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Domātāju un darītāju simpozijs 
 

„Pilsoniskās sabiedrības iespējas un izaicinājumi Latvijā” 
 

2010.gada 4.jūnijā, Rīgas Latviešu biedrības namā 
 

 

DARBA KĀRTĪBA 
 

 

09:30 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija 
 

Pasākumu vada ţurnālists Gundars Rēders 

 

Simpozija atklāšana (Baltajā zālē) 
 

10:00 – 10:10 Valdis Dombrovskis, Latvijas Republikas Ministru prezidents 

10:10 – 10:20 Gunta Veismane, Valsts kancelejas direktore 

10:20 – 10:30 Rasma Pīpiķe, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore 

 
Līdzdalības demokrātijas iezīmes un prakse 
 

10:30 – 11:00 „Mūsdienu pilsoniskās sabiedrības koncepti”, Rasma Kārkliņa, 

politoloģijas profesore 

11:00 – 11:30 „Dilemma sadarbības tīklu attīstībai”, Dr. Roger Normann, post.doc University of 

Agder and Sr. Researcher Agderforskning 

11:30 – 12:00 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas pārstāvis (TBC) 

 
12:00 – 12:30 Kafijas pauze (Foajē) 

 
12:30 – 14:00 Efektīva līdzdalība un partneru atbildība (Baltajā zālē) 
 

Ekspertu panelis: 
 

o Juris Rozenvalds, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dekāns; 

o Elīna Egle, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore; 

o Egils Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks;  

o Ţaneta Jaunzeme Grende, Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja;  

o Vita Jaunzeme, projekta „Pēdas” vadītāja; 

o Armands Krauze, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs; 

o Dr. Roger Normann, post.doc University of Agder and Sr. Researcher Agderforskning; 

o Rasma Pīpiķe, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore. 

 
14:00 – 14:30 Kafijas pauze (Foajē) 
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14:30 – 16:00 Darba grupas 
 

1) Valsts sadarbības partneru lomas un atbildība (Baltās zāles bufetes telpā) 

Ievada runātājs: Inta Šimanska, Latvijas Pilsoniskās alianses politikas koordinatore – 

Eiropas Padomes „Kods sabiedrības līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā” 
 

2 grupas: 
a) Domātāju grupa: vērtības dialogam ar sabiedrību – Irīna Kulitāne, NVO konsultante 

(Baltās zāles bufetes telpā); 

b) Darītāju grupa: valsts pārvaldes un organizētās pilsoniskās sabiedrības atbildības – 

Inese Vaivare, Valsts kancelejas politikas koordinācijas departaments (Kluba zālē). 

 

2) Pilsoniskā līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā (Baltajā zālē) 

Ievada runātājs: Ţaneta Jaunzeme Grende, Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes 

priekšsēdētāja – „Līdzdalības izaicinājumi Latvijā”  
 

2 grupas: 
a) Domātāju grupa: labākais sadarbības modelis Latvijā (sociālie partneri un NVO) – 

Andris Gobiņš, Eiropas Kustība Latvijā (Baltajā zālē); 

b) Darītāju grupa: sabiedrības līdzdalības radītās izmaiņas – Iveta Kaţoka, Sabiedriskās 

politikas centrs „Providus” (Baltajā zālē). 
 

 

16:00 – 16:30 Grupu kopsavilkumi, secinājumi un simpozija noslēgums (Baltajā zālē) 

 

 

 

Domātāju un darītāju simpoziju atbalsta: 


