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Pilsoņu debates Latvijā notiek Eiropas dialoga 
projekta ar nosaukumu “Eiropas pilsoņu debates” 
ietvaros. Katru no pasākumiem 27 ES 
dalībvalstīs koordinē un organizē nacionālie 
partneri - neatkarīgas bezpeļņas organizācijas 
visā Eiropā. Debates dalībvalstu līmenī 
līdzfinansē attiecīgo valstu fondi.  
 
Eiropas pilsoņu debates organizē neatkarīgu 
organizāciju grupa. Projektu vada Beļģijas karaļa 
Boduēna fonds (King Baudouin Foundation)
sadarbībā ar Eiropas pilsoņu rīcības dienestu 
(ECAS), Eiropas politikas centru (EPC) un 
Eiropas fondu tīklu (NEF). Projektu finansē 
Compagnia di San Paolo, Riksbankens 
Jubileumsfond un Robert Bosch Stiftung, kā arī 
Eiropas Komisija.   
 
Latvijā Eiropas pilsoņu debates organizēja 
Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS.  
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IEVADS  

Eiropas pilsoņu debates  
Eiropas pilsoņu debates pirmo reizi vēsturē deva iespēju visu ES dalībvalstu iedzīvotājiem 
apspriest Eiropas nākotni bez ģeogrāfiskiem un valodas ierobežojumiem. Debašu dalībnieki tika 
izvēlēti pēc nejaušās izlases principiem, ņemot vērā attiecīgās valsts iedzīvotāju daudzveidību. Viņi 
izstrādāja kopīgu viedokli un ieteikumus politiķiem Eiropas Savienības un dalībvalstu institūcijās, 
kas debašu rezultātus izmantos, pieņemot lēmumus par Eiropas attīstības nākamo posmu. 

Debates ļāva diskusiju veidot kā patiesu visas Eiropas līdzdalības procesu, iesaistot 
iedzīvotājus Eiropas līmeņa pasākumos un ar tiem saistītajos vienlaicīgi organizētajos nacionālos 
pasākumos, apspriežot kopīgas idejas un vīzijas, ko izstrādāja paši iedzīvotāji. Debates, izmantojot 
profesionālu diskusiju vadību un mūsdienu tehnoloģiju novatorisku kombināciju, nodrošināja, 
ka tika uzklausīts katrs viedoklis. 

Eiropas pilsoņu debates organizēja neatkarīgu fondu un nevalstisko organizāciju konsorcijs Beļģijas 
karaļa Boduēna fonda (King Baudouin Foundation) vadībā, tās līdzfinansēja Eiropas Komisija 
komunikācijas stratēģijas "Plāns D – demokrātijai, dialogam un diskusijai" ietvaros. 

Pasākums, kurā tika noteikta debašu darba kārtība 
Pasākums, kurā tika noteikta debašu darba kārtība bija Eiropas pilsoņu debašu procesa pirmais 
posms. Izlases veidā izvēlēti dalībnieki no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm tikās Briselē 
2006.gada oktobrī, lai izstrādātu darba kārtību tālākajam dialoga procesam – vienotos par 
tēmām, kuras, viņuprāt, diskusijā par Eiropas nākotni ir vissvarīgākās. Astoņi dalībnieki no 
katras Eiropas Savienības dalībvalsts (kopā 200 ES iedzīvotāji) izvēlējās trīs tēmas:  
 
1) Enerģētika un vide: Eiropā izmantotās enerģijas ietekme uz vidi un ekonomiku;  
2) Ģimene un sociālā aizsardzība: Eiropas ģimeņu sociālie un ekonomiskie apstākļi; 

3) ES globālā loma un imigrācija: ES loma pasaulē un imigrācijas politika. 

Nacionālā līmeņa Eiropas pilsoņu debates 
Projekta pamatā bija Nacionālā līmeņa pilsoņu debates, kas vienlaicīgi notika visā Eiropas 
Savienībā un bija savstarpēji saistītas. 2007.gada februārī un martā to ietvaros apsprieda trīs 
iepriekšminētās izvēlētās tēmas, izstrādājot kopīgu pamatu rekomendācijām kopīgam "Eiropas 
pilsoņu redzējumam par Eiropas nākotni". Eiropas pilsoņu debates nacionālajā līmenī notika 
vairākās ES dalībvalstīs vienlaicīgi, saskaņā ar kopīgu darba grafiku. Paralēli notiekošajās 
apspriedēs bija iestrādāti integrējoši pasākumi, kas sasaistīja Eiropas pilsoņu debates vienā 
dalībvalstī ar pārējām. Tādā veidā debašu dalībnieki informēja citu valstu apspriežu dalībniekus par 
panāktajiem rezultātiem, vienlaicīgi uzzinot arī citu Eiropas iedzīvotāju viedokļus, tādējādi 
nodrošinot dialogu Eiropas mērogā, pārvarot ģeogrāfijas un valodas robežas.  
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Eiropas pilsoņu debašu nacionālās apspriedes netika organizētas, balstoties uz vienveidības 
principu. To norisi ar Eiropas koordinācijas grupas atbalstu organizēja plašs nacionālo asociāciju un 
bezpeļņas organizāciju konsorcijs no visas Eiropas, pielāgojot pasākuma gaitu nacionālajam 
kontekstam. Kaut gan visas debates ir organizētas saskaņā ar vienotiem pamatprincipiem, to 
dalībnieku skaits ir dažāds - no 30 līdz 200 dalībniekiem. Katrā valstī atkarībā no papildus 
finansēšanas iespējām tika organizētas arī dažādas aktivitātes, lai ar debašu rezultātiem 
iepazīstinātu politikas veidotājus.  

Eiropas pilsoņu debates Latvijā organizēja Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS – nevalstiska 
organizācija, kas dibināta 2002.gadā. PROVIDUS mērķis ir dot ieguldījumu Latvijas politikas 
attīstībā labas pārvaldības, krimināltiesību, Eiropas politikas un izglītības politikas jomās, kā arī kļūt 
par ekspertīzes avotu starptautiskā līmenī. PROVIDUS darbības formas ir politikas analīze, 
pētniecība, interešu aizstāvība, līdzdalība politikas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē, 
sabiedrības informēšana un publicitāte, pasākumu rīkošana, konsultācijas un apmācības. 
PROVIDUS ietvaros darbojas sabiedriskās politikas portāls politika.lv. (www.politika.lv) 

Nacionālā līmeņa Eiropas pilsoņu debates Latvijā 
Eiropas pilsoņu debates Latvijā notika 2007.gada 24.-25.februārī Rīgā (Reval Hotel Latvija telpās, 
Elizabetes ielā 55). Tajās piedalījās 43 Latvijas iedzīvotāji, kas izstrādāja Eiropas nākotnes vīzijas 
no Latvijas iedzīvotāju perspektīvas. Debašu dalībnieki tika atlasīti saskaņā ar nejaušas atlases 
principiem, ņemot vērā iedzīvotāju daudzveidību: dažādas vecuma grupas, atšķirīgi izglītības līmeņi, 
dažādi dzimumi, kā arī citi kritēriji, kas raksturīgi katrai ES dalībvalstij – tādējādi tika nodrošināts 
relatīvi reprezentatīvs debašu dalībnieku sastāvs.  

Debates atklāja Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS direktores vietniece attīstības jautājumos 
Krista Baumane, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā politikas analītiķis Valdis Zagorskis, kā 
arī 2006.gada Eiropas cilvēks Latvijā, Radio SWH žurnālists Ģirts Salmgriezis. Ar savu pieredzi no 
Eiropas pilsoņu debašu dienas kārtības noteikšanas pasākuma (2006.gada oktobrī Briselē) dalījās 
debašu dalībnieks Mārtiņš Liberts.  

Ievada daļu noslēdza Latvijas Ārlietu ministra Arta Pabrika uzruna. Debates novēroja mediju, 
nevalstisko organizāciju, kā arī valsts un ES institūciju pārstāvji.  
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PROCESS 
Nacionālā līmeņa Eiropas pilsoņu debašu rezultāti tika izstrādāti, izmantojot profesionālas 
apspriežu vadīšanas metodes, nodrošinot, ka paralēli notiekošo apspriežu dalībnieki apmainās ar 
debašu rezultātiem, kā arī izvēloties visnozīmīgākās idejas ar balsošanas mehānismu palīdzību. 
Katrā pasākumā diskusiju pie atsevišķiem galdiem ar daļu dalībnieku vadīja galda moderators (pie 
katra galda viens moderators), kas uzturēja diskusiju un nodrošināja, ka katrs viedoklis tika 
uzklausīts. Moderatora uzdevums bija iesaistīt ikvienu dalībnieku, neļaujot vienam dominēt 
diskusijas gaitu un citiem klusējot noskatīties uz procesu. Moderatora darba mērķis bija panākt, lai 
debašu rezultāts ir dalībnieku vienošanās par Eiropas nākotnes vīziju. Moderators un organizatori 
neiesaistījās diskusijās ar saviem viedokļiem vai argumentiem, jo debašu moto bija uzklausīt 
iedzīvotāju – debašu dalībnieku – domas.  

Savas domas dalībnieki rakstīja uz kartītēm (skat. foto), kas vēlāk tika sagrupētas pa kategorijām 
un papildinātas vai labotas, atbilstoši debašu dalībnieku ierosinājumiem. Papildus kartītēm, 
diskusijas gaita pie katra galda tika protokolēta.  

     

 

Debašu sākumā un starplaikos visiem dalībniekiem bija iespēja izteikt savas domas par Eiropas 
nākotni par visām trim tēmām. Taču tajā pat laikā dalībnieki tika sadalīti trīs grupās, ļaujot vienai 
grupai koncentrēties uz vienu tēmu. Dalībnieku sadalīšana grupās notika, nevaicājot, vai 
dalībniekam ir interese vai priekšzināšanas par vienu vai otru tēmu. Vienīgie atlases kritēriji bija 
demogrāfiskie dati, lai nodrošinātu, ka par vienu tēmu diskutē cilvēki no dažādiem reģioniem, 
dažādām vecuma grupām, profesijām un izglītību, dzimumiem. Ja dalībniekiem būtu dota iespēja 
izvēlēties, ar kuru tēmu strādāt, tas neatbilstu Eiropas pilsoņu debašu mērķim, proti, tādā gadījumā 
Eiropas nākotnes vīziju par šiem tematiem būtu izstrādājuši ieinteresēti (tēmās ieinteresēti) 
iedzīvotāji, nevis demogrāfiski raiba iedzīvotāju grupa, kurā valda viedokļu un priekšzināšanu 
līmeņu daudzveidība, bet kas spēj nonākt pie vienota viedokļa.  
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Saskaņotos laikos par debašu rezultātiem, virtuāli sazinoties tiešsaistes foruma ietvaros, 
organizatori informēja citas debašu norises vietas – Ungāriju, Slovākiju, Beļģiju un Vāciju, kā arī 
informēja Latvijas debašu dalībniekus par to, kā par Eiropas nākotni domā tur. Tādējādi dalībnieki 
varēja novērtēt sava darba rezultātus plašākā kontekstā un iegūt sajūtu, ka viņi ir lielāka Eiropas 
procesa – Eiropas pilsoņu debašu – sastāvdaļa.  

 

Darba kārtība 
 Veids Aktivitāte 

Plenārsēde Ievadrunas / informācija dalībniekiem 
Pēc ievadrunām dalībnieki iepazinās ar debašu darba kārtību, vispārējo debašu norisi un 
debatēm citās ES dalībvalstīs, saviem pienākumiem un sagaidāmo rezultātu formātu.  

Grupas pie 
galdiem 

Iepazīšanās 
Dalībnieki, sadalīti pa grupām, savā starpā iepazinās, pastāstot par sevi, savām domām 
par Eiropu, kā arī to, kas pamudināja viņus piedalīties Eiropas pilsoņu debatēs. 
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 d
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Plenārsēde 
Demogrāfiskais balsojums 
Dalībnieki sniedza par sevi demogrāfisko informāciju (vecums, nodarbošanās, utt.), kā arī 
uzzināja, kādi cilvēki piedalās nacionālā līmeņa Eiropas pilsoņu debatēs citās ES valstīs.  

Grupas pie 
galdiem 

Veidojam mērķus:  
Dalībnieki (sadalīti trīs grupās) izteica savas domas par to, kādā Eiropā viņi vēlētos dzīvot, 
domājot par visām trim tēmām: enerģētika un vide; ģimene un sociālā aizsardzība; ES 
globālā loma un imigrācija. Atbilstoši katrai tēmai, visi dalībnieki papildināja teikumu “2020. 
gadā es gribētu dzīvot Eiropā, kur…”. Viņu atbildes tika pierakstītas uz kartītēm un 
izvietotas uz tāfelēm.  

Grupas pie 
galdiem  

Grupējam mērķus:  
Katra grupa sāka koncentrēties uz vienu tēmu, pārņemot pirmā darba posma rezultātus 
(idejas no visiem dalībniekiem par šo tēmu). Sākās ideju apkopošana, grupēšana un 
papildināšana, tādējādi izstrādājot vairākus galvenos uzdevumus. 

Plenārsēde Sazināmies ar debašu dalībniekiem Vācijā, Ungārijā, Slovākijā un Beļģijā 
Audio-vizuāla sazvanīšanās (Skype video call) ar Eiropas pilsoņu debašu dalībniekiem 
citās valstīs, dodot Latvijas debašu dalībniekiem sajūtu, ka viņi ir lielāka Eiropas procesa 
sastāvdaļa.  

Grupas pie 
galdiem 

Izaicinām mērķus:  
Grupām pievienojās eksperti, kas norādīja uz problēmām vai nepieciešamajiem 
kompromisiem, lai dalībnieku vīzijas par Eiropas nākotni būtu sasniedzamas un nebūtu 
pretstatā viena ar otru, piemēram, lētāka enerģija un plašāka atjaunojamo resursu 
izmantošana.  

Rotācija Dalībnieki uzzināja no citām grupām, kādas vīzijas par Eiropas nākotni tās ir izstrādājušas. 
Tā arī bija iespēja papildināt citu grupu darbu ar saviem ierosinājumiem.  

Plenārsēde Viedokļu apkopošana: 
Katrs dalībnieks balsošanā drīkstēja izmantot 15 balsis, lai noteiktu, kurus no minētajiem 
Eiropas nākotnes mērķiem viņš/ viņa uzskata par visnozīmīgākajiem. Visiem debašu 
dalībniekiem tika izdalīti pieci punkti, lai balsotu par vienu vai otru vīziju Eiropas nākotnei 
vienā tēmā, piemēram, katrs dalībnieks varēja balsot par piecām idejām vides un 
enerģētikas jomā (par vienu ideju varēja balsot tikai ar vienu punktu). Balsojums bija veids 
kā uzzināt, kuras idejas bauda vairākuma atbalstu, jo debašu rezultātam bija jābūt 
dalībnieku vienotai vīzijai par Eiropas nākotni.  
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Grupas pie 
galdiem 

Sasniedzamas perspektīvas izstrādāšana:  
Vadoties no izstrādātajiem uzdevumiem, nepieciešamajiem kompromisiem un balsojuma 
rezultātiem, katra grupa izstrādāja vienu tādas Eiropas sasniedzamu vīziju, kurā dalībnieki 
vēlētos dzīvot. Darba rezultāts bija papildināts teikums “2020.gadā mēs vēlamies dzīvot 
tādā Eiropā, kur… “ 

Eiropas ballīte – bankets 
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Plenārsēde Atskaite un rezultātu apmaiņa:  
Iedzīvotāju pārstāvji pastāstīja par savas grupas pirmās dienas darba rezultātiem. Pēc tam 
viņi iepazinās ar Eiropas nākotnes vīzijām, ko izstrādājuši debašu dalībnieki citās valstīs 
(Vācijā, Beļģijā, Ungārijā un Slovākijā).  

