
Liene Valdmane, Eiropas kustība Latvijā ģenerālsekretāre
tēma "Es Eiropā" 
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"Es Dienvidlatgale  varu!  

Viedoklu kafejnicas 

"Es 
Dienvidlatgale  

                                                                        
Projektu “Es Dienvidlatgalē varu!” finansē Islande, Lihtenšteina 
un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"
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Pasākuma moderatori: Ieva Jūhansone un Oskars Zuģickis 
Ievads: Inga Krekele un Oskars Zuģickis

Lielais panelis
Juris Vuguls, Latvijas Lauksaimniecības universitātes docents, filozofs
tēma “Kas ir viedoklis?”

Nora Biteniece, Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta konsultante
tēma "Medijpratība" 

Ansis Bērziņš, Kopienu fondu kustības koordinators, Aktīvo iedzīvotāju fonda vadītājs 
tēma "Kopienu līdzdalība"

MEDIJPRATĪBA? – moderē Nora Biteniece, Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta
konsultante; Ēvalds Dukulis, LTV žurnālists; Renāte Lazdiņa, Latvijas Radio Latgales studijas vadītāja

Viltus ziņas un kur ir patiesība? Populisms, tukšas runas, narcisisms un pakāpšanās uz cita pleciem pēdējos gados ir kļuvušas par ierastām lietām.
Mēs dzīvojam katrs savā sociālajā burbulī, tik dalītas informācijas un kategorisku viedokļu pasaulē, ka bieži vien vairs neprotam sarunāties –
cieņpilni, argumentēti, uzklausot vienam otru un pieņemot, ka katram viedoklim ir tiesības pastāvēt, neatkarīgi no tā, vai tas sakrīt ar mūsējo. 

KĀDA IR KOPIENAS BALSS POLITIKĀ? - moderē Ieva Jātniece, biedrība “Ūdenszīmes” vadītāja, Sēlijas vēsturiskās zemes
kopienu pārstāve Latvijas vēsturisko zemju padomē 

Kā palīdzēt politikā pieņemt labākus lēmumus: būt par sanitāru sliktiem lēmumiem, sabiedrības līdzdalību dažādās formās. Viedokļi un sarunas
par lauku pilsoniskās sabiedrības tiesisko un finansiālo vidi, kā arī spēju būt efektīviem, atbildīgiem un neatkarīgiem sadarbības partneriem, kā arī
uzlabot spēju veidot dialogu ar politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem, kas atbildīgi par lauku kopienu ilgtspējīgu attīstību, sekmējot šo
ierēdņu atbildību par viņu sniegumu pilsoņiem un sabiedrībai kopumā. 

VAI MANI DZIRD EIROPĀ? - moderē Āris Ādlers, Eiropas Inovāciju asociācijas vietējai attīstībai (AEIDL.eu) Valdes loceklis un
Liene Valdmane, Eiropas kustība Latvijā ģenerālsekretāre 

Mana vieta Eiropā. Kā es varu ietekmēt lēmumus Eiropa? Diskusijas par esošajām ES iespējām un darbību, ļaujot saskatīt dzīves kvalitātes
uzlabošanas un ekonomikas attīstības iespējas, un ikviena iedzīvotāja nozīmību un proaktīvas rīcības būtiskumu.

Viedokļu festivāla "ES varu" mērķis ir ne tikai pulcināt aktīvākos partnerību pārstāvjus, biedrus, sadarbības partnerus vienkopus, lai rosinātu pieredzes apmaiņu, bet arī vieta, kur
mēs varam apzināties, ka katrs esam valsts un sabiedrības līdzdalībai ir izšķiroša nozīme. Viedokļu festivālā tiks aicināti viedokļu līderi trīs tēmās, lai rosināti, mudinātu domāt

līdzi, motivētu un radītu pārliecību, ka katram viedoklim ir nozīme. 
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ES EIROPĀ! 

F E S T I V Ā L S
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TIEKAMIES!
Augšdaugavas novada

 kultūras centrā "Vārpa"
Dobeles iela 30, 

Daugavpils

varu !"

23.09.2022.
plkst. 09.50

Reģistrācija: 9.20 - 9.50

(no plkst. 09.55 - 11.10) 

(no plkst. 11.20 - 13.40) 


