
Kā Demokrātijas nedēļas atklāšanā 2020. gadā norādīja Latvijas
Valsts prezidents Egils Levits: 

No 1. līdz 9. maijam norisināsies pilsoniskā iniciatīva
"Demokrātijas nedēļa”. Šī iniciatīva notiks otro reizi.
Simboliskais nosaukums “Demokrātijas nedēļa” ticis
piešķirts, jo tā sākas ar 1. maiju kā Satversmes
sapulces sasaukšanas un Darba svētku dienu, kam
seko 4. maijs kā Neatkarības atjaunošanas diena un
noslēdzas ar 9. maiju kā Eiropas dienu.

Demokrātijas nedēļa ir pilsoniska iniciatīva, tādēļ
Latvijas Pilsoniskā alianse aicina pilsoniskās
sabiedrības aktīvistus un nevalstiskās organizācijas
iesaistīties DEMOKRĀTIJĀ! 
Leposimies par savu valsti un aktīvi darbosimies 
 demokrātiskas Latvijas stiprināšanā!

 Visu informāciju par Demokrātijas nedēļas 2021 
 aktivitātēm iespējams atrast šeit: https://ej.uz/ozzn

#DEMOKRĀTIJĀ

Kāpēc DEMOKRĀTIJĀ? Jo vairāki vēsturiski būtiski JĀ ir noveduši
Latviju demokrātijā.

677 084 JĀ! par demokrātisku Latviju Satversmes sapulces
vēlēšanās.

1. maijā demokrātijas nostiprināšanai 101!

138 JĀ! par tautas prasīto neatkarības atjaunošanu.

4. maijā demokrātijas atjaunošanai 31!

676 700 JĀ! par Latvijas pilntiesīgu dalību Eiropas Savienībā.

9. maijā Eiropas diena Latvijā un visās demokrātiskajās
Eiropas valstīs!

DEMOKRĀTIJAS NEDĒĻA 2021

“Demokrātijas nedēļa, uzsverot 1. maiju kā demokrātiskas valsts pārvaldes
iedibināšanu Satversmē, 4. maiju kā mūsu neatkarības atjaunošanu un 9. maiju
kā mūsu neatkarīgas, demokrātiskas valsts dzīvi Eiropā, būtu labs, simbolisks
veids, kā uzsvērt tās vērtības, par ko mēs kā Latvijas sabiedrība valstiski
pastāvam”.



IDEJAS, KĀ IESAISTĪTIES DEMOKRĀTIJĀ!

Popularizē DEMOKRĀTIJĀ!

Pateicies DEMOKRĀTIJĀ!

Praktizē DEMOKRĀTIJĀ! Pārbaudi savas zināšanas DEMOKRĀTIJĀ!

Izrunā DEMOKRĀTIJĀ!

Pievienojies  DEMOKRĀTIJĀ!

Apliecini publiski, ka esi daļa no
Demokrātijas nedēļas, lieto tēmturi
#DEMOKRĀTIJĀ.

Parādi, ka esi pateicīgs par to, ka dzīvo
demokrātijā, noorganizē kopīgu svētku
pasākumu ar sev tuvajiem.

Pārrunā ar ģimeni Latvijas demokrātijas
vēsturi un tavas ģimenes līdzdalību
neatkarības atgūšanā.

Organizē publiskas diskusijas, lai diskutētu
par demokrātijas vēsturiskiem notikumiem,
šī brīža situāciju un nākotnes iespējām.

Atzīmē Demokrātijas nedēļu, tiekoties ar
pašvaldību vai valsts institūciju pārstāvjiem
un politiķiem, lai diskutētu par
demokrātijas procesiem un ikviena
sabiedrības pārstāvja lomu tajos.

Pārbaudi savas zināšanas par demokrātiju,
piedaloties Demokrātijas viktorīnās 
"Vai Tu zini Satversmi?"
http://www.iepazistisatversmi.lv/

Pārbaudi savas zināšanas par demokrātiju,
sarīkojot Demokrātijas viktorīnas vakaru ar
kolēģiem, ģimeni vai draugiem.

Stiprini pilsonisko sabiedrību, kas ir
demokrātijas stūrakmens; pievienojies
kādai nevalstiskajai organizācijai kā
biedrs, brīvprātīgais vai atbalstītājs.

Izpildi demokrātijas digitālo vingrinājumu,
iesniedzot vai parakstoties par kādu
iniciatīvu internetā.

Izmēģini demokrātiju praksē, noorganizē
simulācijas politiskās debates vai
vēlēšanas.

Izsaki pateicību pilsoniskajiem aktīvistiem,
NVO un lēmumu pieņēmējiem par viņu
ieguldījumu Latvijas demokrātijas
stiprināšanā.

Esi informēts par Demokrātijas nedēļas
aktivitātēm, pievienojoties demokrātijas
nedēļas 2021 Facebook grupai: 
https://ej.uz/ozzn

Līdzdarbojies Demokrātijas nedēļas
iniciatīvu iedzīvināšanā un piedalies citu
organizētajos pasākumos.

Esi radošs, izveido fotogrāfiju vai video,
kas parāda, ko tev nozīmē demokrātija un
padalies sociālajos tīklos ar tēmturi
#DEMOKRĀTIJĀ.

Iesaisties arī citās Demokrātijas nedēļas 2021 aktivitātēs!
Visu informāciju atradīsi šeit: https://ej.uz/ozzn

#DEMOKRĀTIJĀ
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IDEJAS, KĀ IESAISTĪTIES DEMOKRĀTIJĀ!

Papildini zināšanas par  DEMOKRĀTIJĀ! Papildini zināšanas par  DEMOKRĀTIJĀ!

Papildini zināšanas par DEMOKRĀTIJĀ!

Papildini zināšanas par DEMOKRĀTIJĀ! Papildini zināšanas par  DEMOKRĀTIJĀ!

Papildini zināšanas par  DEMOKRĀTIJĀ!

Nostiprini savas zināšanas par Latvijas
virzību uz demokrātiju, uzrīko filmu seansu!
Skaties latviešu filmas: https://ej.uz/x5kf

Nostiprini savas zināšanas, kā demokrātija
darbojas praksē, noskatoties Saeimas
veidotos informatīvos video:
https://ej.uz/3sdy

Nostiprini savas zināšanas, kā demokrātija
darbojas praksē, uzzinot,  kā vari kļūt par
politiski aktīvu pilsoni: https://ej.uz/24rg

Papildini savas zināšanas par Latvijas
demokrātiju, iepazīstoties ar to, kā
Ministru kabinets pieņem lēmumus un
iesaista sabiedrību: https://ej.uz/5dfp

Papildini savas zināšanas par Latvijas
demokrātiju, iepazīstoties ar to, kā Saeima
veido dialogu ar sabiedrību: https://ej.uz/9dee

Papildini savas zināšanas par Latvijas
demokrātiju, iepazīstoties ar to, kā strādā
Saeima: https://ej.uz/eh27

Iejūties studenta lomā, noskaties Valsts
prezidenta Egila Levita lekciju “Demokrātijas
attīstība Latvijā”: https://ej.uz/pnyg

Noskaties īsfilmu par Latvijas neatkarības
atjaunošanas dienu: https://ej.uz/xkyj

Noskaties interaktīvu video: 
 http://ieejaskarte.lv/ un pārbaudi savas
zināšanas par valsts proklamēšanas gaitu.

Iesaisties arī citās Demokrātijas nedēļas 2021 aktivitātēs!
Visu informāciju atradīsi šeit: https://ej.uz/ozzn

#DEMOKRĀTIJĀ
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