Grupas pie 
galdiem 

ES loma: 
Dalībnieki domāja, vai Eiropas Savienībai ir vai nav kāda loma, lai sasniegtu izstrādāto 
vīziju par to, kādā Eiropā viņi vēlētos dzīvot (pirmās dienas darba rezultātu). 

Rotācija Dalībnieki uzzināja no citām grupām, kādus ES uzdevumus, lai sasniegtu viņu Eiropas 
nākotnes vīzijas, ir izstrādājušas citas grupas. Tā arī bija iespēja papildināt citu grupu 
darbu ar saviem ierosinājumiem. 

Grupas pie 
galdiem 

Apkopošana un labojumi: 
Dalībnieki savu grupu rezultātos iestrādāja informāciju, kuru ieguva apspriežot rezultātus 
ar citām grupām. Šī bija pēdējā iespēja izdarīt labojumus teikumos “Mūsuprāt, ES vajag 
(nevajag) būt iesaistītai šajā jomā tāpēc, ka… “ 

Plenārsēde Uzticības balsojums: 
Pēc iepazīšanās ar debašu rezultātiem – vīzijām par to, kādā Eiropā dalībnieki vēlas 
dzīvot, kā arī, ko ES varētu darīt, lai sasniegtu šo mērķi - dalībnieki nobalsoja par to, vai 
viņi piekrīt sasniegtajiem rezultātiem, un cik apmierināti viņi ir ar sasniegto. Dalībniekiem 
bija arī iespēja izteikt savas domas par Eiropas pilsoņu debašu procesu un organizāciju, 
aizpildot anonīmu novērtēšanas anketu. 
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Plenārsēde Nacionālo debašu noslēgums 

 

Dalībnieki   
Dalībnieku atlasi veica tirgus un socioloģisko pētījumu centrs Latvijas Fakti, ikmēneša Omnibus 
aptaujā vaicājot respondentiem, vai viņiem būtu interese piedalīties nacionālā līmeņa Eiropas 
pilsoņu debatēs Latvijā. Respondentiem netika vaicāts par viņu attieksmi pret Eiropas Savienību. 
Tāpat netika vaicāts, vai respondentiem ir vai nav zināšanas par apspriežamajiem jautājumiem.  

Dalībnieki pārstāvēja dažādas vecuma grupas, dažādus Latvijas reģionus (Zemgale, Kurzeme, 
Vidzeme, Latgale un Rīga), kā arī dažādas profesijas un izglītības līmeņus. Dalībnieku vidū bija arī 
cittautieši un nepilsoņi. Dalībnieku atlasē tika domāts arī par dzimumu līdztiesību.  

Latvijā Eiropas pilsoņu debatēs piedalījās 43 dalībnieki - 28 sievietes, 15 vīrieši.  

Dalībnieki sadalījās sekojošajās vecuma grupās:  

• Jaunāki par 25 gadiem – 7 dalībnieki,  
• Vecumā no 26 līdz 35 – 9 dalībnieki,  
• Vecumā no 36 līdz 45 – 9 dalībnieki,  
• Vecumā no 46 līdz 55 – 10 dalībnieki,  
• Vecumā no 56 līdz 65 – 5 dalībnieki,  
• Vecāki par 65 gadiem – 3 dalībnieki.  

Dalībnieku vidū bija sekojošās profesijas:  
• Studenti, skolēni – 5 dalībnieki,  
• Nodarbinātie – 21 dalībnieki,  
• Ierēdņi – 5 dalībnieki,  
• Pašnodarbinātie – 4 dalībnieki,  
• Mājsaimnieks/ mājsaimniece – 1 dalībnieks 
• Nestrādā/ pensionārs – 7 dalībnieki.  
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Debatēs piedalījās 36 latvieši un 7 cittautieši, 40 pilsoņi un 3 nepilsoņi.  
 
Aleksējeva Elvīra   Antonova Tatjana  Bekmanis Ivars 
Bērziņa Biruta    Bēziņa Aija   Birzniece Ilze 
Bojāte Valentīna  Bokta Raivis   Busulis Lauris 
Cepurnieks Vilnis  Čugunovs Juris   Dunkers Normunds 
Freimentāls Valdis  Homenko Kristīne  Jursa Daiga 
Kalniņa Zinta   Kolosova Valērija  Kružunoviča Krista 
Laicāne Dzidra   Laicāns Uldis   Lapiņa Solveiga 
Lazda Edgars   Leja Ligita   Madžule Marianna 
Maure Ineta   Mauriņa Santa   Mikēviča Kristīne 
Nazarenko Ksenija  Ozoliņa Aija   Ozoliņš Mārtiņš 
Purmalis Oskars  Radovs Nikolajs  Ragauša Inese 
Raibace Dzintra  Roģis Aivars   Rude Irina 
Sedleniece Maruta  Šimpermane Dina  Trojana Olga 
Valdis Pētersons  Valtenberga Digna  Veidiņš Jānis 
Vingre Janīna 
 
 

Organizatori  
 

Pasākuma vadītāja: Rasma Pīpiķe 

Diskusiju moderatores pie galdiem: Agnese Knabe, Irina Kulitāne, Helēna Stare 

Protokolētāji: Svetlana Voroņecka, Veronika Rožinska, Aldis Bulis 

PROVIDUS komanda: Dace Akule, Linda Curika, Svetlana Voroņecka 

Partneris no King Baudouin Foundation: Jelena von Helldorff 
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DEBAŠU REZULTĀTI 
 

Enerģētika un vide: Eiropā izmantotās enerģijas ietekme uz vidi un 
ekonomiku 
Diskusijas sākums: Kādā Eiropā Tu vēlies dzīvot 2020.gadā? Pirmās dienas sākumā, kad visi 
dalībnieki (pie trim galdiem) diskutēja par visām trim tēmām, tika izvirzīti sekojošie Eiropas 
nākotnes mērķi:  
 
2020.gadā mēs gribam dzīvot tādā Eiropā, kur…   

• automašīnas izmanto ūdeņradi, sliktākajā gadījumā zaļo enerģiju, 
• benzīna vietā vairāk lieto biodīzeli no rapša,  
• nepiesārņo gaisu (izmanto tikai biodegvielu), 
• neizmanto atomenerģiju un nebūvē atomreaktorus,  
• ir droša enerģija bez atomreaktoru avārijām,  
• apgādā ar ekoloģiski drošu kodolenerģiju, 
• enerģija ir droša (tehnoloģiski, profilaktiski notiek materiālās bāzes kontrole - Latvenergo 

šobrīd nerūpējas par stacijām, vadiem un stabiem), 
• vairāk izmanto dabai saudzīgus materiālus, 
• uzstāda vairāk vēja ģeneratorus,  
• siltumu iegūst no pazemes,  
• samazina izmešu daudzumu, izmantojot alternatīvās enerģijas veidus, 
• uzlabo ceļu infrastruktūru,  
• uzlabo darbu elektrostacijās (pārbūve, remonts), 
• lietderīgi (taupīgi) izmanto esošos resursus, 
• pati Eiropa ražo resursus, nevis importē no citurienes, 
• ir kopējais enerģētikas tīkls, 
• attīsta videi draudzīgus alternatīvus enerģijas ieguves avotus, ko var izmantot Latvijā – vēja 

ģeneratori, zemes potenciāls, vēja, saules enerģija, 
• iegūst enerģiju no mazāk bīstamiem resursiem – saule, vējš, biogāze, bioetanols, kūdra, 

salmi, rapsis, biomasa,  
• latviešiem nav jāmaksā par enerģētiku citām valstīm (pārāk augstas cenas),  
• cenas par elektroenerģiju ir samērīgas ar ienākumiem,  
• sabiedrība kontrolē enerģijas ražotājus (lai nav noslēpumu no sabiedrības), 
• ir pēc iespējas tīrāka enerģija par saprātīgu cenu, 
• mājas tiek celtas kvalitatīvas, nevis pēc kvantitātes principa,  
• izmešu samazināšanas kvotas (ES valstīm) nav vienādas, bet gan izvērtējot ekonomisko 

izdevīgumu pa valstīm,  
• Latvija 2020.gadā ir līdere enerģijas taupīšanā (energoefektivitāte), 
• ir attīstības plāns (īstermiņa, ilgtermiņa) ar kontroles punktiem, 



 

 10

Eiropas pilsoņu 
debates 
Izsaki savu viedokli 

www.european-citizens-consultations.eu  

• ir plānota, vienota ekoloģijai labvēlīga ekonomika, tiek atbalstītas videi draudzīgas 
ekonomikas nozares,  

• mazina enerģijas kaitīgo ietekmi uz vidi,  
• vairāk izmanto atjaunojamos un ekoloģiski tīrus enerģijas avotus,  
• rūpējas par videi labvēlīgāku enerģijas iegūšanas viedu, piemēram, biodegvielas 

izmantošanu,  
• tiek izmantoti alternatīvie enerģijas avoti, lai samazinātu cenu augsto paaugstināšanos,  
• izmanto pēc iespējas vairāk pašmāju resursus,  
• izmanto un attīsta drošus, mazāk dārgus enerģijas avotus, lai mazāk piesārņotu vidi, 
• meklē veidus, kā izmantot atkritumus mūsu labā (lai no tiem gūtu kādu labumu),  
• no atkritumiem tiek ražota enerģija un kurināmais, 
• tiek sakārtota atkritumu otrreizēja pārstrāde (papīrs, citi), ir sakārtota atkritumu saimniecība, 
• atkritumus glabā katrs savā valstī (Latvija nav miskaste, kurā visa Eiropa ved savus 

atkritumus), 
• samazina atkritumus no pārtikas precēm, 
• veicina atkritumu šķirošanu un pārstrādi,  
• var dzert no krāna tīru ūdeni, 
• nav piesārņojums Baltijas jūrā,  
• var peldēties un sauļoties, neizmantojot aizsargtērpus, 
• atļauj katram indivīdam piekļūt dabīgajām ūdenstilpnēm,  
• ir pilnīga un vispārīga ūdeņu attīrīšanas un ūdensvadu renovācija, notiek notekūdeņu 

kvalitatīva attīrīšana, 
• saglabā un atjauno mežu resursus, meži tiek aizsargāti, 
• neizgriež mežus, nepiesārņo upes,  
• ir zaļa Eiropa ar daudz kokiem, ir tīras ielas, zaļa zāle un zilas debesis,  
• ir tīra vide: meži (bez nokritušiem kokiem) un upes bez atkritumiem, 
• vairāk domā par nākotni – kā tas, ko darām tagad, ietekmēs vidi nākotnē, piemēram, koku 

izciršana,  
• rūpējas par tīru vidi, samazina dabas piesārņojumu, 
• aizstāv nepiesārņotas vides politiku,  
• netiek ignorēts Kioto protokols,  
• samazina globālās sasilšanas efektus, 
• lieto papīra somas un maisiņus (iepirkumiem),  
• ir kāpu aizsargzonas stingrāka uzraudzība un aizsardzība, 
• nav slimības vides piesārņojuma dēļ, 
• samazina sadzīves ķīmijas pielietojumu,  
• ir dabiski tīra vide bez ķimikālijām,  
• samazina piesārņojumu un apseko tā ietekmi uz vidi, īpaši ķīmiskās rūpniecības jomā,  
• ir mazāk ķīmisko rūpnīcu, 
• tiek kontrolēts rūpnīcu un citu ražotņu kaitējums videi, 
• vides piesārņotājiem ir augstāki sodi un ir enciklopēdija par vides piesārņotājiem 

(piesārņotāju vārdi tiek publiskoti), 
• lieto nemodificētu pārtiku, 
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• ražo ekoloģiski tīru pārtiku bez konservantiem (bioloģiskā lauksaimniecība),  
• mēs varam ēst veselīgākus pārtikas produktus, 
• ir aizliegta veselībai kaitīgu produktu (čipši, coca-cola) reklāma,  
• popularizē veselīgu dzīves veidu, 
• tiek veicināta bioloģiskā lauksaimniecība, 
• ir kopējās politikas vadmotīvs – sabiedrības ilgtspējība.   

 
MĒRĶU SAGRUPĒŠANA: Pēc tam, kad katra dalībnieku grupa sāka strādāt tikai ar vienu tēmu, 
šie mērķi vides un enerģētikas jomā tika sagrupēti pa sekojošām kategorijām: Dabas resursi, to 
izmantošana un vides aizsardzība; atkritumu izmantošana un uzglabāšana; videi draudzīga 
enerģija.  

DISKUSIJA AR EKSPERTU: Debatēs ar dalībnieku grupu iesaistījās vides eksperts, Vides 
Aizsardzības Kluba biedrs Jānis Ulme. Eksperts uzsvēra, ka līdz šim nav bijusi kopīga Eiropas 
enerģijas politika, arī par enerģijas taupīšanu katrs domā par savu valsti un vidi. Bet valsts politikā 
jādomā par atjaunojamiem resursiem, enerģijas taupīšanu un vidi. Nacionālajā Attīstības Plānā 
neesot pieminēta energoefektivitāte. Eksperts tāpat uzsvēra, ka atkritumu apsaimniekošana sevī 
ietver četras lietas – atkritumu šķirošanu, savākšanu, pārstrādi vai uzglabāšanu. Enerģētika nav 
tikai ekonomika, bet arī drošība un vide.  

Diskusijās tika uzsvērts, ka valsts pati var izlemt, ko darīt, lai palielinātu ēku energoefektivitāti 
(siltināšanu), lai taupītu enerģiju, kā arī kā izmantot atjaunojamos resursus. Tāpat valsts var domāt 
kā izglītošanu par atkritumu šķirošanu sākt jau bērnudārzos un skolās. Runājot par HES, eksperts 
uzsvēra, ka mazos HES vairs neesot kur celt, un arī lielos vairs neesot kur celt. Taču vēl viens 
atjaunojamais energoresurss ir šķelda, kā arī biomasa.  

Eksperts arī uzsvēra, ka šobrīd Latvija enerģiju saņem no Ignalinas un oglēm. Taču tā kā Ignalinu 
drīz slēgs, tad trūks enerģijas jaudas. Eksperts ieteica vairāk domāt par vēja potenciālu, kā arī 
biomasu.  
 

     

Diskusijās tika pārrunāts fakts, ka pēdējo 15 gadu laikā katra mājsaimniecība Latvijā ir savu 
saražoto atkritumu daudzumu trīskāršojusi, tāpēc jādomā, cik lielā mērā to ir iespējams samazināt. 
Vairāki dalībnieki piekrita viedoklim, ka vajadzētu vairāk pārstrādāt atkritumus un nelietot tik daudz 
nevajadzīgu lietu.  
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Diskusijās tika runāts arī par saražotās enerģijas efektivitāti, kas ir tehnoloģijas un izmaksu 
jautājums. Vērtējot atomenerģiju, eksperts teica, ka neviena atomelektrostacija nav uzbūvēta 
pilnībā par privātiem līdzekļiem - atomelektrostacijas subsidē valsts. Tāpēc atomenerģijas cena 
neatspoguļojot reālās izmaksas. 

