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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.   
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Eiropas pilsoņu debates 
Eiropas pilsoņu debates pirmo reizi vēsturē dod iespēju visu ES dalībvalstu iedzīvotājiem apspriest 
Eiropas nākotni bez ģeogrāfiskiem un valodas ierobežojumiem. Debašu dalībnieki tiek izvēlēti pēc 
nejaušās izlases principiem, ņemot vērā attiecīgās valsts iedzīvotāju daudzveidību. Viņi izstrādā 
kopīgu viedokli un ieteikumus politiķiem, kas pieņem lēmumus. Debašu rezultātus izmantos Eiropas un 
dalībvalstu institūcijas, gatavojoties pieņemt lēmumus par Eiropas attīstības nākamo posmu. 
 
Debates ļauj diskusiju veidot kā patiesu visas Eiropas līdzdalības procesu, iesaistot pilsoņus 
Eiropas līmeņa pasākumos un ar tiem saistītajos vienlaicīgi organizētajos nacionālos pasākumos, 
apspriežot kopīgas idejas un vīzijas, ko izstrādā paši iedzīvotāji. Debates, izmantojot profesionālu 
diskusiju vadību un mūsdienu tehnoloģiju novatorisku kombināciju, nodrošina, ka tiks uzklausīts 
katrs viedoklis. 
 
Eiropas pilsoņu debates organizē neatkarīgu fondu un nevalstisko organizāciju konsorcijs Beļģijas 
karaļa Boduēna fonda (King Baudoiun Foundation) vadībā, tās līdzfinansē 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 ir Nacionālā līmeņa pilsoņu debates, kas vienlaicīgi notiek visā Eiropas Savienībā un ir 
savstarpēji saistītas. 2007. gada februārī un martā to ietvaros apspriedīs trīs iepriekšminētās izvēlētās 
tēmas, izstrādājot kopīgu pamatu rekomendācijām kopīgam "Eiropas pilsoņu redzējumam par Eiropas 
nākotni". Eiropas pilsoņu debates nacionālajā līmenī notiek vairākās ES dalībvalstīs vienlaicīgi, saskaņā 
ar kopīgu darba grafiku. Paralēli notiekošajās apspriedēs iestrādāti integrējoši pasākumi, kas sasaista 
Eiropas pilsoņu debates vienā dalībvalstī ar pārējām. Tādā veidā debašu dalībnieki informē citu valstu 
apspriežu dalībniekus par panāktajiem rezultātiem, vienlaicīgi uzzinot arī citu Eiropas iedzīvotāju 
viedokļus, tādējādi nodrošinot dialogu Eiropas mērogā, pārvarot ģeogrāfijas un valodas robežas.  
 
Eiropas pilsoņu debašu nacionālās apspriedes nav organizētas, balstoties uz vienveidības principu. To 
norisi ar Eiropas koordinācijas grupas atbalstu organizē 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 
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līdz 200 dalībniekiem. Katrā valstī atkarībā no papildus finansēšanas iespējām var tikt organizētas arī 
dažādas aktivitātes, lai ar debašu rezultātiem tiktu iepazīstināti politikas veidotāji.   
 

Nacionālā līmeņa Eiropas pilsoņu debates Latvijā 
Eiropas pilsoņu debates Latvijā notika 2007.gada 24.-25.februārī Rīgā, 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 tiek nodrošināts relatīvi reprezentatīvs debašu dalībnieku sastāvs. 
 
Eiropas pilsoņu debates Latvijā organizē 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) 
  
Latvijā Eiropas pilsoņu debates notika 24.-25.februārī, Reval Hotel Latvija telpās Rīgā, Elizabetes ielā 55. 
Debašu dalībniekus uzrunāja Latvijas Ārlietu ministrs Artis Pabriks, Sabiedriskās politikas centra 
PROVIDUS direktores vietniece Krista Baumane, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā politikas 
analītiķis Valdis Zagorskis, kā arī 2006.gada Eiropas cilvēks Latvijā, Radio SWH žurnālists Ģirts 
Salmgriezis. Debates novēroja mediju, nevalstisko organizāciju, kā arī valsts un ES institūciju pārstāvji.  
 
