
                                        

 
 
 

 

 

  

Diskusija Konferences par Eiropas nākotni ietvaros  

“Pašvaldības un Eiropas demokrātija: daudzveidībā patiesi vienoti?”  

“Laime atkarīga no mums pašiem.” (Aristotelis) 
 
 

2021. gada 28. septembrī  
16:00 – 17:30  

MS Teams platforma 
 

  

Katru valsti veido tās iedzīvotāji, un Eiropas demokrātija sākas katras dalībvalsts pašvaldībās. Iedzīvotāju 
līdzdalība demokrātijas un politisko lēmumu veidošanā svarīga ne tikai vēlēšanu periodā, bet ik dienas. 
Tajā pašā laikā demokrātija Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs saskaras ar tādām problēmām kā 
pieaugošais ekstrēmisms, dezinformācija un distancēšanās starp cilvēkiem un viņu ievēlētajiem 
pārstāvjiem.  

Kā šīs problēmas var novērst vai veicināt pašvaldību tiesības un brīvības, centra un nomaļu mijiedarbība 
un atsvešinātība? Vai mākam uzmanīgi un laicīgi ieklausīties krīzes priekšvēstnešos un rīkoties, lai 
situāciju veidotu par labu iedzīvotājiem un to labklājībai?  

Konference par Eiropas nākotni ir pirmreizējs un apjomīgs projekts, kura ietvaros Eiropas Parlaments, 
Padome un Eiropas Komisija līdz 2022. gada pavasarim uzklausīs iedzīvotāju priekšlikumus par Eiropas 
problēmām un prioritātēm. Konferences mērķis ir veidot patiesu dialogu un koncentrēties uz iedzīvotāju 
patiesajām vajadzībām. Tāpēc diskusijas ietvaros, esot vienoti dažādībā, kopīgi meklēsim atbildes un 
labākos priekšlikumus mūsu nākotnei. Diskusijas secinājumi tiks ņemti vērā Eiropas Reģionu komitejas 
sagatavotajos priekšlikumos Konferences par Eiropas nākotni oktobra plenārsesijai. 
 
Darba kārtība  
 
Moderators: Dainis Turlais, Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā vadītāja vietnieks 
 

16:00 – 16:10 Atklāšana 

Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis, Eiropas Reģionu komitejas 
Biroja viceprezidents 

Madars Lasmanis, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks 
pašvaldību un reģionālās attīstības jautājumos 

16:10 – 16:30 Eiropas Savienība un pašvaldības – vienotība un daudzveidība daudzlīmeņu 
pārvaldībā 

Dr. phys., Dr. oec. Māris Pūķis, Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks 

16:30 - 16:40 Krīze un klimatneitrāla ekonomika: kāda ir pašvaldību izvēles brīvība? 



  

Gunārs Ansiņš, Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētājs, Latvijas delegācijas 
Eiropas Reģionu komitejā pārstāvis, Eiropas Klimata pakta vēstnieks  

16:40 – 17:00 ES kohēzijas politika. Pagātnes secinājumi nākotnei: kādi ieguvumi Latvijas 
pašvaldībām? 

Edgars Šadris, Finanšu ministrijas ES fondu Stratēģijas departamenta direktors 

 Diskusija “Eiropas Savienība kā cilvēku savienība.” 

17:00 – 17:30 Cilvēks – labklājība - Eiropa 
Sergejs Maksimovs, Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā pārstāvis, Latvijas 
Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs 
Cilvēks – izglītība – Eiropa 
Inga Bērziņa, Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā locekle, Latvijas Pašvaldību 
savienības Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja 
Cilvēks – izpratne – Eiropa 
Dr.sc.admin. Agnese Rusakova, pēcdoktorante, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultātes vadošā pētniece, FIT FORTHEM projekta 
administratore, Latvijas Rektoru Padomes eksperte 
 

  
 
 

#TheFutureIsYours 
 
 