Dalībnieki pārrunāja arī neatrisināto transporta jautājumu. Kāds dalībnieks izteica viedokli, ka vides 
jomā jūtama PSRS ietekme, jo Latvija ir atpalikusi šajā jomā PSRS mantojuma dēļ. Tāpēc vairums 
dalībnieku piekrita viedoklim, ka dabas aizsardzības jautājums ir sociāli sāpīgs jautājums Latvijā.  

Kāds dalībnieks teica, ka vides jautājumu risināšanā neesot vienotas koordinācijas, jo par šiem 
jautājumiem atbild vairākas ministrijas un katra “velkot uz savu pusi”.  

Svarīgs jautājums, kāda dalībnieka prāt, bija gaisa temperatūru atšķirības dažādās Eiropas valstīs. 
Latviju esot nekorekti salīdzināt ar Spāniju, jo vidējās temperatūras būtiski atšķiroties – Latvijā 
loģiski ir jātērē vairāk enerģijas. 

Izskanēja arī viedoklis, ka būtu svarīgi domāt, kam Latvija tērē ES naudu. Vairāki dalībnieki teica, 
ka tā būtu jāizmanto enerģijas efektivitātes uzlabošanai.  

Viens dalībnieks vaicāja, kā iespējams nodrošināt Latviju ar saviem energoresursiem, jo perfekti 
būtu, ja to varētu izdarīt ar atjaunojamiem enerģijas resursiem, piemēram, būtu biomasas stacijas. 
Cits dalībnieks uzskatīja, ka tā ir utopija, ka Latvijā iedzīvotāji varētu mainīt elektroenerģijas 
piegādes operatoru. Taču vēl cits dalībnieks iebilda, sakot, ka ES valstis ir vienojušās, ka 
enerģētikas politiku ir jāveido kopēji. Galvenais arguments esot enerģētiskā drošība. Vienīgais 
jautājums, par ko neesot vienošanās ES valstu vidū esot atomenerģijas jautājums, kur pilnīgi pretēji 
uzskati ir Francijai un Austrijai.  

Kāds dalībnieks uzsvēra, ka Latvijā paliek tikai 25% no šķeldas, jo pārējais tiekot sūtīts uz 
Skandināvijas valstīm. Tāpēc šajā jomā būtu vajadzīgs kāds regulējums, lai šo resursu vairāk 
varētu izmantot tepat Latvijā.  

Pārrunājot vides aizsardzību pasaules kontekstā, vairāki dalībnieki teica, ka Eiropas nākotnes 
mērķim būtu jābūt samazināt kaitējumu videi, un panākt, ka to dara visas pasaules valstis. 
Dalībnieki diskutēja, vai runa ir par piesārņojuma samazināšanu vai ierobežošanu. Taču galvenais 
esot sakārtota politika, atkritumu apsaimniekošana, apstrāde un šķirošana, kā arī izpratne par vides 
nozīmi un ilgtspējīgu attīstību. Dalībnieki vienojās, ka, izmantojot atjaunojamos energoresursus, ir 
iespējams mazāk kaitēt videi. Tāpēc svarīgi esot izglītot iedzīvotājus, lai šo jautājumu sapratne 
veicinātu vides aizsardzību.  
 
BALSOJUMS 
Vislielāko atbalstu ieguva sekojošās idejas: (2020.gadā mēs gribam dzīvot tādā Eiropā, kur…) 

• tiek kontrolēts rūpnīcu un citu ražotņu kaitējums videi (16 balsis), 
• popularizē veselīgu dzīves veidu (14 balsis), 
• cenas par elektroenerģiju ir samērīgas ar ienākumiem (11 balsis), 
• ražo ekoloģiski tīru pārtiku (10 balsis), 
• tiek sakārtota atkritumu otrreizējā pārstrāde (10 balsis),  
• veicina atkritumu šķirošanu un pārstrādi (9 balsis),  
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• iegūst enerģiju no mazāk bīstamiem resursiem – saule, vējš, biogāze, bioetanols, kūdra, 
salmi, rapsis, biomasa (9 balsis),  

• notiek papīra otrreizēja pārstrāde (8 balsis), 
• ir attīstības plāns (īstermiņa, ilgtermiņa) ar kontroles punktiem (6 balsis), 
• ir aizliegta veselībai kaitīgu produktu (čipši, coca-cola) reklāma (6 balsis),  
• ir stingrāka kāpu aizsargzonas uzraudzība un aizsardzība (6 balsis), 
• Eiropa ir zaļa un tīra (5 balsis), 
• notiek notekūdeņu kvalitatīva attīrīšana (4 balsis), 
• vides piesārņotājiem ir bargi sodi (4 balsis), 
• atkritumus pārstrādā un uzglabā savā valstī (4 balsis), 
• tiek izmantoti alternatīvie enerģijas avoti, lai samazinātu cenu augsto paaugstināšanos (4 

balsis),  
• ir tīra vide: meži (bez nokritušiem kokiem) un upes bez atkritumiem (4 balsis).  
 

Mazāks atbalsts bija sekojošajām idejām: (2020.gadā mēs gribam dzīvot tādā Eiropā, kur…) 
• nepiesārņo gaisu (izmanto biodegvielu) (3 balsis), 
• atļauj katram indivīdam piekļūt dabīgajām ūdenstilpnēm (3 balsis),  
• neizgriež mežus, nepiesārņo upes (3 balsis),  
• saglabā un atjauno mežu resursus (3 balsis),  
• kurā var dzert no krāna tīru ūdeni (3 balsis),  
• nē Eiropas atkritumiem Latvijā (3 balsis), 
• izmanto pēc iespējas vairāk pašmāju resursus (3 balsis), 
• notiek rūpnieciska atkritumu pārstrāde – savs kurināmais (3 balsis), 
• tiek veicināta bioloģiskā lauksaimniecība (2 balsis), 
• kas ir droša bez atomreaktoru avārijām (2 balsis),  
• kopējās politikas vadmotīvs ir sabiedrības ilgtspējība (2 balsis),  
• tiek atbalstītas videi draudzīgas ekonomikas nozares (2 balsis), 
• visus atkritumus pārstrādā savā teritorijā (2 balss),  
• no atkritumiem tiek ražota enerģija (2 balsis),  
• rūpējas par videi labvēlīgāku enerģijas iegūšanas viedu, piemēram, biodegvielas 

izmantošanu (2 balsis),  
• kā enerģijas avotu izmanto sauli, vēju, augus (2 balsis),  
• izmantot un attīsta drošus, mazāk dārgus enerģijas avotus, lai mazāk piesārņotu vidi (2 

balsis), 
• izmanto ekoloģiski tīrus alternatīvus enerģijas avotus (1 balss),  
• samazināt izmešu daudzumu, izmantojot alternatīvos enerģijas veidus (1 balss), 
• izmanto tikai bioloģisko degvielu (1 balss), 
• 2020.gads bez plastmasas maisiņiem – veikalos cilvēki savus iepirkumus saņem papīra 

maisos (1 balss), 
• vides piesārņotājiem ir augstākā atbildība – sodi (1 balss),  
• ir pilnīga un vispārīga ūdeņu attīrīšanas un ūdensvadu renovācija (1 balss),  
• samazina piesārņojumu un apseko tā ietekmi uz vidi, īpaši ķīmiskās rūpniecības jomā (1 

balss),  
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• ir mazāk ķīmiskās rūpniecības (1 balss),  
• enerģiju iegūst savā valstī nevis to importē (1 balss),  
• apgādā ar ekoloģiski drošu kodolenerģiju (1 balss),  
• izmanto vēja ģeneratorus (1 balss),  
• mazina enerģijas kaitīgo ietekmi uz vidi (1 balss), 
• vairāk lieto atjaunojamos enerģijas avotus (1 balss). 

Ņemot vērā balsojuma rezultātu (kuras vīzijas bija populārākās), dalībnieki vienojās par sekojošo 
teikumu Eiropas nākotnes vīzijai vides un enerģētikas jomā:  

“Mēs vēlamies, lai 2020.gadā Eiropā cilvēki dzīvo saskaņā ar dabu un vidi, lieto ekoloģiski 
tīru pārtiku, iegūst enerģiju, izmantojot ekonomiski pamatotus atjaunojamos enerģijas 
avotus, realizē videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu un veicina iedzīvotāju izpratni 
par šīs jomas nozīmīgumu.” 

Šai vīzijai pilnībā piekrita 42 dalībnieki, daļēji piekrita viens debašu dalībnieks, neviens debašu 
dalībnieks nebija pilnīgi pret šo vīziju.  
 

   
 
OTRĀ DIENA 
Otrās dienas mērķis bija atbildēt uz jautājumu, ko ES vajadzētu darīt, lai sasniegtu pirmajā dienā 

deklarēto Eiropas nākotnes mērķi. Dalībnieki nāca klajā ar sekojošajām idejām:  

• jāmaina, jāpilnveido vides likumdošana, 

• jāveicina esošo tiesību normatīvo aktu ievērošana un kontrole, 

• jāveic pastiprināta kontrole (vajadzīga jauna institūcija),  

• jāiesaista zinātnieki atjaunojamo resursu izpētē,  

• jāpalielina finansējumu pētniecībai (zinātnei) un videi draudzīgiem projektiem, 

• jāatbalsta un jāpopularizē zinātniski pētniecisko darbu par veselīgu dzīvesveidu, 

• jāievieš pētniecības rezultāti, 

• vairāk jāiesaista iedzīvotājus, jāveicina iedzīvotājos pašiniciatīvu, jāizglīto sabiedrība, 

• jāpopularizē neveselīgas pārtikas kaitīgā ietekme, jāinformē par to, kā šo pārtiku iegūst,  

• jāpopularizē kultūras un sporta aktivitātes (lai mazāk sēž pie TV, brauc ar mašīnām),  
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• kvalitatīvāk, aktīvāk jāveic profilakses darbu kaitīgo vielu ietekmē uz organismu,  
• jārada cilvēkos nepatika pret neveselīgu pārtiku, veidojot šokējošas anti-reklāmas,  
• jāinformē iedzīvotājus vairāk par to, kas videi ir draudzīgs produkts (valstij jānorāda, kas ir 

veselīgs iedzīvotājiem), 
• jāizglīto par pārtikas piedevām, kas tiek lietotas uzturā,  
• jāorganizē veselīga uztura un dzīves veida akcijas valsts izglītības iestādēs,  
• jāaizliedz pasaulē populāras, bet neveselīgas pārtikas reklāmas (veselīgo produktu 

ražotājiem nav resursu reklāmām),   
• pavisam nav jāaizliedz, bet jāierobežo neveselīgas pārtikas reklāmas,  
• jāpadara pieejama eko pārtika (jāsamazina lielā birokrātija, papīra darbs, lai iegūtu 

sertifikātus, marķējumu),  
• jārada iedzīvotājiem labvēlīgas cenas eko pārtikai, lai tās kļūst par masveida precēm 

(ekoloģiskās preces ir dārgas, bet cilvēki izvēlas lētāko - lielveikalu jautājums),  
• precīzāk jāinformē par produkta sastāvdaļām, lai varētu vieglāk atšķirt, kas ir ekoloģisks, un 

kas nē,  
• jāveido marķējums, kas brīdina par alerģijas izraisošām vielām, ko satur produkts,  
• jāveido marķējums, kas palīdz atpazīt kvalitatīvu un veselīgu pārtiku, ekoloģiski tīru,  
• jāreklamē citu ES valstu ekoloģiski tīro produktu marķējumus,  
• veidot vienotu ES marķējumu, vienotu veselīgās pārtikas reģistru, 
• jārada vienots, saprotams, pārskatāms eko pārtikas marķējums, palielinot iedzīvotāju 

informētību un pieejamās informācijas apjomu, 
• jāievieš striktāka produktu kvalitātes kontrole,  
• jāinformē, kas ir modificēta pārtika, 
• jāatbalsta zemnieku saimniecības,  
• jāvairo veselīgs uzturs (ko tārpi ēd, to arī mēs varam ēst), 
• jādod finansiāls atbalsts vietējiem ekoloģiski tīru produktu ražotājiem,  
• jāatbalsta valstī un jāpopularizē ES lauksaimnieciski tīro pārtikas, nevis ķīmiski apstrādāto 

produktu ražošana (jāatbalsta bioloģiskā lauksaimniecība),  
• ES jāsargā tradicionālie, veselīgie ēdieni, kas ir arī vērtīgāki,  
• jāmaina vietām absurdās ES normas, 
• jāmaina regulas, kas ir labvēlīgas produktiem ārpus Eiropas, 
• ja nepietiek līdzekļu, jāprasa no ES, lai veicina, atbalsta, subsidē un informē,  
• šajā jomā vajadzētu lielāku NVO kontroli, bet bizness to neatbalstīs, 
• jādomā par cilvēku veselību ilgtermiņa, nevis pakalpot lielajām firmām, 
• jāievieš obligātā atkritumu šķirošana, 
• atkritumu apsaimniekošana jāfinansē no pašvaldību nodokļiem,  
• no ES fondiem jādod nauda pašvaldībām obligātai atkritumu apsaimniekošanai,  
• jāpieņem bargi sodi nelegālajiem atkritumu izgāzējiem,  
• jāizveido sodu sistēma vides piesārņotājiem un (likumu) pārkāpējiem,  
• jāpanāk vienota rīcība pret pārkāpējiem (vides piesārņotājiem), lai pārkāpt nebūtu izdevīgi,  
• jāizglīto un jāmotivē sabiedrība dzīvot saskaņā ar dabu,  
• jāveicina dabas resursu saglabāšana,  
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• jāpāraudzina mūsu pašu cilvēkus, lai savāc un šķiro savus ikdienas mēslus. Ar to tad būtu 
jāsāk! 