Šis ziņojums ir īss Eiropas pilsoņu debašu Latvijā rezultātu kopsavilkums, un tas tiek izdalīts 
dalībniekiem pasākuma beigās. Pilna atskaite būs pieejama ne vēlāk kā 15.aprīlī. Lai saņemtu tā 
eksemplāru un uzzinātu vairāk, lūdzam sazināties ar organizatoriem vai apmeklēt tīmekļa vietni 
www.providus.lv 
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Nacionālā perspektīva 
1) Enerģētika un vide: Eiropā izmantotās enerģijas ietekme uz vidi un ekonomiku 
 
Debašu dalībnieki vienojās par sekojošo vīziju Eiropas nākotnei šajā 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.  
 
Debašu dalībnieki vienojās par sekojošo ES lomu, lai tiktu sasniegts iepriekšminētais mērķis:  
 
„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 piekrīt 42, daļēji piekrīt 1, pilnībā nepiekrīt – neviens debašu dalībnieks. 
 
Citas idejas, kuras ieguva debašu dalībnieku atbalstu, taču netika iekļautas galvenajā vīzijā:  
 
“Mēs vēlamies dzīvot Eiropā, …  

… kur tiek kontrolēts rūpnīcu un ražotņu kaitējums videi (16 debašu dalībnieku balsis),  
… kur tiek sakārtota atkritumu otrreizējā pārstāde (10 balsis), 
… kur notiek papīra otrreizējā pārstrāde (8 balsis),   
… kur ir īstermiņa un ilgtermiņa attīstības plāns ar kontroles punktiem(6 balsis),  
… kur notiek kāpu aizsargzonas stingrāka uzraudzība un aizsardzība (6 balsis),  
… kur ir tīra vide: meži un upes bez atkritumiem (4 balsis), 
… kur notiek notekūdeņu kvalitatīva attīrīšana (4 balsis), 
… kur vides piesārņotājiem ir bargi sodi (4 balsis), 
… kur var tīru ūdeni dzert no krāna (3 balsis). 
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2) Ģimene un sociālā aizsardzība: Eiropas ģimeņu sociālie un ekonomiskie apstākļi 
 
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 dalībnieki, daļēji piekrita 2 debašu dalībnieki, neviens debašu dalībnieks 
nebija pilnīgi pret šo vīziju. 
 
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. 
 
Citas idejas, kuras ieguva debašu dalībnieku atbalstu, taču netika iekļautas galvenajā vīzijā:  
 
“Mēs vēlamies dzīvot Eiropā, …  

… kur ir vienota minimālā alga visā ES(12 balsis), 
… kur ir atbalsts pensionāriem, izveidojot noteiktu pensionēšanās sistēmu, vairojot 
labklājību (10 balsis), 
… kur ir diferencēta nodokļu sistēma, kas rūpējas par maznodrošinātajiem (10 balsis), 
… kur ģimene ir prioritāte un tiek radīti labvēlīgi apstākļi demogrāfiskās situācijas 
uzlabošanai (9 balsis),  
… kur tiek samazināta maksa par izglītību (9 balsis),   
… kur ir bērnu attīstībai atbilstoša infrastruktūra (9 balsis),   
… kur atšķirības likvidēšana starp laukiem un pilsētu ir izglītības ziņā (8 balsis), 
… kur ir vienots ģimeņu atbalsts visā ES (8 balsis),  
… kur ir darba un ģimenes apvienošanas iespējas (7 balsis), 
… kur esošie bērnu aprūpes pabalsti ir pietiekami bērnu audzināšanai (6 balsis),  
… kur katrā skolā strādā sociālais pedagogs un psihologs (5 balsis),   
… kur lielāka uzmanība tiek pievērsta vecākiem un vientuļiem cilvēkiem (5 balsis),   
… kur ir uzlabots un pastiprināts darbs ar bērniem, īpaši bāreņiem, izstrādāta rehabilitācijas 
programma bērnu namu audzēkņiem (5 balsis),   
… kur visi cilvēki ir sociāli aizsargāti (4 balsis) 
…kur visi likumpārkāpumi ģimenē tiek nosaukti vārdā, izstrādājot likumdošanu un 
nodrošinot tās ievērošanu (4 balsis),  
… kur ikviens indivīds veidojot ģimeni spēj un prot uzņemties sociālo atbildību (3 balsis). 
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3) ES globālā loma un imigrācija: ES loma pasaulē un imigrācijas politika 
 
Debašu dalībnieki vienojās par sekojošo vīziju Eiropas nākotnei šajā 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. 
 
