tiešraide
Ināra Mūrniece, Saeimas priekšsēdētāja
Madara Peipiņa, portāla “Manabalss.lv” vadītāja

10.30 – 13.30

PARALĒLĀS DARBA SESIJAS
Saeimas komisiju pārstāvja – vadītāja uzruna
Nevalstisko organizāciju pārstāvja – līdzvadītāja uzruna
Eksperta ziņojums
Diskusijas

I

PILSONISK ĀS SABIEDRĪBAS LOMA DROŠĪBAS STIPRINĀŠANĀ

Norises vieta – Sarkanā zāle
Tematiskie bloki:
1.

Drošība kā pamats cilvēka un valsts attīstībai
Vadītājs: Ainars Latkovskis, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas
priekšsēdētājs
Līdzvadītājs: Andris Gobiņš, biedrības “Eiropas Kustība Latvijā” prezidents
– Pilsoniskās sabiedrības un mediju nozīme drošības stiprināšanā un vājināšanā
– Kā veicināt drošību, kādi ir risinājumi individuālā, sabiedrības un valsts līmenī?
Eksperta prezentācija:
Māris Cepurītis, Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks
Aicinātie eksperti:
Jānis Kārkliņš, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors
Arta Ģiga, nodibinājuma “Baltijas Pētnieciskās žurnālistikas centrs „Re:Baltica”” valdes
priekšsēdētāja, pētnieciskās žurnālistikas raidījuma “Nekā personīga” galvenā redaktore
Rasma Pīpiķe, biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore
Ieva Brante, pilsoniski aktīva juriste

2.

Pilsoniskās sabiedrības pienesums Latvijas drošībai: skats no diasporas kopienām ārpus Latvijas
Vadītājs: Ojārs Ēriks Kalniņš, Ārlietu komisijas priekšsēdētājs
Līdzvadītājs: Aldis Austers, Eiropas Latviešu apvienības prezidija priekšsēdētājs
Ekspertu prezentācijas:
Elīna Pinto, Eiropas Latviešu apvienības prezidija locekle, Luksemburgas -Latvijas
asociācijas valdes pārstāve
Māris Graudiņš, agrākais trimdas aktīvists, Eiropas Parlamenta lektors

II

SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA
SOCIĀLĀS NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANAI

Norises vieta - Balsošanas zāle
Vadītāja: Aija Barča, Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja
Līdzvadītājs: Andris Bērziņš, biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” direktors
– Modernās ekonomiskās domāšanas maiņa. Sociālie uzņēmumi - to vieta, loma un nozīme
modernās ekonomikas apstākļos. Kā atšķirt sociālo uzņēmumu no klasiskās labdarības un cita
veida ekonomiskās darbības – pazīmes un kritēriji.
– Sociālo uzņēmumu sabiedriskā labuma darbības un sociālās uzņēmējdarbības vides atbalsta
instrumenti – brīvprātīgo darbs, ziedojumi, iepirkumu regulējums, tirgus pieejamība, nodokļu
priekšrocības u.c.
– Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā. Izpratnes un tiesiskā regulējuma veidošanas process - šķēršļi
un risinājumi.
Ekspertu prezentācijas:
Reinis Uzulnieks, Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs – “Par sociālās
uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā – koncepcija un ES fondu atbalsts”
Zane Priedīte, sociālā uzņēmuma labdarības veikala “Otrā elpa” vadītāja
Māris Ceirulis, Liepājas Neredzīgo biedrības centrālās valdes loceklis – “Sociālā
uzņēmējdarbība - vai tas domāts arī cilvēkiem ar invaliditāti?”
Daina Kājiņa, biedrības “Latvijas privāto pirmsskolu biedrība” valdes priekšsēdētāja

III SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA
IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANĀ
Norises vieta - Dzeltenā zāle
Vadītājs: Ainārs Mežulis, Baltijas Asamblejas Izglītības, zinātnes un kultūras komitejas
priekšsēdētāja vietnieks
Līdzvadītāja: Jana Simanovska, Latvijas Vecāku foruma valdes locekle
– Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un digitālās mācību grāmatas -universāla
un vienlīdzīga piekļuve mācību saturam un informācijai. Kā panākt valstisku un sistēmisku
iesaisti šīs pieejas un infrastruktūras veidošanā un nodrošināšanā?
– Spējīgs skolēns ar speciālām izglītības vajadzībām klasē – ko nu? Speciālās izglītības finansējuma,
nodrošinājuma, mobilitātes un paradigmas maiņa.
– Zināšanu un darbības neatbilstība (knowing and doing gap) - kompetences zudums,
neefektivitāte un nezinātniska izglītība. Vai izglītības kvalitātes uzlabošanai ir nepieciešams
stingrāks regulējums?

Ekspertu prezentācijas:
Marta Tilhena un Baiba Tilhena, Latvijas Disleksijas biedrības pārstāves – “Skolēni ar
lasīšanas traucējumiem – lielākā un ignorētākā speciālo vajadzību grupa Latvijā”
Līga Bērziņa, biedrības “Latvijas Autisma apvienība” priekšsēdētāja – “Īpašais bērns ar
īpašām spējām. Izdzīvošanas skola Latvijas skolās”
Katrīna Rudzīte, Latvijas Universitātes kultūras un sociālās antropoloģijas studente –
““Neeksistējoša” un “nerisināta” problēma – studenta ar redzes traucējumiem situācija
Latvijas augstākās izglītības sistēmā”
Aicinātie eksperti:
Aivars Gribusts, izglītības uzņēmuma “Lielvārds” valdes priekšsēdētājs, Kompetences
centra vadītājs
Edvards Smiltēns, Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs
Elīna Celmiņa, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
departamenta direktore
13.30 – 14.30

PĀRTRAUKUMS

14.30 – 15.45

DARBA SESIJU ZIŅOJUMI
Norises vieta – Sarkanā zāle

15.45 – 16.00

NOSLĒGUMS
Norises vieta – Sarkanā zāle
Nevalstisko organizācijas pārstāvju foruma koordinācijas grupas vēlēšanas
(piedalās tikai nevalstiskā sektora pārstāvji)

Visu dienu

Saeimas un NVO foruma ietvaros būs apskatāma ceļojošā izstāde
“Pārtikas neredzamā puse”
Norises vieta – Lielais vestibils

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