• divi varianti, kā kontrolēt vides aizsardzību - salikt kontrolierus un izmantot godīgus 
cilvēkus, kas savāc atkritumus (cilvēki maksā nodokļus, tādēļ viņiem ir tiesības uz 
kvalitatīviem pakalpojumiem), 

• jāapseko Latvijas mežus un jāiztīra (jāatveseļo) tie, lai nebojā jaunaudzes,  
• pašvaldībām jānodarbojas ar mežu apstrādi,  
• jāievieš Latvijā papīra otrreizējā pārstrāde,  
• jāveido kopēja politika atkritumu pareizā uzglabāšanā un pārstrādē,  
• jāpārņem labākā pieredze no citām valstīm kāpu zonas saglabāšanā,  
• jādalās ar pieredzi ar kaimiņu valstīm,  
• rūpīgi jāanalizē (jāiegūst skaitļi), kas Latvijai ir piemērots (atjaunojamie resursi, bet kā ar 

efektivitāti?),  
• jāievieš vairāk pasākumu nacionālajā līmenī ar ilgtermiņa pieeju, ņemot vērā valstu 

īpatnības (Latvijā daudz kas neder, kas ir Itālijā),  
• jāizvērtē kopējas (ES) programmas ietvaros prioritāros virzienus, lai noteiktu Latvijai 

izdevīgāko,  
• jāizveido nodokļu atbalsta (jeb subsīdiju) politika, lai veicinātu šo izdevīgākā virziena 

attīstību,  
• jāizstrādā projekts sistēmas realizēšanai un jāgriežas pie ES pēc līdzekļiem,  
• jāinformē un jāizglīto cilvēkus par to, kas ir enerģijas taupīšana,  
• jāapvieno energoefektivitāte un alternatīvu energoresursu izmantošana vienā programmā,  
• jāpanāk enerģētiski neatkarīga Eiropa,  
• nepieciešams izstrādāt vienotu valsts politiku enerģijas taupīšanā,  
• jāmaina politika, kas ir labvēlīga tikai pret lielajiem, ne mazajiem ražotājiem,  
• jāievieš kompleksa pieeja resursu taupībai,  
• jāsiltina mājas – valsts (garantēti) kredīti māju siltināšanai,  
• vairāk jāpievērš uzmanību izmešiem no mašīnām,  
• izmešu kvotas nedrīkst dalīt proporcionāli IKP attīstībai, neņemot vērā valstu atšķirības 

(nav tāds vidējais eiropietis),  
• jādomā par siltuma un enerģijas ražošanu kopā – koģenerācijas stacijām,  
• galvenais ir izglītošana, kontrole, ilgtspējīga attīstība, kompleksa pieeja, likumdošana, ES 

fondu izmantošana, pašvaldību loma, veselīgs uzturs un dzīvesveids,  
• Eiropā jāveido kopīga politika enerģētikas jautājumā,  
• Eiropai būtu jāpiemaksā Latvijai par zaļumu (ES vidēji izmanto atjaunojamos resursus 

daudz mazāk nekā Latvijā),  
• enerģētikas jomā (īpaši vēja ģeneratoros) jāiegulda ES līdzekļi, 
• jāveido pēc iespējas lielāka Eiropas neatkarība enerģijas jomā,  
• jārada kopīgi projekti, piemēram, Baltijas valstu vidū atomelektrostacijas būvniecībā,  
• jārada konkurence energoresursu piegādē, paturot valsts regulatoru kā uzraugošo 

institūciju negodīgai konkurencei,  
• sabiedrībai jākontrolē enerģijas ražotājus (lai nav noslēpumu no sabiedrības). 
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Diskusijās parādījās četras galvenās jomas, kurās ES būtu jādarbojas – pārtika, daba (tīra vide), 
sports – ceļš uz veselīgu sabiedrību, un enerģētika. Dalībnieki uzsvēra, ka vajadzīga ES politika, 
lai:  

• cilvēki dzīvotu kvalitatīvi un veselīgi – jāmarķē produkti, jāinformē par veselīgu dzīves veidu 
un sporta nozīmi. Cilvēkiem ir tiesības uz kvalitatīvu pārtiku, jāatbalsta pašiniciatīvu, 
jāieinteresē cilvēkus, ka dzīvot veselīgi ir izdevīgi – ka tas ir modē; ka iegūt veselīgus 
cilvēkus – sabiedrību ilgtermiņa ir mūsu interesēs,  

• jākontrolē ļaunprātīgas aktivitātes,  
• jāizveido vienota pieeja, kas respektē visas dalībvalstis (atšķirības). 

Dalībnieki teica, ka ES ir jāpierāda, ka tā ir vienota šajā jautājumā, jo vieniem pašiem (Latvijā) esot 
bezjēdzīgi aizsargāt vidi, un, ka ES ir lielāka ietekme uz valsti (efektīvāk var panākt izmaiņas, vides 
jautājumus nevar atrisināt nacionālajā līmenī). ES mērķis būtu izveidot tādu politiku, kas respektē 
katrai dalībvalstij labākos risinājumus, lai uzturētu veselīgu sabiedrību.  
 
Balstoties uz šīm diskusijām, dalībnieki vienojās par sekojošo ES lomu:  

„ES vajag iesaistīties vides un enerģētikas jomā tāpēc, ka, nodrošinot informāciju par 
pārtikas eko marķējumu, radot tai labvēlīgu tirgu, palielinot finansējumu gan pētnieciskajam 
darbam, gan tā ieviešanai, pilnveidojot vides likumdošanu, tās ievērošanu un kontroli, 
izstrādājot vienotu pieeju energoefektivitātes un atjaunojamo resursu izmantošanai 
atbilstoši katras valsts attīstības virzieniem, iedzīvotājiem būs iespēja dzīvot veselīgi un 
ekonomiski.”  

Šai vīzijai par ES lomu pilnībā piekrita 42, daļēji piekrita 1, pilnībā nepiekrita – neviens debašu 
dalībnieks. 

 

Ģimene un sociālā aizsardzība: Eiropas ģimeņu sociālie un 
ekonomiskie apstākļi   
 
Diskusijas sākums: Kādā Eiropā Tu vēlies dzīvot 2020.gadā? Pirmās dienas sākumā, kad visi 
dalībnieki (pie trim galdiem) diskutēja par visām trim tēmām, tika izvirzīti sekojošie Eiropas 
nākotnes mērķi:  
 
2020.gadā mēs gribam dzīvot tādā Eiropā, kur…   

• ir sociālās lekcijas skolās,  
• strādā ne tikai pelnīšanas pēc,  
• ir tā, kā bija agrāk (valstij tagad nekas nepieder, Ulmaņa laikos bija monopols),  
• demokrātija nerobežojas ar visatļautību,  
• kas ir kristīga un demokrātiska,  
• sociālā aizsardzība ir Ziemeļvalstu līmenī,  
• ir valsts atbalsts studentiem,  
• ir algas atbilstošas kvalifikācijai un darba rezultātiem (kas daudz nestrādā, tiem bieži ir 

normālas algas),   
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• visiem sabiedrības locekļiem ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi,  
• katrā skolā strādā sociālais darbinieks un psihologs,  
• ir aizliegta veselībai kaitīgu produktu reklāma,  
• izglītība ir pieejama visiem (nevienlīdzības likvidēšana izglītības iegūšanā),  
• ir morāli atbildīga pieeja,  
• atbalsts māmiņām un jaunām ģimenēm (lielāki pabalsti),  
• ģimene ir tautas svētums (katrā ģimenē pa trīs bērniem),  
• ir klasificēti (valsts) pārkāpumi pret ģimenēm – ES varētu izveidot ģimeņu tiesību 

deklarāciju,  
• vecāki kopā ar skolotājiem un citu sabiedrisko profesiju pārstāvjiem var pilnīgi izkontrolēt 

savus bērnus,  
• mazāk iegulda reklāmās, bet vairāk skolās un labdarībā,  
• ir lielāks finansējums pētniecībai,  
• ir lielāka labklājības līmeņa celšana,  
• ir kultūras īpatnību saudzēšana (valsts tagad pat iznīcina kultūras īpatnības, neatbalsta tās),  
• kur pabalsti (Latvijā) ir pielīdzināti Eiropas līmenim un ir lielāki bērnu pabalsti (kas palīdz 

ekonomiski augt),  
• ir mazāki nodokļi daudzbērnu ģimenēm,  
• ir bezmaksas izklaides vietas bērniem, īpaši no nelabvēlīgajām ģimenēm, 
• pensionāriem (Latvijā) ir pensijas Eiropas līmenī, kas dod izklaides iespējas,  
• kas ir morāli attīrīta no alkohola, narkotikām un vardarbības,  
• ir kvalitatīva veselības aprūpe,  
• ir sakārtota izglītības sistēma, lai ir saskaņa starp visu līmeņu izglītību,  
• ir zemāka samaksa par mācībām un vairāk budžeta vietu,  
• valsts piedāvā vairāk apmācības iespēju,  
• valsts nodrošina vairāk darba vietu un labāk atalgotus darbus,  
• vairāk mācās pēc pašiniciatīvas,  
• skolotājiem ir lielāka iespēja noteikt mācību programmas, lai var piemērot pēc vajadzības 

katram gadījumam (mazāka teikšana ministrijai, autonomija no valsts),  
• ir vienota valūta visā Eiropā,  
• ir labklājība un darbs, 
• demogrāfiskā situācija uzlabojas – ir lielākas ģimenes un valstij pietiek naudas lielākiem 

pabalstiem.  
 
MĒRĶU SAGRUPĒŠANA: Pēc tam, kad katra dalībnieku grupa sāka strādāt tikai ar vienu tēmu, 
šie mērķi sociālās aizsardzības un ģimenes jomā tika sagrupēti pa sekojošām kategorijām: 
pensionāri, bērni, ģimene, sociālās garantijas, izglītība, demogrāfija, veselības aprūpe, 
nodokļi un nodarbinātība.  

DISKUSIJA AR EKSPERTU: Debatēs ar vienu dalībnieku grupu iesaistījās eksperte Inese Ķīkule 
no Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības.  

Diskusijās par veselības aprūpi tika uzsvērts, ka primārai veselības aprūpei jābūt kvalitatīvai un 
bezmaksas; ka medicīniskiem pakalpojumiem jābūt kvalitatīviem un pieejamiem visiem; ka valstij 
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jānodrošina veselības profilakse. Eksperte ieteica domāt arī par indivīda atbildību veselības jomā, 
tomēr viņa piekrita, ka primāro aprūpi ir jāsniedz valstij. Asas diskusijas izraisījās par abortu un 
eitanāzijas atļaušanu.  

Runājot par nodokļu politiku, diskusijas izraisījās par vienotiem nodokļiem visā ES, labvēlīgu 
nodokļu politiku uzņēmējiem, kā arī diferencēto nodokļu sistēmu, kas rūpētos par mazāk 
nodrošinātajiem. Jautājumu izraisīja frāze „mazināt nodokļus ģimenēm”, uzsverot, kas tieši ir 
ģimene – pāris vai vecāki ar bērniem?  

Nodarbinātības jomā eksperte aicināja padomāt par darba aizsardzības jomu. Daži dalībnieki 
nepiekrita, uzsverot, ka Latvijā neesot problēmu ar bezdarbu, jo ir tik daudz brīvo darba vietu. 
Tomēr vairākums dalībnieku piekrita, ka vajadzētu domāt par to, kā visiem darba spējīgajiem 
iespējams nodrošināt darbu. Tāpat būtu jāizstrādā vienota rehabilitācijas programma un mehānismi 
to īstenošanai; attīstības plāns ar kontroles punktiem; vairāk darba vietas, kā arī darba un ģimenes 
apvienošanas iespējas.  

Diskutējot par apakštēmu “Ģimene”, eksperte ieteica padomāt par izmaiņām ģimenes izpratnē, jo 
vairākums atbalsta tradicionālo ģimenes modeli, lai gan realitātē sievietes un vīrieša lomas mainās. 
Diskusijas izraisījās par laulību nozīmi un jēdzienu “tradicionālā ģimene” – vai to varētu aizstāt ar 
jēdzienu “sociāli atbildīga ģimene”, jo tradicionāls neesot nekas. Tomēr vairāki dalībnieki šim 
ierosinājumam nepiekrita, uzsverot, ka tradicionālās vērtības pastāv. Kāds dalībnieks izteica 
viedokli, ka viss, kas ir pretrunā ar Dievu un dabu, “aizejot greizi”. Cits dalībnieks uzsvēra vīrieša 
lomas izmaiņas („ vīrietis tikai bērnu radīšanai”) un laulības nozīmes samazināšanos.  
 

    
 
Vairākums dalībnieku vienojās, ka svarīga ir tradicionālā stiprā ģimene, kura veicina esošo ētisko 

vērtību saglabāšanu, tālāk nodošanu un sociālās atbildības uzņemšanos. Tāpat vairums uzskatīja, 

ka vairāk jādomā par darba un ģimenes apvienošanas iespējām, kā arī jānodrošina, ka ikviens 

indivīds spēj un prot uzņemties atbildību. Vairums debašu dalībnieku arī piekrita, ka būtu 

nepieciešams vienots ģimeņu atbalsts visā ES. Dalībnieki arī vienojās, ka vajadzētu arī nosaukt 

visus likumpārkāpumus ģimenē ”vārdā”, iestrādājot attiecīgu likumdošanu un nodrošinot tās 

ievērošanu.  

Diskusijā par bērniem vairums dalībnieku piekrita, ka svarīgākie ir sekojošie jautājumi – vecāku 
loma bērnu audzināšanā, kā arī aizsardzība no narkotikām, alkohola un agresijas. Svarīgi būtu arī 
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uzlabot un pastiprināt darbu ar bērniem, īpaši ar bāreņiem, izstrādājot rehabilitācijas programmas 
bērnu namu audzēkņiem. Dalībnieki uzsvēra, ka bērniem jāattīstās bērnu attīstībai atbilstošā 
infrastruktūrā un bez uzspiestiem stereotipiem, un, ka vajag domāt arī par nepilngadīgo 
likumpārkāpēju laicīgu uzraudzību un korekciju.  

Apakštēmā “sociālās garantijas” dalībnieki vienojās, ka būtu nepieciešamas vienotas sociālās 
garantijas, vienota minimālā alga un vienoti pabalsti visās ES valstīs. Būtu vairāk jādomā par 
paaugstinātām sociālām garantijām ģimenēm un bērniem (bērnu pabalstiem jābūt pietiekamiem 
bērnu audzināšanai), kā arī ģimeņu un pensionāru labklājību. Īpaši tika izcelta doma par palīdzības 
fondu nelaimēs nonākušām ģimenēm, kā arī darba algām, kas atbilstu dzīves dārdzības līmenim.  

Diskusijās par izglītību vairākums dalībnieku vienojās, ka nepieciešama vienota izglītības 
programma skolās, sakārtota izglītības sistēma (izglītības kvalitātei jāatbilst sociāli ekonomiskām 
vajadzībām), samazināta izglītības maksa, kā arī atšķirību likvidēšana starp reģioniem, laukiem un 
pilsētām. Tāpat būtu jādomā par to, lai katrā skolā strādātu sociālais pedagogs un psihologs, kā arī 
būtu pieejami profesionāli palīgi. Svarīga ir arī katras valsts kultūru un tradīciju ievērošana.  

Demogrāfijas jomā lielāka uzmanība būtu jāpievērš vecākiem, vientuļiem cilvēkiem un ģimenei kā 
prioritātei. Savukārt, pensionāriem svarīgākais būtu sakārtot sociālo pabalstu izmaksas (pensijas 
ES līmenī), lai nodrošinātu cilvēkiem cienīgas vecumdienas.  