Debašu dalībnieki vienojās par sekojošo ES lomu, lai tiktu sasniegts iepriekšminētais mērķis: 
 
“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. 
 
Citas idejas, kuras ieguva debašu dalībnieku atbalstu, taču netika iekļautas galvenajā vīzijā: 
 
“Mēs vēlamies dzīvot Eiropā, …  

… kur ceļot dzīves līmeni, visās ES valstīs jautājums par imigrāciju (ES valstu vidū) būs 
atkritis (16 balsis),  
… kur dod iespēju cilvēkiem nopelnīt savā valstī, nevis tikai ārzemēs (15 balsis),  
… kur ir multikulturāla sabiedrība ar pozitīvu izpratni par citām kultūrām (14 balsis),  
… kura sagatavo speciālistus uz vietas, lai nav jāpieaicina no citām valstīm, un valsts 
atbalsta studijas iespējas pēc iespējas vairāk (9 balsis),  
… kur mazinās cilvēku tirdzniecība (9 balsis),  
… kas atbalstīs pašmāju uzņēmumus(7 balsis),  
… kur būs darbs un labklājība, tad nebūs migrācija (5 balsis), 
… kur ir pilnīga robežu sakārtošana (5 balsis),  
… kur ir inflācijas samazināšana un vienota valūta (5 balsis),  
… kur rūpējas par imigrantu kā savas valsts pilsoni (4 balsis),  
… kur tiek celta pašcieņa Latvijā (4 balsis),  
… kura ceļ labklājību visā pasaulē (4 balsis),  
… kur nediskriminē ādas krāsas, orientācijas un reliģijas dēļ (3 balsis).  
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Kā tika iegūti rezultāti? 
 
Nacionālā līmeņa Eiropas pilsoņu debašu rezultāti tiek 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 vada galda moderators, kas uztur diskusiju un 
nodrošina, ka katrs viedoklis tiek uzklausīts. Iepriekš noteiktā laikā par rezultātiem, virtuāli sazinoties 
tiešsaistes foruma ietvaros, organizatori informē citas debašu norises vietas. Pirms pasākuma iedzīvotāji 
ir saņēmuši paskaidrojoša rakstura informāciju par projektu un tajā apspriežamajā trim tēmām. Nekādas 
priekšzināšanas netiek pieprasītas. Iedzīvotāji tika izvēlēti saskaņā ar nejaušas atlases principiem un, 
vadoties no demogrāfiskajiem kritērijiem, kas nodrošina daudzveidību.  
 

 Veids Aktivitāte 
Plenārsēde Ievadrunas / informācija dalībniekiem 

Dalībnieki iepazīstas ar dienas darba kārtību, vispārējo debašu norisi, saviem pienākumiem un 
sagaidāmo rezultātu formātu. 
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Plenārsēde Demogrāfiskais balsojums 
Dalībnieki sniedz par sevi demogrāfisko informāciju (dzimums, vecums, nodarbošanās, utt.) cits 
citam nacionālā līmeņa pasākumā, kā arī citu Eiropas pilsoņu debašu dalībniekiem citviet Eiropā. 

Grupas pie 
galdiem 

Veidojam mērķus:  
Dalībniekus iedala trīs grupās (katra grupa apspriež savu tēmu). Atbilstoši katrai tēmai, visi 
dalībnieki papildina teikumu “2020. gadā es gribētu dzīvot Eiropā, kur…”. Viņu atbildes tiek 
pierakstītas uz kartītēm un izvietotas informācijas stendā.  

Grupas pie 
galdiem 

Grupējam mērķus:  
Katrā grupā dalībnieki minētās idejas sagrupē, iedodot katrai kategorijai nosaukumu. Tādā veidā 
viņi koncentrē dažādas idejas, izstrādājot vairākus galvenos uzdevumus. 

Grupas pie 
galdiem 

Izaicinām mērķus:  
Grupām pievienojas eksperti, kas norāda uz problēmām vai nepieciešamajiem kompromisiem, lai 
dalībnieku vīzijas par Eiropas nākotni būtu sasniedzamas un nebūtu pretstatā viena ar otru. 
Eksperti dalībniekiem palīdz tikt galā ar tiem uzdevumiem, kur nepieciešama palīdzība.  

