Solidaritātes diskusija un pieņemšana Eiropas dienā

Mums ir ko dot!
2010.gada 7.maijā
ES māja, Aspazijas bulvārī 28, 1. un 2.stāvā

PROGRAMMA
14:30

Dalībnieku reģistrācija (ES mājas 2.stāvā)
Simboliska Eiropas pieredzes un solidaritātes koka izveide

15:00

Andris Gobiņš, Eiropas Kustība Latvijā prezidents
Konferences atklāšana ar foto momentu: simboliska Eiropas pieredzes un solidaritātes
koka izveide (piedalās visi paneļa dalībnieki)

15:10

Vaira Vīķe-Freiberga, bijusī Latvijas Valsts prezidente, Eiropas nākotnes pārdomu grupas
viceprezidente, Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību vēstniece
Mums ir ko dot! Latvija var ne tikai bagātināt citas ES valstis, bet arī no tām gūt – ES
nākotnes stratēģija 2020-2030 parāda virzību uz kuru Latvijai tiekties.

15:25

Aigars Apinis, labās gribas vēstnieks Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un sociālo
atstumtību, divkārtējais paraolimpisko spēļu čempions diska mešanā un vicečempions
lodes grūšanā
Krīze ir iespēja kļūt par labākiem cilvēkiem. Palīdzības sniegšanas izaicinājums un
gandarījums.

15:35

Ina Strazdiņa, 2009. gada Eiropas cilvēks Latvijā, Latvijas Radio 1 žurnāliste Briselē
Cilvēcīgi par to, ko varam mācīties no ļaudīm citās Eiropas valstīs un ko viņiem mācīt. –
Solidaritāte, brīvprātīgums, labā prakse.

15:45

Pauls Raudseps, AS „Cits medijs” valdes priekšsēdētājs, IR žurnālists
Pilsonis vai patērētājs? Indivīda attiecības ar valsti un sabiedrību.

15:55

Maksims Berjoza, sociālo aplikāciju veidotājs, blogeris
Interneti internetos. Mana vīzija par Latvijas, Eiropas un pasaules nākotni.

16:05

Baiba Sipeniece-Gavare, TV un radio raidījumu vadītāja
Mēs esam labāki nekā domājam! Mums ir vairāk jāiedrošina vienam otrs un vairāk
jāuzdrīkstas!

16:15

Diskusija, vada EKL prezidents Andris Gobiņš

16:30

Svinīgā pieņemšana (ES mājas zināšanu, sarunu un mākslas istabās 1.stāvā)
Aivis Ronis, Latvijas Republikas Ārlietu ministrs, uzruna (aicināts)
Māris Graudiņš, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja vadītājs, uzruna
Iveta Šulca, Eiropas Komisijas Pārstāvniecības Latvijā vadītāja, uzruna

Diskusija tiek pārraidīta LR1 mājas lapā, Video ieraksts no maija vidus: www.esmaja.lv
Sinhronais tulkojums no latviešu uz angļu valodu.
Vietu skaits ierobežots, lūdzam pieteikt savu dalību: info@eiropaskustiba.lv.

