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— DARBA KĀRTĪBA —

9.30 – 10.00  DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA UN RĪTA KAFIJA
 Norises vieta – Lielais vestibils

10.00 – 10.30  FORUMA ATKLĀŠANA
Ināra Mūrniece, Saeimas priekšsēdētāja
Ansis Bērziņš, nodibinājuma “Valmieras novada fonds” valdes priekšsēdētājs
Norises vieta – Sarkanā zāle

FOTOMOMENTS
Norises vieta – Sēžu zāle

10.30 – 13.30  PARALĒLĀS DARBA SESIJAS

I JAUNĀS NODOKĻU POLITIKAS IETEKME UZ SABIEDRĪBU
Norises vieta – Sarkanā zāle

2018. gadā plānots īstenot nodokļu reformu, un paredzams, ka izmaiņas nodokļu jomā 
tieši ietekmēs ne tikai uzņēmējdarbības vidi, bet arī pilsoniskās sabiedrības attīstību un 
spēju organizēties. NVO, kas savā ikdienas darbā palīdz sabiedrību nodrošināt ar dažādiem 
pakalpojumiem tās vajadzību apmierināšanai, viskrasāk izjūt to, ka nodokļu jomā ir 
nepieciešamas pārmaiņas.
Ir būtiski, ka izmaiņas nodokļu politikā tiek izstrādātas ciešā sadarbībā ar sabiedriskajām 
organizācijām un tām jābūt tādām, kas atbilst sabiedrības kopējām vajadzībām. Tāpat 
pārmaiņām nodokļos jābūt tādām, kas veicina stabilas, valstij lojālas un organizēties spējīgas 
pilsoniskās sabiedrības veidošanos un kas NVO, tāpat kā līdz šim, dos iespēju dažādām 
sabiedrības grupām nodrošināt tādus sociālos pakalpojumus, ko nesniedz valsts vai biznesa 
sektors, piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti, daļēju vai pilnīgu darba nespēju, un pakalpojumus 
kultūras, tautas sporta, veselības un izglītības jomā. 

Vadītājs: Edgars Putra, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu 
politikas apakškomisijas priekšsēdētājs

Līdzvadītāja: Kristīne Zonberga, biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktora p.i

Galvenā uzruna: Edgars Putra, Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs

Pirmais panelis: Nodokļu reformas ietekme uz pilsonisko sabiedrību
 Armands Krauze, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās 

politikas komisijas deputāts, Ministru prezidenta parlamentārais sekretārs
 Jānis Volberts, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktors
 Jānis Endziņš, biedrības “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” 

vadītājs
 Egils Baldzēns, arodbiedrību apvienības “Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienība” priekšsēdētājs
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Otrais panelis: Nodokļu reformas ietekme uz nozarēm un sabiedrības grupām
 Jānis Upenieks, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta 

apakškomisijas priekšsēdētājs 
 Gunta Anča, biedrības “Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības 

organizācijas “SUSTENTO”” valdes priekšsēdētāja 
 Andris Bērziņš, biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” direktors
 Zaiga Pūce, biedrības “Ascendum” valdes priekšsēdētāja

II DEMOKRĀTIJAS UN DROŠĪBAS STIPRINĀŠANA 
LATVIJĀ

Norises vieta – Balsošanas zāle

Spēcīga pilsoniskā sabiedrība ir viens no valsts drošības garantiem, un būtiska ir iespēja 
ikvienam sabiedrības loceklim iesaistīties tās stiprināšanā. Aktuālie jautājumi - drošumspējas 
uzlabojumu nepieciešamība Nacionālā attīstības plāna kontekstā, mediju loma valsts drošības 
uzturēšanā (medijpratība, mediju ombuds), kultūrizglītība kā nacionālas kultūrtelpas 
izpratnes veicinātāja un kompetencēs balstīta izglītība, tostarp pilsoniskās sabiedrības 
stiprināšanuas elements, kā arī vispārējā civilā aizsardzība.

