
Diskusiju seminārs “UZTICĒŠANĀS – ATTĪSTĪBAS STŪRAKMENS”
2019. gada 29. martā plkst. 10:00–13:40

Organizē: Latvijas Pašvaldību savienība
      Eiropas Parlamenta birojs Latvijā
      Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā
      Valsts kanceleja 
      Valsts administrācijas skola

Eiropas Savienības mājā Rīgā,
Aspazijas bulvārī 28, 2. stāvā

Kamīnzālē

9:30 Reģistrācija

10:00–10:10 Atklāšana
Ceļa vārdi “Uzticēšanās – attīstības stūrakmens”

Gints Kaminskis, LPS priekšsēdis

Stēfans Ēriksons, ZMPBL direktors

Marta Rībele, Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītāja

Jānis Citskovskis, Valsts kancelejas direktors

10:10–10:50 Ilgtermiņa uzticēšanās veidošana sabiedrībā, pašvaldību loma tajā Dr. Ulfs Andreasons, Ziemeļvalstu Ministru 
padomes vecākais padomnieks, pētījuma 
“Uzticēšanās – ziemeļvalstu zelts” 
autors

10:50–11:20 Uzticēšanās pieredze komparatīvā skatījumā: Latvija un ziemeļvalstis Dr. Agnese Cimdiņa, 
sociālantropoloģe

11:20–11:50 Mūsdienīga, tālredzīga saruna ar sabiedrību kā attiecību veidošanas un uzticēšanās 
pamats

Zigurds Zaķis, komunikācijas 
stratēģiskais plānotājs

12:00–12:30 Kafijas pauze



PANEĻDISKUSIJA. Labo piemēru un pieredzes apmaiņa

12:30–13:30 Ko mēs jau esam paveikuši? Kā veiksmīgi sākt veidot uzticēšanās pamatus mūsu 
sabiedrībā?
•	 Kā uzticēšanos iedzīvināt savā pašvaldībā kā neatņemamu sastāvdaļu?
•	 Kā uzticēšanos iedzīvināt valsts pārvaldē?
•	 Uzticēšanās caur sarežģītu izvēļu konfrontāciju un to komunikāciju
•	 Uzticēšanās parlamentam: Ziemeļeiropa un Latvija
•	 Jaunieši un uzticēšanās: Eiropas Parlamenta biroja pieredze

Gints Kukainis, Smiltenes novada 
domes priekšsēdētājs

Ilze Pavlova, Valsts kancelejas 
Komunikācijas departamenta vadītāja

Pēteris Vilks, Pārresoru koordinācijas 
centra vadītājs

Agita Kalviņa, Valsts administrācijas 
skolas direktore

Marija Golubeva, Saeimas sekretāra 
biedre

Jolanta Bogustova, Eiropas Parlamenta 
biroja Latvijā jauniešu programmu vadītāja

NOSLĒGUMS

13:30–13:40 •	 Ko mēs varam mācīties?
•	 Kādi būs mūsu tālākie soļi uzticēšanās kā vērtības nostiprināšanā un palielināšanā 

Latvijā?

Agita Kalviņa, moderatore

Mudīte Priede, LPS ģenerālsekretāre

Sociālantropoloģe Dr. Agnese Cimdiņa: “Augsts sociālās uzticības līmenis ir viens no svarīgākajiem 
sabiedrības resursiem. Ieguvumi no sabiedrības, kurā cilvēki cits citam uzticas, ir ārkārtīgi lieli: ir pat 

zinātnieku mērījumi, kas liecina, ka, uzticēšanās līmenim pieaugot par 10 procentpunktiem, ekonomikas 
pieaugums palielinās par aptuveni pusprocentpunktu. Jo augstāks uzticēšanās līmenis, jo zemākas 

transakciju izmaksas. Valstīs ar augstu uzticēšanās līmeni vērojams daudz augstāks “laimes indekss”;  
tā galvgalī ir Somija, Norvēģija, Dānija: šajās valstīs arī sociālās uzticēšanās līmenis ir augstākais Eiropā.”

(Avots – Delfi.lv)


