
 
Pilsoņu debates par integrāciju, 25.-26.februāris 
Viesnīcā Islande Hotel, Rīgā, Ķīpsalas iela 20, konferenču zālē 1.stāvā 
 

25.februāris 

Plkst. 10:00 Atklāšana un ievads  

Plenārsēdes formā dalībniekiem tiek detalizēti izskaidrots debašu mērķis un divu dienu darba gaita – kā mēs šo mērķi 
sasniegsim?  

Plkst. 10:10 Iepazīšanās  

Strādājot grupās, dalībnieki iepazīstas viens ar otru, atbildot uz jautājumu - kas raksturo ideālo sabiedrību, kādā mēs 
katrs protam un vēlamies dzīvot? 

Plkst. 11:00 Identificējam bažas  

Strādājot grupās, dalībnieki izsaka savas bažas par izaicinājumiem saliedētas sabiedrības pilnvērtīgai attīstībai Latvijā, 
atbildot uz jautājumu: kas ir galvenie šķēršļi, kas mums liedz dzīvot ideālā sabiedrībā?  

Plkst. 12:00 Diskusija ar politiķiem 

Iepriekšējā darba posma rezultāti tiek prezentēti plenārsēdes formā, kam seko diskusija ar politiķiem no koalīcijas un 
opozīcijas partijām. Diskusijā piedalīsies Viktors Makarovs (ZRP), Boriss Cilēvičs (SC), Iveta Grigule (ZZS), Andrejs Judins 
(V), ... (NA). Diskusijas tēma ir 20 gadu integrācijas pieredze, sasniegtais integrācijas jomā, kā arī politiķu vīzijas par 
ideālo sabiedrību.  

Plkst. 13:00 Pusdienas 

Plkst. 14:00 Ideju attīstīšana 

Strādājot grupās, dalībnieki attīsta savas idejas, ko mēs kopā varam darīt, lai situāciju uzlabotu? Kā dzīvosim kopā? Šī 
posma sākumā dalībnieki tiek arī iepazīstināti ar 10 populārākajiem priekšlikumiem no integrācijas diskusijām 
www.musuvalsts.lv , kurus viņi var ņemt vērā, ja vēlas. 

Plkst. 15:00 Ideju izaicināšana 

Eksperti – Marija Golubeva un Ilmārs Mežs - iesaistās debatēs, izaicinot dalībnieku idejas plenārsēdes formā. Ekspertu 
uzdevums ir norādīt uz iespējamiem riskiem katras idejas īstenošanas gadījumā.  

Plkst. 15:45 Kafijas pauze 

Plkst. 16:15 Izmaiņu veikšana 

Dalībnieki pārdomā ekspertu teikto un jauniegūto informāciju, un veic izmaiņas savās idejās, ja tas nepieciešams.   

Plkst. 17:00 10 ideju izvirzīšana  

Dalībnieki balsojumā izvēlas visvairāk atbalstāmās idejas. 



26.februāris 

Plkst. 10:00 Rezultātu prezentācija  

Tiek prezentētas tās 10 idejas, kas balsojumā ieguva vislielāko dalībnieku atbalstu. 

Plkst. 10:15 Skaidrojums par atbildību 

Eksperti – Marija Golubeva un Ilmārs Mežs - komentē idejas un dalībniekiem pastāsta, kas ir atbildīgs par nepieciešamo 
rīcību – valsts vai pašvaldība, iedzīvotāji – un, ja iespējams, ko valsts vai pašvaldība jau dara attiecīgās idejas jomā. 

Plkst. 10:45 Priekšlikumu izstrāde grupās 

Dalībnieki, strādājot grupās, no idejām izveido priekšlikumus, detalizēti izskaidrojot, kas, kā, kam, kāpēc būtu jādara. 
Katra grupa strādā ar 2 priekšlikumiem.  

Plkst. 11:45 Rotācija  

Dalībniekiem ir iespēja iepazīties ar paveikto un sniegt savu ieguldījumu citu grupu darbā, komentējot priekšlikumu 
uzmetumus, rosinot tos papildināt vai grozīt, ja nepieciešams.   

Plkst. 12:30 Pusdienas 

Plkst. 13:30 Priekšlikumu noslīpēšana pēc citu grupu reakcijām 

Dalībnieki atgriežas pie savas darba grupas, lai pabeigtu noslīpēt priekšlikumus, ņemot vērā citu grupu komentārus un 
ieteikumus. 

Plkst. 14:00 Uzticības balsojums 

Dalībnieki piedalās uzticības balsojumā, norādot, cik apmierināti viņi ir ar katru priekšlikumu – vai viņuprāt priekšlikuma 
ieviešana radīs nepieciešamos uzlabojumus?  

Plkst. 14:10 Kafijas pauze 

Plkst. 14:30 Diskusija ar politiķiem 

Valsts prezidents Andris Bērziņš, Izglītības un zinātnes ministra padomniece integrācijas jautājumos Liesma Ose, 
Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Ruta Klimkāne un Saeimas Sabiedrības saliedētības 
komisijas vadītājs Ilmārs Latkovskis piedalās diskusijā ar dalībniekiem par viņu izstrādātajiem priekšlikumiem, kā veidot 
saliedētāku sabiedrību. Diskusijas centrā ir jautājums, ko politiķi darīs, lai šos priekšlikumus ieviestu, un ja nē, kāpēc? 

Plkst. 16:00 Noslēgums 

Debašu rezultāti – izstrādātie priekšlikumi - ziņojuma formā tiek nodoti Valsts prezidentam, citu institūciju pārstāvjiem 
un dalībniekiem. 

 
Pilsoņu debates par integrāciju organizē Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. Iniciatīvu atbalsta Valsts 
prezidents, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Atvērtās sabiedrības fondu Vietējo pašpārvalžu 
un valsts pārvaldes reformu programma, Skrivanek Baltic, Draugiem.lv, Inbox.lv un Islande Hotel.  