Vadītāja Solvita Āboltiņa, Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja

Līdzvadītāja: Ilze Bērziņa-Ruķere, biedrības “Pro-Police Latvia” valdes priekšsēdētāja

Galvenā uzruna: Dace Melbārde, kultūras ministre

Pirmais panelis: Pilsoniskā līdzdalība un drošumspēja
 Laimdota Straujuma, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja 
 Guna Šnore, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vecākā 

eksperte
 Māra Sīmane, Pārresoru koordinācijas centra konsultante

Otrais panelis: Mediji un medijpratība
 Boriss Cilevičs, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija 

priekšsēdētājas biedrs 
 Arta Ģiga, nodibinājuma “Baltijas Pētnieciskās žurnālistikas centrs 

“Re:Baltica”” valdes priekšsēdētāja, pētnieciskās žurnālistikas raidījuma 
“Nekā personīga” galvenā redaktore 

 Ilze Viņķele,  Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja 
 Solvita Denisa-Liepniece, Vidzemes augstskolas docente, Baltijas mediju 

izcilības centra konsultante mediju pratības jomā

III SABIEDRĪBAS IESAISTE EIROPAS UN PAŠVALDĪBU 
LĪMENĪ

Norises vieta – Dzeltenā zāle

Patlaban Eiropa atrodas pārmaiņu priekšā, un Eiropas Savienība, kā arī sabiedrība kopumā 
saskaras ar šībrīža izaicinājumiem - populismu, Brexit, nestabilu globālo drošības situāciju un 
bēgļu plūsmu uz Eiropu. Pārmaiņas gaidāmas arī Latvijas pašvaldībās pēc jūnijā gaidāmajām 
vēlēšanām, un svarīgi, kā veidosies NVO un vietējās varas turpmākā sadarbība. Lemjot par 
Eiropas nākotnes attīstības plāniem, Latvijas nacionālajām pozīcijām un katra novada vai 
pilsētas attīstību, arvien biežāk Eiropā un Latvijā tiek veidota pilsoniskās sabiedrības un 
lēmumu pieņēmēju partnerība. Kā likumdevējs un NVO var veicināt šo partnerību? Kā 
aktivizēt pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā? Kā izmantot pārmaiņu radītās 
iespējas? Kā plašāk izmantot labās prakses pieredzi?

Galvenā uzruna: Zanda Kalniņa-Lukaševica, Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre
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Pirmais panelis: Sabiedrības līdzdalība Eiropas līmenī

Vadītāja: Nellija Kleinberga, Saeimas Eiropas lietu komisijas deputāte

Līdzvadītājs: Andris Gobiņš, biedrības “Eiropas Kustība Latvijā” prezidents
 Ariadna Ābeltiņa, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekle
 Inese Vaivare, biedrības “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” direktore

Otrais panelis: Sabiedrības līdzdalība pašvaldību līmenī

Vadītājs: Sergejs Dolgopolovs, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 
priekšsēdētājs 

Līdzvadītāja: Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS pētniece
 Edgars Korčagins, Valsts kontroles padomes loceklis 
 Inese Siliņa, biedrības “Kurzemes NVO atbalsta centrs” valdes 

priekšsēdētāja

13.30 – 14.30 PĀRTRAUKUMS 

14.30 – 15.00 DARBA SESIJU ZIŅOJUMI
 Norises vieta – Sarkanā zāle

 FORUMA NOSLĒGUMS
 Norises vieta – Sarkanā zāle

15.00 – 15.15 SAEIMAS PRIEKŠSĒDĒTĀJAS INĀRAS MŪRNIECES NOSLĒGUMA UZRUNA

15.15 – 15.30 NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU FORUMA KOORDINĀCIJAS GRUPAS 
VĒLĒŠANAS (piedalās tikai nevalstiskā sektora pārstāvji)

 Norises vieta – Sarkanā zāle