Rotācija Dalībnieki uzzina no citām grupām, kādas vīzijas par Eiropas nākotni tās ir izstrādājušas. 
Plenārsēde Viedokļu apkopošana: 

Katrs dalībnieks balsošanā drīkst izmantot 15 balsis, lai noteiktu, kurus no minētajiem Eiropas 
nākotnes mērķiem viņš/ viņa uzskata par visnozīmīgākajiem. Tas palīdz izveidot vispārējās 
vadlīnijas, lai dalībnieki tālākās diskusijas laikā varētu labāk pievērsties tiem jautājumiem, kas ir 
svarīgi lielākajai daļai dalībnieku. 
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Grupas pie 
galdiem 

Sasniedzamas perspektīvas izstrādāšana:  
Vadoties no izstrādātajiem uzdevumiem, nepieciešamajiem kompromisiem un balsojuma 
rezultātiem, katra grupa izstrādā vienu tādas Eiropas sasniedzamu perspektīvu, kurā dalībnieki 
vēlētos dzīvot. 

Eiropas ballīte – bankets 
Plenārsēde Atskaite un rezultātu apmaiņa:  

Iedzīvotāju pārstāvji pastāsta par savas grupas darba rezultātiem. Pēc tam viņi iepazīstas ar tiem 
rezultātiem, ko izstrādājušas citu valstu grupas.  

Rotācija Rezultātu apspriešana : 
Dalībnieki pārrunā rezultātus ar citām grupām. 

Grupas pie 
galdiem 

ES loma: 
Dalībniek nosaka, vai Eiropas Savienībai ir vai nav kāda loma, lai sasniegtu izstrādāto vīziju par 
to, kādā Eiropā viņi vēlētos dzīvot.   
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Grupas pie 
galdiem 

Apkopošana un labojumi: 
Dalībnieki iestrādā savu grupu rezultātos informāciju, kuru ieguvuši apspriežot rezultātus ar citām 
grupām. Šī ir pēdējā iespēja izdarīt labojumus.  
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Plenārsēde Uzticības balsojums: 
Pēc iepazīšanās ar debašu rezultātiem – vīzijām par to, kādā Eiropā dalībnieki vēlas dzīvot, kā 
arī, ko ES var darīt, lai sasniegtu šo mērķi - dalībnieki nobalso par to, vai viņi piekrīt 
sasniegtajiem rezultātiem.  

 Plenārsēde Nacionālo debašu noslēgums 
 

Par dalībniekiem  
 
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 pārstāv dažādas vecuma grupas, dažādus Latvijas reģionus (Zemgale, Kurzeme, Vidzeme, 
Latgale un Rīga), kā arī dažādas profesijas un izglītības līmeņus. Dalībnieku vidū ir 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.  

 
Debatēs piedalījās 36 latvieši un 7 cittautieši, 40 pilsoņi un 3 nepilsoņi.  
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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 tiek izmantoti? 
Līdz “pārdomu perioda” beigām 2007. gada maijā un līdz Eiropas Savienības galotņu sanāksmei jūnijā 
Eiropas pilsoņu debates dos unikālu ieguldījumu, kas palīdzēs politiķiem izstrādāt Eiropas attīstības 
virzienus nākotnē. 
 
Nacionālā līmeņa Eiropas pilsoņu debates Latvijā ir vienas no 27 nacionālajām debatēm, kuras notiek 
visās ES dalībvalstīs 2007. gada februārī un martā. Katrā no tām tiek izstrādātas nacionālās perspektīvas 
Eiropas nākotnei.  
 
 

 
 
Visi dalībvalstu līmenī izstrādātie rezultāti kalpo par pamatu kopīgām ES iedzīvotāju rekomendācijām, 
kuras tiek izstrādātas Eiropas līmeņa Eiropas pilsoņu debašu noslēguma pasākumā (2007. gada 9.-10. 
maijā), uzsverot kopīgo un atšķirīgo nacionālajos rezultātos. Noslēguma pasākums ir 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. Debašu dalībnieki, kā 
arī sabiedrība kopumā tiks informēta par atbildes pasākumiem. 
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.  
 