 
BALSOJUMS 
Vislielāko atbalstu ieguva sekojošās idejas: (2020.gadā mēs gribam dzīvot tādā Eiropā, kur…) 
• Primārā veselības aprūpe ir kvalitatīva un bezmaksas (19 punkti),  
• ir sakārtota izglītības sistēma (15 balsis),  
• ir vienotā minimālā alga ES (12 balsis),  
• ir diferencēta nodokļu sistēma, kas rūpējas par mazāk nodrošinātājiem (10 balsis),  
• ir atbalsts pensionāriem, izveidojot pensionēšanas sistēmu, vairojot labklājību (10 balsis),  
• ir bērnu attīstībai atbilstoša infrastruktūra (10 balsis),  
• ģimene ir prioritāte, rādīti labvēlīgi apstākļi demogrāfiskās sistēmas uzlabošanai (9 balsis),  
• ir samazināta maksa par izglītību (9 balsis),   
• atšķirības likvidēšana starp laukiem un pilsētu ir izglītības ziņā (8 balsis), 
• ir vienots ģimeņu atbalsts ES (8 balsis),  
• ir darba un ģimenes apvienošanas iespējas (7 balsis),  
• esošie bērnu aprūpes pabalsti ir pietiekami bērnu audzināšanai (6 balsis),  
• darba spējīgajiem ir nodrošināts darbs (5 balsis),  
• ir uzlabots un pastiprināts darbu ar bērniem, īpaši bāreņiem, izstrādāta rehabilitācijas 

programmas bērnunamu audzēkņiem (5 balsis),  
• lielāka uzmanība tiek pievērsta vecākiem un vientuļiem cilvēkiem (5 balsis),  
• katrā skolā strādā sociālais pedagogs un psihologs (5 balsis),  
• ir nosaukti visi likumpārkāpumi ģimenē “vārdā”, izstrādājot (attiecīgu) likumdošanu un 

nodrošinot tās ievērošanu (4 balsis),  
• visi cilvēki ir sociāli aizsargāti (4 balsis).  
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Mazāks atbalsts bija sekojošajām idejām: (2020.gadā mēs gribam dzīvot tādā Eiropā, kur…) 
• Ir tradicionāla stipra ģimene, kura veicina esošo ētisko vērtību saglabāšanu, tālāk nodošanu 

un uzņemas sociālo atbildību (3 balsis),  
• ir veciem cilvēkiem cilvēka cienīgas vecumdienas (3 balsis),  
• ikviens indivīds veidojot ģimeni spēj un prot uzņemties sociālo atbildību (3 balsis),  
• darba algas ir atbilstošas dzīves dārdzības līmenim ( 3 balsis),  
• kas ir morāli attīrīta, bez narkotikām, alkohola, agresijas mūsu bērniem ( 3 balsis),  
• izglītības kvalitāte atbilst sabiedrības sociāli ekonomiskajām vajadzībām (2 balsis),  
• ir profesionāli un izglītoti palīdzošo profesiju pārstāvji (2 balsis),  
• ir sakārtota sociālo pabalstu sistēma, pensijas ES līmenī (2 balsis),  
• ir paaugstinātas sociālās garantijas ģimenēm ar bērniem (2 balsis),  
• ir vienotas sociālās garantijas visās ES valstīs (2 balsis),  
• bērnu audzināšanā vecākiem ir nozīmīga loma (2 balsis),  
• ir palīdzības fonds nelaimē nonākušajām ģimenēm (2 balsis),  
• bērniem ļauj attīstīties un izpausties bez uzspiestiem stereotipiem (1 balss),  
• ir vienota izglītības programma skolās (1 balss),  
• ir katras valsts tradīciju un kultūru, valodas ievērošana (1 balss).  
• ir vienoti pabalsti ES (1 balss),  
• ģimene ir prioritāte (1 balss),  
• notiek nepilngadīgo likumpārkāpēju laicīga uzraudzība un sociālā korekcija (1 balss).  

Ņemot vērā balsojuma rezultātus, debašu dalībnieki vienojās par sekojošo vīziju Eiropas nākotnei 
šajā jomā:  

“Mēs vēlamies dzīvot Eiropā, kurā ģimene ir prioritāte, ir nodrošināti bērnu attīstībai 
labvēlīgi apstākļi ar sakārtotu izglītības sistēmu, kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpi 
ikvienam ar efektīvi funkcionējošu atbalsta sistēmu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, pilnu 
nodarbinātību un atalgojumu dzīves dārdzībai atbilstošā līmenī.”  

Šai vīzijai pilnībā piekrita 41 debašu dalībnieki, daļēji piekrita 2 dalībnieki, neviens debašu 
dalībnieks nebija pilnīgi pret šo vīziju. 
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OTRĀ DIENA 

Otrās dienas mērķis bija atbildēt uz jautājumu, ko ES vajadzētu darīt, lai sasniegtu pirmajā dienā 
deklarēto Eiropas nākotnes mērķi. Grupa, kas strādāja ar sociālās aizsardzības un ģimenes 
jautājumiem, sadalījās četrās apakšgrupās, lai varētu idejas apspriest detalizētāk. Tā rezultātā 
debašu dalībnieki nāca klajā ar sekojošajām idejām: 
Ģimene – prioritāte: ES būtu jādara…  

• Izstrādāt ģimenes attīstības un labklājības programmu, 
• ieviest mācību stundas daudz vairāk, kuras pasniedz kvalificēts pedagogs, 
• (palielināt) ģimenes speciālistu nodrošinājumu, 
• (ieviest) sociālās garantijas visās ES, 
• (palielināt) sociālo atbalstu ģimenēm, 
• veidot priekšstatu par veselīgas ģimenes modeli valsts līmenī, 
• izveidot Eiropas ģimenes padomi, kas popularizē ģimenes vērtības, 
• veidot labākas apstākļiem ģimenēm. 

Bērnu attīstībai labvēlīgie apstākļi: ES būtu jādara… 
• Bērniem laukiem pieejami pašattīstības pulciņi, nodarbības, 
• pabalsts apdāvinātiem bērniem un bērniem ar attīstības kavējumiem, 
• vardarbības ierobežošana televīzijā, datorspēlēs, 
• centru izveide, kas labvēlīgi ietekmētu, pārraudzītu un palīdzētu ģimenēm, kurām ir grūti, 
• bērnu pabalsts vienots visā Eiropā, 
• koordinēt daudzās bērnu aizsardzības organizācijas ES līmenī. 

Sakārtota izglītības sistēma: ES būtu jādara… 
• Vienotas izglītības programmas visā ES, 
• izglītība tiek uz pusi apmaksāta no valsts, lai studentiem nav jāmaksā dārga gada maksa, 
• pedagogu patstāvīga kvalifikācijas celšana, 
• izveidotas vienotas izglītības prasības. Apstiprināta vienota programma valsts līmenī 
• celt pedagoga algas un prestižu (reklāmas kampaņas). 

Kvalitatīvā un pieeja veselības aprūpe: ES būtu jādara… 
• Pamatā ES padomes programma, bet nianses katras valsts kompetencē, 
• radīt tādus apstākļus darbiniekiem, kur varētu nodarboties ar sportu, atpūsties bez 

maksas (izveidot programmu), 
• veselības veicināšanas programma pret narkotikām, 
• valsts nodrošina katram iedzīvotājam bezmaksas kvalitatīvo medicīnisko apskati. 

Sociālā aizsardzība: ES būtu jādara… 
• Atbalsta sistēma maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, 
• sociālā aprūpe tiek iekļauta ES prioritātēs,  
• uzlabot pensiju fondu uzticamību, 
• reāli un produktīvi funkcionējošu probācijas sistēmu, 
• valsts mēroga izveidot palīdzības centrus maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, izveidot 

programmas, 
• maznodrošinātiem iedzīvotājiem – vienotas programmas visās ES. 
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Pilna nodarbinātība: ES būtu jādara… 
• Samazināt vēl vairāk nodokļus uzņēmumos, kas nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, lai 

uzņēmējs varētu rādīt atbilstošus apstākļus darba vietā,  
• dot iespēju jaunajiem speciālistiem parādīt sevi, uzņēmumā ieplānot tādas darba vietas, 

kur jaunie studenti varētu iegūt pieredzi,  
• darba devējs ieinteresēts darbinieka kvalifikācijas celšanā. 

Atbilstošs atalgojums: ES būtu jādara… 
• Valsts nodokļi atbilstoši algām, 
• vienoti nodokļi visā ES, 
• no minimālām algām – nekādu nodokļu, tikai sociālais, 

Uzņēmējdarbības vide: ES būtu jādara… 
• Attīstīt zinātnes, kas atbalsta jauno tehnoloģiju radīšanu, 
• atcelt ražošanas kvotas un pārprodukciju eksportēt uz trešās pasaules valstīm, 
• nacionālajā līmenī jāsniedz atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai. 

Diskusijās tika uzsvērts, ka veselības un ģimenes aprūpei jākļūst par Eiropas prioritāti, ne tikai 
nacionālajā, bet arī Eiropas līmenī. Tāpēc visās šajās jomās nepieciešams domāt par ES politikas 
vadlīnijām, noteiktiem kontroles mehānismiem un standartiem, kā arī par to, ko iespējams sasniegt 
ES, valsts vai pašvaldības līmenī. Jautājumi, kuri ir jārisina Eiropā, pašvaldībā, valsts līmenī ir 
jānodala. Tomēr nepieciešami kontroles mehānismi. Personu ieinteresētību šajās jomās jāveicina 
gan Eiropas un pašvaldības, gan pilsētas un ģimenes līmenī. Vairāki dalībnieki teica, ka no pašas 
izglītības sākuma būtu jābūt saiknei starp biznesu un izglītību. Par piemēru tika minēta Japāna, kur 
korporācijas ieguldot līdzekļus bērnu audzināšanā. Tur cilvēks sākot domāt par karjeru nevis no 
vidusskolas, bet no pašas bērnības, un bizness aktīvi sadarbojas ar skolām. 
 
Citu grupu dalībnieki (vides un enerģētikas, kā arī ES lomas un imigrācijas grupas) ierosināja šo 
sarakstu papildināt ar sekojošajām idejām:  

• Valsts un pašvaldību darbinieku izglītošana,  
• cilvēcisko īpašību attīstīšana, 
• valsts un pašvaldības iestāžu darbinieku mijiedarbība ar iedzīvotājiem, 
• dzīves līmeņa izlīdzināšana nacionālajā līmenī, 
• pienākuma apziņas veidošana, 
• ieviest efektīvu valsts veselības apdrošināšanu, 
• ES nodoklis no citām valstīm, kas kompensē sociālās sistēmas trūkumus. (Daudzi 

uzņēmumi no Eiropas tiek pārcelti uz Āziju, kur ir cita sociālo garantiju sistēma. Līdz ar to 
darbaspēka izmaksas ir zemākas nekā Eiropā. Šis priekšlikums piedāvā uzlikt precēm no 
trešās pasaules valstīm nodevu par sociālām garantijām, kuras pastāv Eiropā, bet trūkst 
Āzijā, lai izlīdzinātu izmaksas).  

Diskusijās izskanēja viedoklis, ka valstij daļēji jāapmaksā veselības aprūpe maznodrošinātajiem 
iedzīvotajiem. Taču citi dalībnieki ierosināja padomāt par to, ka šajā gadījumā cilvēkiem kļūst 
izdevīgi iekļūt maznodrošināto grupā. Tad arī bezdarbnieka statuss kļūstot daudz pievilcīgāks nekā 
strādājoša. Viens dalībnieks oponēja tam, ka nepieciešami lieli kontroles mehānismi, par kuriem 
vienojās grupa.  
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Izskanēja priekšlikumi par kopējo ES politiku un minimālajiem standartiem sociālās garantijas, 
veselības un izglītības jomās (visām dalībvalstīm), ES finansēšanas programmām ģimeņu 
problēmu risināšanai (sociālās, izglītības, veselības problēmas). Tāpat debašu dalībnieki ieteica 
attīstīt zinātnes nozares, kas atbalsta jauno tehnoloģiju radīšanu, palielināt Eiropas tirgus un 
sociālās sistēmas aizsardzību, veicināt indivīda līdzdalības, pienākuma un apziņas veidošanos, kā 
arī valsts atbildību veidot priekšstatus par veselīgu ģimenes modeli. Vairāki dalībnieki ierosināja 
iekļaut Eiropas pilsoņu debates un viedokļu uzklausīšanu ES politikas veidošanā kā normu.  

Debašu dalībnieki vienojās par sekojošo ES lomu, lai tiktu sasniegts iepriekšminētais mērķis:  

“Mūsuprāt, ES vajag būt iesaistītai šajā jomā tāpēc, ka, lai sasniegtu izvirzītos mērķus - 
sociālās aizsardzības, veselības aprūpes, izglītības nodarbinātības jomās - ir nepieciešama: 
kopējā ES politika, vienoti minimālie standarti, efektīvi kontroles mehānismi, esošās un 
jaunas finansēšanas programmas, ES tirgus un sociālās sistēmas aizsardzība, uz 
jaunākajiem zinātnes sasniegumiem balstīta ekonomika, aktīvi un sociāli atbildīgi indivīdi, 
politiķu gatavība uzklausīt un ņemt vērā pilsoņu viedokli. Eiropas Savienība to var!!!” 

Šai vīzijai pilnībā piekrita 37 dalībnieki, daļēji piekrita 6 debašu dalībnieki, neviens debašu 
dalībnieks nebija pilnīgi pret šo vīziju. 

 

ES globālā loma un imigrācija: ES loma pasaulē un imigrācijas 
politika 
  
Diskusijas sākums: Kādā Eiropā Tu vēlies dzīvot 2020.gadā? Pirmās dienas sākumā, kad visi 
dalībnieki (pie trim galdiem) diskutēja par visām trim tēmām, tika izvirzīti sekojošie Eiropas 
nākotnes mērķi.  
 
2020.gadā mēs gribam dzīvot tādā Eiropā, kur…   

• ir kontrolēta imigrantu un emigrantu plūsma,  
• katrs imigrants jūtas kā savā valstī, imigrantiem būtu iespēja justies kā pamat-pilsoņiem, 
• kas rūpējas par imigrantu kā savas valsts pilsoni, 
• ir garantēta brīva cilvēku kustība ES valstīs,  
• palīdz integrēties tikai tiem imigrantiem, kuri “to tiešām vēlas”,  
• stingri ierobežo migrāciju no pārējās pasaules uz ES,  
• visiem ir vienas kopīgas mājas – Eiropas Savienība!  
• ir attīstības plāns ar kontroles punktiem,  
• Latvija 2020.gadā ar nelielu imigrantu skaitu, neietekmējot Latvijas nacionālismu!  
• ES labāk jārisina problēmas ar imigrāciju,  
• ir stingrāka jūras transporta kontrole, 
• ne jau mums (Latvijā) būtu jārisina iebraucēju (ES) plūsma. Protams, iespēju robežās 

palīdzību neatteikt,  
• veicina speciālistu piesaisti, izskatot pieprasījumu valstī, veicot plānveida ekonomiku un tā 

mazinot imigrāciju,  
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• sagatavo speciālistus uz vietas, lai nav jāpieaicina no citām valstīm. Pēc iespējas vairāk 
atbalstīt (valstiski) studijas, 

• ir līdzvērtīga kvalificēta darbaspēka rotācija (lai tie, kas ienāk ir tikpat kvalificēti kā 
aizbraucošie), 

• Eiropā dzīvo Eiropas cilvēks,  
• ekonomiskās attīstības līmenis izlīdzinās ES, ir sabalansēts visu reģionu dzīves līmenis, 
• ES valstīs darba algas maz atšķiras, tāpēc imigrācija mazinājusies (ceļot dzīves līmeni 

visās ES valstīs, jautājums par imigrāciju atkritīs),  
• samazina iedzīvotāju emigrāciju no Latvijas,  
• attīstības veicināšanas iespējas būtu vienmērīgas un pieejamas visām iedzīvotāju daļām,  
• cilvēks nav spiests savu laimi meklēt citur, nevis mājās (nodrošina cilvēku attīstību Latvijā), 

dod iespēju cilvēkiem nopelnīt savā valstī, nevis ārzemēs (labvēlīgi apstākļi, lai dzīvotu 
Latvijā),  

