Pilsoņu debates par imigrāciju, 7.-8.jūnijs
Viesnīca Tallink Hotel Riga, Rīga, Elizabetes 24, konferenču zāle 1.stāvā
7.jūnijs
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 Imigrācijas procesi Latvijā
Prezentācija par demogrāfijas un imigrācijas tendencēm, citu valstu pilsoņiem pieejamajiem sabiedriskajiem
pakalpojumiem un tiesībām Latvijā.
Plkst. 10:30 Iepazīšanās un bažu identifikācija
Strādājot grupās, dalībnieki iepazīstas viens ar otru, atbildot uz jautājumu – kas viņus uztrauc, domājot par Latvijas
sabiedrības nākotni un imigrāciju?
Plkst. 11:30 Imigrācija iebraucēju acīm
Saruna ar trešo valstu piederīgajiem (iebraukuši ģimenes apvienošanās, nodarbinātības, studiju un investīciju dēļ) par
imigrācijas iemesliem un integrācijas pieredzi Latvijā.
Plkst. 12:00 Diskusija ar iesaistītajām pusēm
Plenārsēdes formā tiek prezentētas galvenās iedzīvotāju bažas saistībā ar imigrāciju Latvijā, kam seko diskusija ar
darba devēju, arodbiedrību, augstskolas pārstāvjiem par imigrācijas riskiem un iespējām, un Latvijas sabiedrības
nākotnes attīstības scenārijiem. Diskusija tiek translēta tiešsaistē sabiedriskās politikas portālā Politika.lv
Plkst. 13:00 Pusdienas
Plkst. 14:00 Ideju attīstīšana
Pirmās idejas, kā palielināt ieguvumus no imigrācijas procesiem? Strādājot grupās, dalībnieki attīsta savas idejas, ko
var darīt, lai Latvija vairāk iegūtu, nevis zaudētu no imigrācijas?
Plkst. 15:00 Video
Plkst. 15:30 Kafijas pauze
Plkst. 16:00 Ideju izaicināšana
Ekonomikas un migrācijas politikas eksperti, kā arī imigrantu tiesību aizstāvji iesaistās debatēs, izaicinot apkopotās
dalībnieku idejas plenārsēdes formā. Ekspertu uzdevums ir norādīt uz iespējamiem riskiem katras idejas īstenošanas
gadījumā, vērtējot Latvijas tautsaimniecības vajadzības, Latvijas saistības kā ES dalībvalstij, kā arī iebraucēju
vajadzības.
Plkst. 17:00 Ideju izvirzīšana
Dalībnieki balsojumā izvēlas visvairāk atbalstāmās idejas (sagrupētās tēmas).

8.jūnijs
Plkst. 10:00 Rezultātu prezentācija
Tiek prezentētas tās 5 idejas (sagrupētās tēmas), kas balsojumā ieguva vislielāko dalībnieku atbalstu.
Plkst. 10:10 Priekšlikumu izstrāde grupās
Dalībnieki, strādājot 5 grupās, no idejām izveido priekšlikumus, detalizēti izskaidrojot, kas, kā, kam, kāpēc būtu jādara,
kā arī – kas būtu jādara nekavējoties, un kas – ilgtermiņā. Katra grupa strādā ar vienu priekšlikumu.
Plkst. 11:10 Skaidrojums par atbildību
Pēc pirmo ideju prezentācijas eksperti tās komentē un dalībniekiem pastāsta, kas ir atbildīgs par nepieciešamo rīcību
(valsts vai pašvaldība, iedzīvotāji ) un ko valsts vai pašvaldība jau dara attiecīgās idejas jomā.
Plkst. 12:00 Pusdienas
Plkst. 13:00 Priekšlikumu noslīpēšana
Dalībnieki noslīpē priekšlikumus, ņemot vērā ekspertu komentārus un ieteikumus.
Plkst. 14:00 Uzticības balsojums
Dalībnieki piedalās uzticības balsojumā, norādot, cik apmierināti viņi ir ar visiem 5 priekšlikumiem – vai viņuprāt
priekšlikuma ieviešana radīs nepieciešamos uzlabojumus?
Plkst. 14:10 Kafijas pauze
Plkst. 14:30 Diskusija ar amatpersonām un politiķiem, kā labāk sadzīvot ar imigrāciju?
Pēc debašu rezultātu prezentācijas diskusijas centrā ir jautājums, ko amatpersonas un politiķi dara un darīs, lai šos
priekšlikumus ieviestu, un ja nē, kāpēc? Debašu dalībnieki varēs uzzināt, kā viņu idejas sasaucas ar topošo Imigrācijas
politikas koncepciju un spēkā esošo imigrantu integrācijas politiku. Diskusija tiek translēta tiešsaistē sabiedriskās
politikas portālā Politika.lv
Plkst. 16:00 Noslēgums

Pilsoņu debates par imigrāciju organizē Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. Debates notiek projekta
„Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” ietvaros, ko īsteno biedrība „Patvērums
„Drošā māja” kopā ar PROVIDUS. Projektu finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds.
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