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 
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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 

 Dānija: Danish Cultural Institute, www.dankultur.dk, 
Lars Hogh Hansen, lhh@dankultur.dk  

 Igaunija: Open Estonia Foundation, www.oef.org.ee/et, 
Kadri Ollino, kadri@oef.org.ee (Funding and 
Operational Partner) 

 Somija: Svenska Studiecentralen, www.ssc.fi, Björn 
Wallén, bjorn.wallen@ssc.fi 

 Francija: Charles Léopold Mayer Foundation (Funding 
Partner), www.fph.fr,  Fondation de France (Funding 
Partner, www.fdf.org, Economie et Humanisme 
www.economie-humanisme.org, Bernard Pellecuer, 
bernard.pellecuer@economie-humanisme.org 

 Vācija: Robert Bosch Stiftung (Funding Partner), 
www.bosch-stiftung.de, IFOK GmbH, www.ifok.de, Felix 
Oldenburg, felix.oldenburg@ifok.de 

 Grieķija: Bodossaki Foundation, www.bodossaki.gr, 
Alexander Onassis Foundation, www.onassis.gr,  
Leventis Foundation, www.leventisfoundation.org, 
Stavros Niarchos Foundation, www.snfoundation.org 
(all funding partners), Institute of Statistical Research, 
Analysis and Documentation, www.aueb.gr/statistical-
institute, John Panaretos, stat-inst@aueb.gr  

 Ungārija: Partners Hungary Foundation, 
www.partnershungary.hu, Almási Judit,  
partners@partnershungary.hu  

 Īrija: National Forum on Europe, 
www.forumoneurope.ie, Eileen Kehoe, 
info@forumoneurope.ie 

 Itālija: Compagnia di San Paolo (Funding Partner),  
www.compagnia.torino.it,  University of Siena 

(Operating Partner), www.unisi.it, Pierangelo Isernia, 
isernia@unisi.it  

 Latvija: Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, 
www.providus.lv, Dace Akule, akule@providus.lv 

 Lietuva: Baltic Partners for Change Management, 
www.partnersbaltic.lt, Gaila Muceniekas, 
gaila@partnersbaltic.lt 

 Luksemburga : Université de Luxembourg, Unité de 
Recherche STADE, www.cu.lu/stade, Raphael Kies, 
raphael.kies@uni.lu 

 Malta: Fondazzjoni Temi Zammit, www.ftz.org.mt, Brian 
Restall, brian.restall@pim.com.mt 

 Nīderlande: European Cultural Foundation (Funding 
Partner), www.eurocult.org, Ivo Hartmann, 
i.hartman@publiek-politiek.nl 

 Polija: Partners Polska, www.fpp.org.pl, Maciej Tanski, 
maciej.tanski@partnerspolska.pl 

 Portugāle: Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa, www.ics.ul.pt, Pedro 
Magalhães, pedro.magalhaes@ics.ul.pt   

 Rumānija: Romanian Academic Society, 
www.sar.org.ro, Ana Maria Dorobantu, 
deliceana@yahoo.com 

 Slovākija: PDCS - Partners for Democratic Change 
Slovakia, www.pdcs.sk, Lenka Raposova, 
lenka@pdcs.sk  

 Slovēnija: CNVOS - Centre of non-governmental 
organisations of Slovenia, www.cnvos.si, Alenka 
Blazinsek, cnvos@mail.ljudmila.org 

 Spānija: Luis Vives Foundation, 
www.fundacionluisvives.org, Alia Chahin Martín, 
a.chahin@fundacionluisvives.org  

 Zviedrija: Riksbankens Jubileumsfond (Funding 
Partner), www.rj.se, Global Utmaning (Operational 
Partner), www.globalutmaning.se, Erika Augustinsson, 
erika.augustinsson@globalutmaning.se, Pernilla Baralt 
nennen, pernilla.baralt@globalutmaning.se 

 Lielbritānija: Joseph Rowntree Charitable Trust, 
www.jrct.uk, Joseph Rowntree Reform Trust, 
www.jrrt.org.uk, Carnegie UK Trust, 
www.carnegieuktrust.org.uk, Joseph Rowntree 
Foundation, www.jrf.org.uk (Funding Partners), Power 
Inquiry, www.powerinquiry.org, Oliver Henman, 
ohenman@gmail.com 

 Pilsoņu žūrija: nexus e.V., www.nexus-berlin.com, 
Nicolas Bach, bach@nexus.tu-berlin.de 
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