• ja mums būtu cilvēciskāka sapratne un līdzjūtība, tad viss atrisinātos pats no sevis,  
• ja sakārtotu ekonomiku un ģimeņu jautājumu, tad nebūtu migrācija (būs darbs un 

labklājības – nebūs migrācija), 
• saglabā valstu robežkontroli, lai regulētu ar kādu mērķi noris migrācija, 
• samazina imigrāciju, nostiprina ekonomiku un godā darba cilvēkus, ciena vecus cilvēkus,  
• informē par visām ES valstīm ekonomikas, dabas un vides tradīciju jomā,  
• izglītotiem, strādāt gribošiem cilvēkiem ir darbs,  
• imigrantiem ir pietiekošas darba kvalifikācijas,  
• iebraucēji zina valsts valodu un kultūru, imigranti ir izglītoti, 
• ir prasības imigrantiem (valoda, jau atrasta darba un dzīves vieta),  
• imigrantu skaits nepārsniedz imigrantu skaitu, 
• ir ierobežota nelegālā migrācija,  
• katra ES valsts pati spriež par imigrāciju (imigrantu skaitu),  
• veido labas attiecības ar kaimiņvalstīm,  
• ir vienotība ES ārpolitikā, apejot katras dalībvalsts savtīgās intereses, 
• nediskriminē pēc ādas, reliģijas, orientācijas,  
• iedzīvotāji pastāv par savu valsti (nav “pasaules blandoņi”),  
• atbalsta savus uzņēmējus,  
• ES ir noteicoša loma pasaulē,  
• ES sniedz tikai palīdzību (attīstīties vai seku likvidācija),  
• kā kristīgu demokrātisku Eiropu,  
• palīdz gan ar padomu, gan darbiem,  
• tiek panākts, ka mazāk karo, 
• ceļ katras valsts nacionālās gara bagātības, lai katrs apzinās savas saknes, saglabā 

nacionālās vērtības Eiropā,  
• saudzē kultūras tradīcijas, saglabā nacionālās kultūras vērtības, saudzē kultūras īpatnības 

un tradīcijas (Latvijā iznīcina savējo),  
• Latvijā vairāk novērtē skolotāju un arī citu darbu, pretējā gadījumā viņi brauc prom (citur 

vairāk novērtē jebkuru darbu),  
• atbalsta jaunās ģimenes, jo viņu mazie bērni paliek šeit, kamēr vecāki pelna naudu citur,  
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• ir sabiedrisko diskusiju un kopīgu analītiskās politikas centru, Latvijā savs debašu centrs, 
• kopj starpvalstu kultūras sakarus,  
• kritiskāk izturas pret iebraucējiem no ārpasaules,  
• ir vienota terorisma apkarošanas politika Eiropā, ir vienota Eiropas Savienības nostāja pret 

terorismu, 
• ir pilnīgi sakārtotas robežas, ļoti efektīva robežkontrole pret nevēlamiem iebraucējiem 

(teroristiem),  
• ES palīdz ar labklājības celšanu visā pasaulē,  
• izdota Latvijā amatpersonu noziegumu enciklopēdija,  
• veicina pašcieņas celšanu Latvijā,  
• mazina cilvēku tirdzniecību,  
• multikulturāla sabiedrība ar pozitīvu izpratni par citām kultūrām,  
• notiek inflācijas samazināšana, ieviesta vienota valūta,  
• izveidoti sabiedriskus analītiskas centri un sabiedrisko diskusiju centri Eiropā; analītikas 

centri katrā pilsētā Latvijā un stacionāru debašu centri (diennakts),  
• ES kalpo saviem pilsoņiem,  
• visi, visattālākajā Latvijas nostūrī izjūt ES (projektu realizācijas iespējamība bez “liekas” 

birokrātijas),  
• Latvijā radīta tautas prokuratūra,  
• nebūtu iespējams vairumā dislocēties noziedzīgo personu daļai, kā arī nebūtu iespējams 

vairot jau esošo noziedzības līmeni vienā vai otrā valstī. 
 

MĒRĶU SAGRUPĒŠANA: Pēc tam, kad katra dalībnieku grupa sāka strādāt tikai ar vienu tēmu, 
šie mērķi par ES lomu pasaulē un imigrāciju tika sagrupēti pa sekojošām kategorijām: efektīva 
robežkontrole, sabalansēts imigrantu un emigrantu skaits, saglabātas kultūras vērtības, 
drošība un mazināta noziedzība, labklājības celšana, migrantu plūsmas koordinācija, 
integrēti imigranti, palīdzība trešās pasaules valstīm.  

DISKUSIJAS AR EKSPERTU: Debatēs ar vienu dalībnieku grupu iesaistījās ārpolitikas eksperts 
Pēteris Viņķelis, kas uzsvēra, ka Latvijai ir nepieciešams darbaspēks, jo Latvijas iedzīvotāji brauc 
strādāt ārzemēs un ir zema dzimstība. Tāpat eksperts uzsvēra, ka uz labklājību ir tiesības visiem 
cilvēkiem, tāpēc aizliegt un apturēt imigrāciju un emigrāciju nav iespējams. Eksperts aicināja nošķirt 
imigrantus no patvēruma meklētājiem, kā arī atcerēties, ka dažādība ir bagātība, kas veicina 
jaunrades procesus. Tāpat eksperts norādīja uz problēmu, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji grib 
emigrēt un strādāt citviet, kur pret viņiem labi attiecas, bet tajā pat laikā mēs negribam pieņemt 
imigrantus Latvijā. Eksperts teica, ka daudzi Latvijā arī negrib, lai Latvija sniegtu attīstības palīdzību 
trešajām valstīm, lai gan tādā veidā tā varētu samazināt imigrāciju uz Latviju. Tajā pat laikā daudzi 
Latvijā grib, lai ES maksā (dod ES fondus), lai uzlabojas dzīves līmenis Latvijā.  

Diskusijās izskanēja viedoklis, ka ES iebraucējiem Latvijā nodrošinot lielākas algas nekā latviešiem. 
Tāpēc būtu nepieciešams, lai algu līmenis būtu vienāds un visiem būtu vienādi noteikumi, nevis, ka 
Latvijā bagātajiem jāmaksā mazāki nodokļi, bet nabagajiem – lielāki.  

Izskanēja arī arguments, ka imigranti esot gatavāki strādāt “melnos darbus”. Tāpēc esot jādomā, 
vai Latvijā palielinām darba ražīgumu vai ļaujam iebraukt imigrantiem, vai esam gatavi atkāpties no 
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saviem labklājības mērķiem, vai atvērties (uzņemt darbaspēku no citurienes). Eksperts aicināja 
domāt, ko Latvija darīs tad, kad ES nauda beigsies (nebūs vairs pieejami ES struktūrfondi), un, kad 
Latvijas iedzīvotāju skaits samazināsies par 200 000 (pēc Latvijas Bankas prognozēm). Tāpēc 
jādomā par konkrētu migrācijas politiku, kā Latvija var ietekmēt, kādi imigranti šeit ierodas, kāda ir 
viņu kvalifikācija un no kurienes viņi nāk. Jautājums ir nevis par to, vai mēs gribam vai negribam 
imigrantus, jo mums trūkst darba spēka, bet gan – kāda veida imigrāciju vēlamies? Diskusijas 
izraisījās par to, ka Latvijā ražotajiem produktiem un pakalpojumiem nepieciešama lielāka 
pievienotā vērtība, tāpēc nepieciešams attīstīt ražošanas procesus Latvijā, piesaistot tam papildus 
darbaspēku ar augstāku kvalifikāciju.  

Domājot par to, ko ES vajadzētu darīt pasaulē, dalībnieki vienojās, ka ES vajadzētu izskaust 
nabadzību un badu, palīdzēt ieviest vispārējo pamatskolas izglītību, aizsargāt sieviešu tiesības un 
domāt par vides ilgtspējību. Eiropai vajadzētu vairāk darīt, lai šos uzdevumus pasaulē īstenotu. 
Taču dalībnieki vienojās, ka iespēju robežās šobrīd tiekot darīts pietiekami, jo Eiropā ir liela 
politiskā dažādība, kas ir Eiropas bagātība.  

 

    

Diskusijās arī tika pārrunāti veidi, kā ES valstis varētu mācīties viena no otras, diskutējot par 
konkrētām jomām, meklējot kopīgo ES lomu kāda jautājumu risināšanā, apmainoties ar pieredzi.  

Tāpat dalībnieki runāja par naidīgo attieksmi pret imigrantiem un stereotipiem, kas valda par 
imigrantiem, piemēram, ka imigranti ienēsājot slimības (“mēs viņiem humanitāro palīdzību, bet viņš 
mums naidu”). Daži dalībnieki izteica bažas par to, kas un kādi būs iebraucēji, un, vai Latvijā nebūs 
vairāk emigrantu nekā imigrantu. Tāpēc būtu nepieciešams noteikt, ka Latvijā iebrauc tikai cilvēki ar 
konkrētu kvalifikāciju, un viens veids, kā kontrolēt imigrantu plūsmu, esot plānveida ekonomika.  

Kāds dalībnieks teica, ka imigrācijas plūsma tomēr ir jākontrolē un jāierobežo, kamēr mēs ceļam 
labklājības līmeni Latvijā, mazinot iemeslus latviešiem braukt dzīvot citur. Cits dalībnieks uzsvēra, 
ka imigrantiem būtu uz Latviju jābrauc pieredzes apmaiņā, nevis lai apmestos uz dzīvi. No citām 
Eiropas valstīm iebraucējus varot pieļaut, bet no citām – nē, jo esot bailes pazaudēt savu identitāti 
un kultūru. Izskanēja viedoklis, ka latvieši esot vāji, tāpēc latviešiem nepieciešama aizsardzība un 
imigrantu kvotas.  

Dalībnieki vienojās, ka no rietumvalstīm uz Latviju cilvēki nebrauks, bet braukšot no 
Austrumeiropas un citām valstīm. Kāds dalībnieks teica, ka vajadzētu domāt tikai par kvalificētu 
darbaspēku no trešajām valstīm, jo nekvalificēts darbaspēks Latvijai neesot vajadzīgs tāpēc, ka 
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nekvalificēts strādnieks no ārzemēm strādās par mazāku naudu nekā nekvalificēts strādnieks-
latvietis. Cits dalībnieks uzsvēra, ka nevajadzētu uzņemt imigrantus no trešajām valstīm, bet tikai 
no citām ES valstīm, un uz tādiem pat noteikumiem kā latviešiem. Imigrāciju nevajagot veicināt, 
nodrošinot imigrantiem labākus nosacījumus.  

Kāds dalībnieks teica, ka latvieši ES dzīvojuši kā vergi, bet tik un tā Latviju iekļāva ES. Tagad 
Latvija atkal esot multikulturālas Eiropas sastāvdaļa un ES iedzīvotājiem vienam otru jāiepazīst. 
Cits dalībnieks uzsvēra, ka esot jādomā par nacionālo vērtību saglabāšanu un to, lai Latvijā 
saglabājas latviešu iedzīvotāju pamatsastāvs.   
 
BALSOJUMS 
Vislielāko atbalstu ieguva sekojošās idejas: (2020.gadā mēs gribam dzīvot tādā Eiropā, kur…) 

• Kontrolēt imigrantu un emigrantu plūsmu (19 balsis), 
• saglabāt nacionālās kultūras vērtības (18 balsis),  
• ceļot dzīves līmeni visās ES valstīs, jautājums par imigrāciju atkritīs (16 balsis), 
• multikulturāla sabiedrība ar pozitīvu izpratni par citām kultūrām (15 balsis),  
• dod iespējas cilvēkiem nopelnīt savā valstī, nevis tikai ārzemēs (15 balsis),  
• veido labas attiecības ar kaimiņvalstīm (13 balsis),  
• mazina cilvēku tirdzniecību (9 balsis),  
• sagatavo speciālistus uz vietas, lai nav jāpieaicina no citām valstīm. Pēc iespējas vairāk 

atbalstīt (valstiski) studijas (9 balsis), 
• saudzē kultūras tradīcijas (8 balsis),  
• atbalsta pašmāju uzņēmumus (7 balsis),  
• ierobežo imigrantu skaitu (7 balsis),  
• ekonomiskās attīstības līmenis izlīdzinās ES (5 balsis),  
• ir inflācijas samazināšana, vienota valūta (5 balsis),  
• ir pilnīga robežu sakārtošana (5 balsis),  
• būs darbs un labklājības – nebūs migrācija (5 balsis),  
• labklājības celšana visā pasaulē (4 balsis), 
• pašcieņas celšanu Latvijā (4 balsis),  
• kas rūpējas par imigrantu kā savas valsts pilsoni (4 balsis). 
 

Mazāks atbalsts bija sekojošajām idejām: (2020.gadā mēs gribam dzīvot tādā Eiropā, kur…) 
• Izstrādāt ļoti efektīvu robežkontroli pret nevēlamiem iebraucējiem (teroristiem) (3 balsis),  
• izdot Latvijā amatpersonu noziegumu enciklopēdiju (3 balsis),  
• sakārtot ekonomiku un ģimeņu jautājumu, tad nebūs migrācija (3 balsis),  
• kas nediskriminē ādas krāsas, orientācijas, reliģijas pēc (3 balsis),  
• panāk to, ka mazāk karo (2 balsis),  
• visiem ir vienas kopīgas mājas – Eiropas Savienība! (2 balsis),  
• katrs imigrants lai justos kā savā valstī (2 balsis),  
• attīstības plāns ar kontroles punktiem (2 balsis),  
• imigrācija Latvijā 2020.gadā ar nelielu imigrantu skaitu, neietekmējot Latvijas nacionālismu! 

(2 balsis),  
• analītikas centrus katrā pilsētā Latvijā (2 balsis),  
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• sagatavot kvalificētus speciālistus (2 balsis),  
• saglabāsim kultūru! (2 balsis),  
• ES jārisina labāk problēmas ar imigrāciju, (1 balss),  
• lai stingrāk veiktu jūras transporta kontroli (1 balss),  
• kas ir sabalansējusi visu reģionu dzīves līmeni (1 balss),  
• radīt sabiedriskus analītiskas centrus Eiropā (1 balss),  
• Eiropā sabiedrisko diskusiju centru (1 balss),  
• Latvijā stacionāru debašu centru (diennakts) (1 balss),  
• ES kalpo saviem pilsoņiem (1 balss),  
• visi, visattālākajā Latvijas nostūrī ES izjustus: projektu realizācijas iespējamība bez “liekas” 

birokrātijas (1 balss),  
• vienotai Eiropas Savienības nostājai pret terorismu (1 balss),  
• palīdzēt integrēties tikai tiem imigrantiem, kuri “to tiešām vēlas” (1 balss),  
• stingra migrācijas ierobežošana no pārējās pasaules uz ES (1 balss),  
• Latvijā radīt tautas prokuratūru (1 balss),  
• vienotu ES ārpolitikā, apejot katras dalībvalsts savtīgās intereses (1 balss),  
• nebūtu iespējams vairumā dislocēties noziedzīgo personu daļa, kā arī nebūtu iespējams 

vairot jau esošo noziedzības līmeni vienā vai otrā valstī (1 balss),  
• kopj starpvalstu sabiedriskos kultūras sakarus (1 balss),  
• imigrantu izglītošana (1 balss). 

 

Ņemot vērā balsojuma rezultātu (kuras vīzijas bija populārākās), dalībnieki vienojās par sekojošo 
teikumu Eiropas nākotnes vīzijai ES lomas pasaulē un imigrācijas jomā:  

“Mēs vēlamies dzīvot tādā Eiropā, kur tiek regulēta imigrantu-emigrantu plūsma, saglabājot 
nacionālās un cienot citu tautu vērtības, kā arī nodrošinot vienotu labklājības līmeni un 
drošību, vienlaicīgi ievērojot draudzīgas attiecības ar citām valstīm.”  

