Iespaidīgākie pilsoniskās līdzdalības piemēri Baltijas jūras reģionā
2017.gada 2.jūnijs
Slēgta konference ar ielūgumiem

10.10 - 11.00

Rīta kafija

Pilsoņu iesaiste lēmumu pieņemšanā Baltijas jūras reģionā: vai uz
citu pasaules reģionu fona mums ir ar ko lepoties?
Peteris Varga, Atvērtās pārvaldības partnerība, Eiropas pilsoniskās
sabiedrības jomas koordinators

11.00 - 11.10

Tiešraide un video
ieraksts

9.30 - 10.00
10.00 - 10.10 Uzruna, domnīca Providus
Atklāšanas runa (ar jautājumu un atbilžu daļu)

Kafijas pauze
Iespaidīgākie pilsoniskās līdzdalības piemēri Baltijas jūras reģionā
10 minūšu prezentācijas + 10 minūšu jautājumu/atbilžu sesija

11.10 - 13.00

Inovatīvi veidi kā organizēt masveida sabiedriskās apspriešanas /
diskusijas. Marie Louise Jorgensen,Danish Board of Technology
Foundation, DĀNIJA
Sabiedrības, ekspertu un politiķu kopdarbība, izstrādājot jaunus
likumus – Igaunijas piemērs Katerina Danilova, pārstāve no
Rahvakogu initiative, IGAUNIJA

Tiešraide un video ieraksts

Vēlētāji un visu līmeņu ievēlētie deputāti: veiksmīgs komunikāciju
portāls konstruktīvai saziņai internetā Frederik Rose, pārstāvis no
Abgeordnetenwatch, VĀCIJA

Kā veicināt savstarpēju uzticēšanos? Iesaisti ‘parastos cilvēkus’
radošās performancēs! Krista Burane, scenāriste, LATVIJA
Sabiedrības iesaiste, tiekoties aci pret aci un diskutējot. Pārstāvis/e
no Almadelen demokrātijas festivāla. ZVIEDRIJA [tbc]
Pusdienu pārtraukums
World Cafe stila darbnīcas

Katrs dalībnieks var
pievienoties 3 darbnīcām

13.00 - 14.00

Kā uzlabot e-petīcijas un ideju vākšanas mehānismus?
14.00 - 16.00 Jaunas formas iedzīvotāju līdzdalībai klātienē
Kā uzlabot komunikāciju starp sabiedrību un tās ievēlētajiem
pārstāvjiem?
Iespaidīgi un ietekmīgi protesti / demonstrācijas
Sabiedrības iesaiste varas monitoringos
16.00 - 17.00
Noslēgums un pieņemšana
Conference is supported by the Europe for Citizens programme of the European Union and
Friedrich Ebert Stiftung. Responsibility for the content of this event lies with the Centre for
Public Policy PROVIDUS.

Dalībnieki: 20 dalībnieki no Latvijas un 20 dalībnieki no Baltijas jūras reģiona valstīm – Vācijas,
Dānijas, Polijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas.
Konferences darba valoda: angļu (ar tulkojumu uz latviešu valodu)
Mērķis: Par spīti bažām par demokrātijas norietu Eiropā, Baltijas jūras reģions pēdējos gados ir
izcēlies ar daudzām iedvesmojošām pilsoniskām akcijām – piemēram, aizvien biežākiem
klātienes demokrātijas festivāliem (Zviedrijā, Dānijā, Igaunijā, Latvijā), veiksmīgiem
eksperimentiem, iedzīvotājus iesaistot lēmumu pieņemšanā (Vācija, Igaunija, Somija, Latvija) un
jaudīgām protesta demonstrācijām, sargājot pilsoniskās brīvības un demokrātiskās vērtības
(Polija, Latvija). Domnīcas Providus organizētā reģionālā konference vēlas īpaši izcelt pašas
iespaidīgākās pilsoniskās iesaistes formas un pulcināt aktīvistus pieredzes apmaiņai un jaunu
iniciatīvu attīstīšanai.

Conference is supported by the Europe for Citizens programme of the European Union and
Friedrich Ebert Stiftung. Responsibility for the content of this event lies with the Centre for
Public Policy PROVIDUS.