Šai vīzijai pilnībā piekrita 39 dalībnieki, daļēji piekrita 4 debašu dalībnieki, neviens debašu 
dalībnieks nebija pilnīgi pret šo vīziju. 
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OTRĀ DIENA 

Otrās dienas mērķis bija atbildēt uz jautājumu, ko ES vajadzētu darīt, lai sasniegtu pirmajā dienā 
deklarētos Eiropas nākotnes mērķus. Dalībnieki uzsvēra, ka galvenais ir panākt ES pilsoņu 
vienlīdzību; ļaut trešo valstu iedzīvotājiem- kvalificētam darbaspēkam iebraukt ES ierobežotos 
apjomos, ceļot vienlaicīgi Latvijas labklājību; kontrolēt un koordinēt migrācijas plūsmu; panākt ES 
stingru nostāju imigrācijas jautājumā; neaizmirst kultūras un drošības jautājumus un veidot stipru 
Latviju drošā Eiropā.  
 
Diskusijas koncentrējās uz konkrētiem mērķiem (pirmās dienas darba rezultātu) un ES lomu šo 
mērķu sasniegšanā:  

1. Regulēta imigrantu un emigrantu plūsma: kas būtu (nebūtu) jādara Eiropas 
Savienībai?  
• Jādomā par valstu robežkontroli – ar kādu mērķi notiek migrācija, 
• nav jārisina mums (Latvijai), bet iespēju robežās palīdzību neatteikt,  
• šīs Eiropas problēmas vajadzētu risināt tepat Latvijā kopā ar mūsu valdību un 
prezidenti,  
• jānoskaidro migrācijas motivāciju (iemeslu) - nevis uzdzīvot, bet strādāt,  
• jāizveido valsts institūcija, kas rūpējas par imigrāciju un emigrāciju,  
• jāveido attīstības plāns ar kontroles punktiem,  
• ES un nacionālajā līmenī jāierobežo nelegālā migrācija,  
• jābūt kopējam plānam ES līmenī,  
• jāizveido sakārtota datu bāze (ar speciālistiem, kas izbrauc no valsts un kādi mums ir 
vajadzīgi) un attiecīgs dienests, kas nodarbojas ar imigrācijas jautājumu,  
• jāizveido robežkontrole, kas ļauj imigrēt tikai noteiktam cilvēku skaitam,  
• migrācijai jābūt pašvaldību lietai, lai pašvaldībām ir pilnīga pašnoteikšanās šajā 
jautājumā (kādus imigrantus vajag), 
• jānosaka skaidras prasības imigrantiem (valoda, jau atrasta darba un dzīves vieta), 
• jākontrolē imigrantu skaits,  
• iebraucējiem jāzina latviešu valoda.  

Dalībnieki uzsvēra, ka sākumā šī problēma jārisina mājās (Latvijā), jo iebraucēji gribot strādāt par 
zemākām algām, kropļojot tirgu un nemaksājot nodokļus. Tāpēc svarīgi esot ierobežot nelegālo 
migrāciju un panākt, lai imigrantu skaits nepārsniedz emigrantu skaitu. Vairums dalībnieku 
uzskatīja, ka ES vajadzētu izstrādāt kopēju plānu migrantiem, lai visiem visur būtu vienādas 
prasības un noteikumi.  

Citu grupu dalībnieki (no vides un enerģētikas, kā arī sociālās aizsardzības un ģimenes grupām) 
ieteica ES uzdevumu sarakstu papildināt ar sekojošajiem punktiem:  

• Jāizveido efektīva robežkontrole uz ārējās ES robežas nevis starp ES valstīm,  
• jāsamazina imigrantu plūsma, nemaksājot imigrantiem mazāku algu kā latviešiem,  
• imigrācijas politikai jābūt diferencētai lielām un mazām ES valstīm,  
• jāpilnveido darba tirgus uzraudzība (radīt efektīvu nelegālā darbaspēka ieplūšanas 

uzraudzību). 
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Izskanēja arī viedoklis, ka pirms trim gadiem Latvija piekrita samazināt robežkontroli, bet tagad to 
atkal gribot atjaunot.  

 
2. Saglabāt nacionālās un cienīt citu tautu vērtības: kas būtu (nebūtu) jādara Eiropas 

Savienībai?  
• Jāveicina kultūras apmaiņas programmas ES valstīs,   
• jānodrošina, ka iebraucējiem, pirms tie ierodas Latvijā, būtu priekšstats par Latvijas kultūru 

un viņi to cienītu,  
• Eiropai šajā jomā nevajadzētu iesaistīties,  
• biežāk jārīko sabiedriskus kultūras pasākumus,  
• regulāri jāatgādina un jāuzsver savas valsts tradīcijas, 
• jāorganizē kultūras pasākumi starp valstīm, jāveido kultūras apmaiņas programmas starp 

Eiropas valstīm,  
• jāmācās skolās dzimtajā valodā (ievērojot valsts valodas prasības), 
• jāklasificē nacionālās nemateriālās vērtības,   
• apmainoties ar pieredzi, jāciena citas kultūras,  
• jāattīsta citu tautu kultūras īpatnības,  
• nedrīkst izskaust imigrantu atšķirīgo dzīves veidu un uzskatus, 
• citām tautām jādeklarē savas prioritārās vērtības, 
• vairāk jāreklamē Latvijas identitāte un jāveicina atpazīstamība,   
• jāveicina (apmaksātas) apmaiņas programmas jau skolas vecuma bērniem,  
• jānovērš negatīvo publicitāti un reklāmu par Latviju,   
• jāieaudzina nacionālās identitātes sajūta jau no bērnības, nepazaudējot lepnumu par savu 

valsti,  
• jāmaina cenu politika, dodot finansiālu atbalstu, lai būtu iespēja baudīt kultūru bez maksas. 

Par šo ierosinājumu radās diskusijas, uzsverot, ka kultūra “bez maksas” apdraudētu 
mākslinieku iespēju nopelnīt. Dalībnieki vienojās, ka ceļot labklājības līmeni, šis jautājums 
vairs nebūs aktuāls.  

Kāds dalībnieks izteica viedokli, ka Latvija pārāk labi sevi raksturojot, un tas esot iemesls kāpēc tik 
daudz cilvēku uz Latviju brauc.  

Citu grupu dalībnieki ieteica ES uzdevumu sarakstu papildināt ar sekojošajiem punktiem:  
• Jāveido „pareizas reklāmas”, lai nebūtu divdomīgas, 
• jāveido maznodrošināto uzskaite un reģistrācija (ar kartēm), sniedzot tiem dažādas atlaides 

kultūras pasākumiem, 
• jāveido multikulturāla sabiedrība un jau izglītībā jāievieš pozitīva attieksme pret citām 

kultūrām.  

Tāpat citu grupu dalībnieki uzsvēra, ka nacionālās vērtības nav, ir nacionālā identitāte. Kāds 
dalībnieks teica, ka mazas valstis nevarot būt kosmopolītiskas.  

  
3. Nodrošināt vienotu labklājības līmeni: kas būtu (nebūtu) jādara Eiropas Savienībai?  
• Jādod strādāt gribošiem cilvēkiem iespēju strādāt (jauno bezdarbs),  
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• jādod iespēju dažādu nozaru speciālistiem strādāt ES, 
• ik pēc trim gadiem jākoordinē šo jautājumu risinājums, 
• jāuzrauga uzturēšanās mērķa nodrošinājums, 
• jānodrošina sociālās garantijas un primārā veselības aprūpe, 
• jāattīsta vietējās ražotnes, jānodrošina darbs,  
• jāpanāk, lai līdzīgi novērtēts darbs tiktu apmēram vienādi atalgots visā ES – tas ir visai 

Eiropai risināms jautājums,  
• jāievieš vienota valūta visā ES, ko varētu ieguldīt, atbalstot vietējos ražotājus,  
• ES jāpieņem kopīgi lēmumi, 
• jāveicina labklājības celšana, lai cilvēkiem nebūtu vēlēšanās emigrēt,  
• jāsamazina inflācija, ieviešot vienotu valūtu,  
• jāpaaugstina labklājības līmenis (Latvijā),  
• jāizlīdzina visu iedzīvotāju dzīves kvalitātes līmenis (apmēram pēc padomju principa),   
• jānodrošina vienlīdzīgi cenu un algu augšanas tempi,  
• ES jāregulē sociālās garantijas (konkrētas normas).    

 
Citu grupu dalībnieki papildināja šo sarakstu ar sekojošajiem ierosinājumiem:  

• Ieviest miljonāru nodokli, lai iegūtu naudu maznodrošinātajiem (par to jārūpējas katrai 
valstij pašai),  

• pieprasīt daļu ienākumu no turīgajiem palīdzības fondam maznodrošinātajiem.  
 

4. Drošība: kas būtu (nebūtu) jādara Eiropas Savienībai?  
• Jāizskauž rasu naids,  
• jāizstrādā starptautiski drošības noteikumi un pasākumi visā ES,  
• jāuzlabo sadarbība ar kaimiņvalstu drošības dienestiem,  
• jāpanāk ES līmenī armiju modernizācija, jāmodernizē valsts armija (jāiet līdzi laikam, ES 

kopīgi standarti),  
• ES jābūt savai profesionālai armijai (kā bieds teroristiem, jo ar lozungiem vien neko 

nepanāksim),  
• jāizveido vienota drošības sistēma visās ES valstīs,  
• drošības jautājumi jārisina ES līmenī, tad būs vienota drošības sajūta,  
• drošību dos garantētas diskusiju iespējas visiem,  

 
Citu grupu dalībnieki ieteica šo sarakstu papildināt ar sekojošajiem ierosinājumiem par ES lomu 
drošības nodrošināšanā:  

• Jāizveido ES robežsardzes rotācija pa ES ārējo robežu,  
• jāizveido kopēji nosacījumi, nevis ideja, saistībā ar miera uzturēšanu,  
• politikai pret terorismu jābūt balstītai uz miera ideju nevis agresivitāti.  

Kāds debašu dalībnieks uzsvēra, ka drošību var panākt arī bez spēka un ieroču palīdzības. Tāpēc 
viņš uzsvēra, ka vairāk būtu nepieciešams ieguldīt izglītībā un zinātnē, nevis jaunos ieročos 
(Latvijas armija ir smieklīga – ar ko mēs karosim?!). Diskusijas izraisījās par ierosinājumu izveidot 
ES robežsardzes rotāciju. Debašu dalībnieki uzsvēra, ka svarīgi to ieviest ne pārāk centralizētā 
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veidā, lai neatgādinot Padomju Savienību. Izskanēja arī viedoklis, ka kopš Latvija ir iestājusies ES, 
Latvijas armija strādājot profesionālāk.  
 

5. Draudzīgas attiecības ar citām valstīm: kas būtu (nebūtu) jādara Eiropas Savienībai?  
• Jāizskauž rasu naids ar labvēlīgas attieksmes veidošanu,  
• jāveido draudzīgas attiecības ar citām valstīm,  
• ekonomiski izdevīgi ir sadarboties ekonomikas un kultūras jautājumos,  
• jānodrošina drošība un vienots labklājības līmenis,  
• ES līmenī jābūt kopīgiem ārpolitikas standartiem,  
• valstīm, ievērojot ES politiku, mērķus un būtību, jārealizē draudzīga ārpolitika, 
• ES jāsniedz palīdzība (attīstīties vai seku likvidācijā),  
• ES ir jābūt kopējai nostājai (vienotam viedoklim), bet konkrētus lēmumus jāpieņem katrai 

valstij pašai, lai nav nekādu uzspiestu lēmumu no ES .  

Kāds debašu dalībnieks arī uzsvēra, ka draudzība ir atklātums.  

Tālāk diskusijas turpinājās ar darbu mazākās grupās, lai izstrādātu konkrētus priekšlikumus 
iepriekšminētajās piecās jomās. Šī darba rezultātā dalībnieki vienojās par sekojošajiem ES 
uzdevumiem:  

1. Regulēta imigrantu un emigrantu plūsma: ES vajag būt iesaistītai imigrantu/emigrantu 
plūsmas regulēšanā, tāpēc, ka ir nepieciešama datu bāzes izveidošana un ārējo robežu 
saglabāšana, kas nodrošinātu šīs nelegālās plūsmas kontroli jeb uzskaiti.  

2. Saglabātas nacionālās un cienītas citu tautu vērtības: ES vajag būt iesaistītai šajā jomā, 
tāpēc, ka jānotiek kultūras apmaiņai, cienot citu tautu vērtības un vienlaicīgi ļaujot deklarēt 
valsts prioritārās vērtības un nacionālo identitāti. ES jārūpējas, lai kultūra būtu pieejama 
visiem, rīkojot sabiedriskus kultūras pasākumus un īpaši uzsverot nemateriālo kultūras 
vērtību klasificēšanu.  

3. Nodrošināts vienots labklājības līmenis: ES vajag būt iesaistītai tāpēc, ka ES līmenī var 
regulēt vienotu un draudzīgu nodokļu politiku – pretimnākošu jaunajiem uzņēmējiem 
sākotnējā attīstībā. Palielināt nodokļu likmes rentablajiem uzņēmējiem, ieviest miljonāru 
nodokli – tam jānotiek organizēti visā ES.  

4. Nodrošināta drošība: Mēs vēlamies dzīvot Eiropā, kurā ir izstrādāti starptautiskās 
drošības noteikumi, nostiprinātas robežas, tiek veikta armijas modernizācija, uzlabojot 
sadarbību ar citu valstu drošības dienestiem un veikta iedzīvotāju izglītošana par drošību 
un jaunākajiem zinātnes sasniegumiem. 

5. Ievērotas draudzīgas attiecības ar citām valstīm: ES vajag būt iesaistītai šajā jomā, 
tāpēc, ka ievērojot kopīgu ES politiku, mērķus, būtību un standartus, realizētos draudzīga 
ārpolitika ar citām valstīm.    

 

Balstoties uz šiem ierosinājumiem, dalībnieki vienojās par sekojošo ES lomu: 
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“ES vajag būt iesaistītai tāpēc, ka jāstiprina ārējās robežas, lai regulētu migrāciju un 
veicinātu drošību, ieviešot vienotu datu bāzi (par nepieciešamo darbaspēku ES un 
starptautiskajiem drošības jautājumiem) un elastīgu nodokļu politiku, veicinot kultūru 
apmaiņu, pie tam cienot tautu kultūrvērtības un nezaudējot nacionālo identitāti, veidojot 
draudzīgu ārpolitiku atbilstoši ES nostājai.“ 

Šai vīzijai pilnībā piekrita 41 dalībnieki, daļēji piekrita 2 debašu dalībnieki, neviens debašu 
dalībnieks nebija pilnīgi pret šo vīziju. 
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PROCESA NOVĒRTĒJUMS 
 
Debašu noslēgumā dalībnieki aizpildīja arī novērtējuma anketas, novērtējot debašu organizāciju. 
Šeit iekļaujam daļu no anketās izteiktajiem vērtējumiem.  
 
Kāds ir Jūsu personiskais ieguvums no dalības debatēs?  

• Plašākas zināšanas, jauks piedzīvojums draudzīgā atmosfērā ar lieliskiem rīkotājiem un 
vadītāju,  

• drosme kā pensionāram piedalīties šajās debatēs,  
• kļuvu mazliet gudrāka par ES problēmām,  
• iepazinos ar interesantiem cilvēkiem, iespēja izteikt savas domas un izvirzīt prioritātes,  
• paplašinājās redzesloks,  
• ka varējām nonākt pie vienota slēdziena,  
• daudz deva manai izaugsmei, uzzināju daudz par to, kas notiek Eiropā,  
• pārliecinājos, ka manas domas ir līdzīgas ar dažādu citu cilvēku uzskatiem,  
• strādāt kopā ar dažādiem cilvēkiem, jauni iespaidi, informācija,  
• esmu lēmis par svarīgiem jautājumiem,  
• padziļinātas zināšanas jautājumos par ES un pārliecināšanās par to, cik dažādi ir cilvēku 

viedokļi,  
• pozitīvas emocijas, vērtīgi paziņas,  
• atklātas jaunas idejas un priekšstati par ES,  
• iepazinos ar interesantiem cilvēkiem, atpūtos, guvu debašu pieredzi,  
• uzzināju daudz nedzirdētu un interesantu lietu, ieguvu jaunus draugus,  
• milzīgs gandarījums, ka beidzot sākas sabiedrības atveseļošanās,  
• arī citur Eiropā domā līdzīgi,  
• prieks par mūsu iedzīvotājiem,  
• divas skaistas dienas jauku cilvēku sabiedrībā,  
• izbrīns un prieks par to, ka ES pilsoņiem rūp gan veselības, gan vides u.c. problēmas, un, 

ka viedokļi sakrīt,  
• guvu pieredzi kolektīvā darbā izstrādājot uzdevumu, patika metode, kādā tas tika darīts,  
• sāku saprast daudz ko, ko līdz šim brīdim nebiju sapratis. 

 
Kas Jums visvairāk interesēja/ atstāja vislabāko iespaidu?  

• Ļoti laba organizētība, atraktivitāte un spēja ieinteresēt,  
• veids kā notika debates ar moderatoru palīdzību,  
• kolektīva darbošanās un debates,  
• līdzīgi izstrādāti viedokļi dažādās valstīs,  
• dalībnieku aktīva līdzdalība,  
• diskusija, kurā varēju izteikties,  
• citu cilvēku domas un zināšanas,  
• ļoti laba organizētība, moderatoru prasme saliedēt darbā dažādus cilvēkus,  
• organizatoriskās spējas noorganizēt šādu pasākumu,  
• spēja ar nepazīstamiem cilvēkiem veidot dialogu,  
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• darba rezultāti, kas bija nezināmais,  
• dalībnieki,  
• cik smalki bija sagatavotas debates, pievēršot uzmanību visām niansēm,  
• debašu gaita, organizēšana, balsošana,  
• jauni draugi un paziņas,  
• varēju izteikt savu viedokli un daudz domas parādījās vīzijās (debašu rezultātā),  
• tas, ka varēja izteikt savu viedokli un kāds kaut kur to arī pierakstīja,  
• problēmu apkopošana,  
• vienotība viedokļos starp svešiem cilvēkiem,  
• radošs darbs un labi saplānots,  
• vienreizēja atmosfēra visas diskusijas garumā,  
• darbs grupās,  
• vīzijas un uzvedumu veidošana,  
• organizētība, pasākums bija pārdomāts,  
• dalībnieku saliedētība, moderatoru zināšanas,  
• organizācija un sazināšanās ar citām Eiropas valstīm. 

 
Kas Jums nepatika/ traucēja? (daudzi dalībnieki teica, ka viņiem patika viss) 

• Pēdējā dienā jau parādījās neliels nogurums,  
• steiga, un tas, ka nevarēja iziet pastaigā svaigā gaisā,  
• risināmie jautājumi tika vispārināti,  
• vajadzēja iepriekš informēt dalībniekus par kādām tieši tēmām diskutēs,  
• citu cilvēku vēlme uzspiest savu viedokli,  
• pārāk īsi starpbrīži,  
• laika trūkums,  
• dažu dalībnieku nekompetence,  
• ka cilvēki nevarēja darboties tajās jomās, kur vēlējās, bet bija uzspiestas tēmas,  
• balsošanai bija pamaz laika. 
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Iespaidi no Eiropas pilsoņu debatēm 

  

“Eiropa atrodas krustcelēs. Mēs nezinām kurp iet, kuru ceļu izvēlēties. Tādos gadījumos parasti 
politiķi vēršas pie tautas. Jums ir atbildība dot savu atbildi un viedokli, kurp iet, kuru ceļu izvēlēties. 
Es ticu, ka Eiropas pilsoņu debašu rezultāts būs pietiekami kvalitatīvs, un, ka politiķi nevarēs to 
neņemt vērā,” Latvijas ārlietu ministrs Artis Pabriks, uzrunājot dalībniekus debašu pirmajā dienā 
24.februārī. 
 

  
 
 
“Latvijas pilsoņiem nebija iespēja balsot par Eiropas konstitūciju, bet jums ir iespēja šodien un rīt 
izteikt savus viedokļus par pavisam konkrētām tēmām – sociālo aizsardzību un ģimeni, Eiropas 
lomu pasaulē un imigrāciju, enerģētiku un vidi. Šīs tēmas rūp visiem eiropiešiem, un nav 
pieņemami, ka par tām Eiropas līmenī diskutē tikai politiķi eksperti un zinātnieki – tāpēc tiek rīkotas 
šīs pilsoņu debates, lai uzklausītu arī Eiropas iedzīvotāju domas,” Krista Baumane, Sabiedriskās 
politikas centra PROVIDUS direktores vietniece, uzrunājot dalībniekus debašu pirmajā dienā 
24.februārī.  
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“Es baidījos, ka manas zināšanas nebūs pietiekamas, lai piedalītos šādās debatēs, bet viss gāja ļoti 
labi,” debašu dalībnieks, 21 gads, strādājošais.  

“Šis notikums mūsu dzīvē ir kā tāds pavasara snieg pulkstenis, kas ir pārsteidzis, brīnišķīgs, gaišs 
un neredzēts. Organizatori ir trāpījuši desmitniekā ar dalībnieku atlasi, jo te ir tāda daudzveidība,” 
debašu dalībnieks, 63 gadi, vadītājs privātajā sektorā. 

 

 

“Šāda veida debates būtu jāizmanto, lai samazinātu ierēdņu skaitu, īpaši pašvaldībās. Tajās varētu 
strādāt pāris cilvēki, kas to vien darītu kā klausītos tajā, ko saka iedzīvotāji,” debašu dalībnieks, 34 
gadi, militārpersona.  

“Jums ar šiem darba rezultātiem ir jāiet pie valdības kā ar vienas nopietnas darba grupas darba 
rezultātiem,” debašu novērotāja.  
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Kā rezultāti tiks izmantoti? 
 
Nacionālā līmeņa Eiropas pilsoņu debates Latvijā bija vienas no 27 nacionālajām debatēm (grafikā 
National Citizens’ Consultations), kuras notika visās ES dalībvalstīs 2007.gada februārī un martā. 
Katrā no tām tika izstrādātas nacionālās perspektīvas Eiropas nākotnei. Visi dalībvalstu līmenī 
izstrādātie rezultāti kalpo par pamatu kopīgām ES iedzīvotāju rekomendācijām, kuras tiks 
izstrādātas Eiropas līmeņa Eiropas pilsoņu debašu noslēguma pasākumā (2007.gada 9.-10.maijā), 
uzsverot kopīgo un atšķirīgo nacionālajos rezultātos. Noslēguma pasākums būs sākuma punkts 
vispusīgam tālākajam procesam, kura gaitā tiks veikts intensīvs darbs, lai ar rezultātiem 
iepazīstinātu politiķus, kas pieņem lēmumus gan ES dalībvalstu, gan Eiropas Savienības līmenī. 
 

 
 
Pirms “pārdomu perioda” beigām 2007. gada maijā un ES galotņu sanāksmei jūnijā Eiropas 
pilsoņu debates dos unikālu ieguldījumu, kas palīdzēs politiķiem izstrādāt Eiropas nākotnes 
attīstības virzienus. Eiropas Komisija par kopējiem Eiropas pilsoņu debašu rezultātiem informēs 
Eiropas Savienības galotņu apspriedē Briselē, 2007.gada jūnijā, kurā piedalīsies visu ES 
dalībvalstu vai valdību vadītāji. Debašu dalībnieki, kā arī sabiedrība kopumā tiks informēta par 
atbildes pasākumiem. 
 
Ar informatīvu pasākumu palīdzību, ar Eiropas pilsoņu debašu rezultātiem tiks iepazīstināti 
dalībvalstu un ES līmeņa politiķi, lai sasniegtu divus mērķus: 

1) informētu par debašu laikā atklātajiem iedzīvotāju viedokļiem attiecībā uz trim 
apspriežamajiem jautājumiem saistībā ar Eiropas nākotni,  

2) pierādītu, ka iedzīvotāju dalība lēmumu pieņemšanā Eiropas mērogā ir ne tikai lietderīga, 
bet arī palīdz pieņemt labākus politiskos lēmumus. 

 

Šādi pasākumi 2007.gada maijā notiks arī Latvijā. 
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Kā iesaistīties 
Eiropas pilsoņu debates ir kas vairāk par vienreizēju pilsoņu iesaistīšanu lēmumu izstrādāšanā. Tās 
veidotas kā dialoga modelis, kas ļauj izvairīties no ģeogrāfiskajiem un valodas ierobežojumiem. 
Tādējādi debašu mērķis ir izveidot modeli Eiropas iedzīvotāju iesaistīšanās projektiem, kas ļautu 
veidot dialogu multilingvālā un decentralizētā veidā, kā arī dotu iespēju iedzīvotājiem – izvēlētiem 
pēc nejaušās atlases principiem – ietekmēt apspriežamos jautājumus un piedalīties debatēs, 
balstoties uz zināšanām, izmantojot novatoriskas moderācijas metodes un mūsdienu tehnoloģijas, 
lai katrs viedoklis tiktu uzklausīts.  

Iesaistīties Eiropas pilsoņu debatēs var dažādos veidos: 
Ja esat dalībnieks 

 Sazinieties ar nacionālo partneri un uzziniet par tālākajiem pasākumiem savā valstī, 
 Uzrakstiet nacionālajam partnerim par saviem pasākuma laikā gūtajiem iespaidiem, 
 Ja vēlaties, lai jūs informē par tālākajiem pasākumiem attiecībā uz Eiropas pilsoņu 

debatēm, informējiet nacionālos partnerus par to, kā ar jums sazināties, 
 Ja vēlaties, lai jūs uzaicina uz tālākajiem pasākumiem, apspriedēm vai intervijām ar 

plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem vai politiķiem, informējiet nacionālos partnerus par to, 
kā ar jums sazināties. Turpiniet sazināties ar draugiem, kurus ieguvāt nacionālo debašu 
laikā. 

Ja esat iedzīvotājs 
 Sazinieties ar nacionālo partneri savā valstī un uzziniet, kā jūs varat piedalīties, 
 Izmantojiet šīs iniciatīvas rezultātus, lai aprunātos ar ģimeni un draugiem par nākotnes 

Eiropu. 
 Sazinieties ar reģionālajām, nacionālajām un Eiropas ievēlētajām amatpersonām, 

informējiet viņus par savu pieredzi. 
Ja esat politiķis 

 Sazinieties ar Eiropas vadošo partneri vai nacionālo partneri savā valstī un apspriediet, 
kā piedalīties projektā (piem., pasākumu organizēšanas vietas, kontakti, informācija vai 
finansēšana), kā arī to, kā varat piedalīties personīgi, 

 Atsaucieties uz Eiropas pilsoņu debatēm uzstāšanās laikā, 
 Apspriediet ar citiem politiķiem jauno formu, lai veidotu dialogu ar pilsoņiem, nozīmi, 
 Iedvesmojiet un uzsāciet citus līdzīgus projektus. Partneri jums sniegs visu iespējamo 

palīdzību. 
Ja esat žurnālists 

 Sazinieties ar Eiropas plašsaziņas līdzekļu un PR darba koordinatori, Maria Laura 
Franciosi franciosi@brusselsreporter.eu  

 Sazinieties ar nacionālo Eiropas pilsoņu debašu organizētāju savā valstī un palūdziet 
attēlus, citātus, informāciju par interviju iespējām un citus materiālus. 

 Pārdomājiet Eiropas pilsoņu debašu potenciālu izmantošanai reportāžām, 
dokumentālajām televīzijas filmām, ziņu materiāliem, intervijām, dalībnieku pieredzes 
atspoguļošanai un daudzām citām žurnālistikas formām. Partneri jum labprāt palīdzēs 
ar materiālu un idejām. 

Ja esat zinātnieks vai speciālists 
 Reģistrējieties novērotāju programmā Eiropas pilsoņu debašu noslēguma pasākumam, 

kas notiks 2007. gada 9.-10. maijā Briselē  
 Lai saņemtu sīkāku informāciju par metodoloģiju un pasākumu neapstrādātos 

rezultātus, sazinieties ar Eiropas vadošo partneri. 
 Lai apspriestu zināšanu pilnveidošanas un pētījumu iespējas, kā arī, lai nodibinātu 

kontaktus ar tiem zinātniekiem un speciālistiem, kuriem ir līdzīgs viedoklis, sazinieties 
ar Eiropas vadošo partneri vai nacionālo partneri savā valstī. 

 
Lūdzam jūs arī ieskatīties www.european-citizens-consultations.eu, lai saņemtu jaunāko informāciju 
un sazināties ar tīmekļa pārzini, lai informētu viņu par to, kāda informācija jums ir nepieciešama. 
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Eiropas pilsoņu debates visā Eiropas Savienībā 
 

Eiropas konsorcijs 
 

 Projekta vadība / līdzfinansējums: King Baudouin 
Foundation, http://www.kbs-frb.be/, Gerrit Rauws, 
Rauws.g@Kbs-frb.be 

 Plašsaziņas līdzekļu koordinācija: European Citizen 
Action Service, www.ecas.org, Nathalie Calmejane, 
nathalie.calmejane@ecas.org, +32 (2) 512-01 13 

 Konsultācijas politikas jautājumos: EPC – European 
Policy Centre, www.theepc.be, Jacki Davis, 
j.davis@theepc.be 

 Konsultācijas zinātnes jautājumos: University of Siena, 
www.unisi.it, Pierangelo Isernia, isernia@unisi.it 

 Finansēšanas koordinācija: NEF – Network of European 
Foundations, www.nefic.org 

 Izvērtēšana: Dialogik gGmbH, www.dialogik-expert.de, 
Ortwin Renn, renn@dialogik-expert.de 

 Procesa/ pasākumu vadība: IFOK GmbH, www.ifok.de, 
Felix Oldenburg (General Mgmt), felix.oldenburg@ifok.de, 
+49 (30) 53 60 77-32, and Stefan Schäfers (Partner Mgmt), 
Stefan.schaefers@ifok.de, +32 (2) 500 88-11 

Nacionālie partneri (ja nav minēts citādi, operacionālie partneri) 
 

 Austrija: Centre for Social Innovation, www.zsi.at, Sigrun 
Bohle, bohle@zsi.at 

 Beļģija: King Baudouin Foundation (Funding and 
Operational Partner), www.kbs-frb.be, Hervé Lisoir, 
Lisoir.h@Kbs-frb.be, Chancellery of the Belgian Prime 
Minister www.belgium.be, Belgian Chamber of 
Representatives www.lachambre.be (Funding Partners) 

 Bulgārija: Open Society Institute (Funding Partner) 
www.soros.org/about/foundations/bulgaria, Centre for 
Liberal Strategies, www.cls-sofia.org, Antoinette 
Primatarova, cls@cls-sofia.org,  

 Kipra: Institute of Statistical Research, Analysis and 
Documentation, www.aueb.gr/statistical-institute, John 
Panaretos, opan@aueb.gr 

 Čehija: Partners Czech, o. p. s., www.partnersczech.cz, 
Veronika Endrstova,  
veronika.endrstova@partnersczech.cz 
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