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I E VA DS

Īsumā par līdzdalību

“Aktīva, stipra un zinoša pilsoniskā sabiedrība ir demokrātiskas valsts viens no stūrakmeņiem, 
vienlaikus arī valsts iekšējās drošības jautājums. Organizētā pilsoniskā sabiedrība ir pierādījums 
tam, ka Latvijā iedzīvotājiem ir vēlme ne tikai gaidīt no valsts, bet piedalīties valsts veidošanā ar 
nevalstisko organizāciju starpniecību. Latvijā nevalstiskās organizācijas īsteno daudzas sabie-
drībai nozīmīgas iniciatīvas, kas skar simtiem tūkstošu cilvēku dzīves kvalitāti, tai skaitā sniedz 
neatsveramu atbalstu krīzēs.” 

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga

Sabiedrības līdzdalība ir sabiedrības iesaiste regulējuma un politikas veidošanas procesā un 
citu sabiedrības interesēm nozīmīgu jautājumu risināšanā valsts pārvaldē, pašvaldībā, 
apkaimē, skolā – jebkur, kur jānonāk pie efektīvākā risinājuma mūsdienu izaicinājumiem. 

Kurš iegūst no līdzdalības? Visi Latvijas iedzīvotāji, jo tā veicina sabiedrības interesēm atbil-
stošu un pierādījumos balstītu lēmumu izstrādāšanu, demokrātijas kvalitāti, solidaritāti, 
resursu efektīvu izlietošanu, atvērtu un iekļaujošu pārvaldību, kā arī līdzsvarotu un pozitīvu 
sabiedrības attīstību. Visbeidzot – līdzdalība ir ceļš uz uzticēšanās veicināšanu starp 
iedzīvotājiem un valsts pārvaldi, kā arī starp dažādām iedzīvotāju grupām, kas savukārt 
ilgtermiņā stiprina mūsu noturību pret krīzē. Taču Latvijas statistika par uzticēšanos un 
pārliecību par iespēju ietekmēt lēmumus ir zema. Tā, piemēram, Eirobarometra 2021. gada 
pavasara dati liecina, ka tikai 28% iedzīvotāju Latvijā tic, ka ar savu viedokli var kaut ko 
mainīt savā valstī, bet 71% netic tam, ka viņu balsij ir nozīme.

Par Līdzdalības nedēļu
 
“Apzinoties, ka sabiedrības uzticēšanās ne tikai valsts pārvaldes iestādēm, bet arī starp 
dažādām sabiedrības grupām ir zema, mūsu uzdevums ir stiprināt jēgpilnas iespējas līdzdar-
boties un iedrošināt ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties demokrātiskajos procesos, ietekmē-
jot lēmumus, kas skar mūs visus. Uzticēšanās krīzi varam novērst, strādājot kopā, tāpēc Līdzdalī-
bas nedēļa, kuru īsteno nevalstiskās organizācijas kopā ar valsts pārvaldi, ir būtisks signāls 
sabiedrībai, ka esam gatavi sadzirdēt un sastrādāties. Tikai kopīgs darbs palīdzēs mums rast 
ikviena vajadzībām piemērotus, taisnīgus, samērīgus un ērti īstenojamus risinājumus.”

Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis

No 2022. gada 27. jūnija līdz 3. jūlijam visā Latvijā norisinājās pilsoniskās sabiedrības 
forums “Līdzdalības nedēļa”, kurā nevalstiskās organizācijas kopā ar valsts pārvaldi diskutē-
ja un meklēja risinājumus, kā veicināt sabiedrības iesaisti sabiedrībai nozīmīgu jautājumu 
risināšanā, un kā uzlabot savstarpējo sadarbību un uzticēšanos.
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Kā nosaukums vēsta, pasākums norisinājās nedēļas garumā un ikviens interesents tika 
aicināts atrast sev tematiski piemērotāko dienu, kurā iesaistīties kā dalībniekam vai līdzor-
ganizatoram.
 
Pirmajā foruma dienā, 27. jūnijā, notika iesildošās diskusijas, otrajā  - tīklošanās un sadarbī-
bas veicināšanas aktivitātes. Trešajā dienā tiks meklēti risinājumi lokāla un nacionāla 
līmeņa pilsoniskajai līdzdalībai, savukārt, ceturtajā dienā notika pilsonisko kompetenču 
stiprināšana nacionālā, lokālā un individuālā līmenī. Piektā un sestā dienā norisinājās 
sarunu festivāls LAMPA, bet septītajā dienā ikviens tika aicināts praktizēt līdzdalību indi-
viduāli. Līdzdalības nedēļas ietvaros 29. un 30. jūnijā notika arī jau par tradīciju kļuvušais 
Latvijas lauku kopienu vasaras forums, ko rīko Latvijas Lauku forums, aicinot piedalīties 
aktīvās lauku kopienas, viedos ciemus, kopienu attīstības lietpratējus un interesentus.
  
Forumu rīkoja Valsts kanceleja, Latvijas Pilsoniskā alianse, PROVIDUS un Aktīvo iedzīvotā-
ju fonds. 

Forums norisinājās iniciatīvas “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei” 
ietvaros, kuru īstenoja Valsts kanceleja sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse” 
un Islandes iedzīvotāju fondu. Iniciatīvas īstenošana tiek atbalstīta Islandes, Lihtenšteinas 
un Norvēģijas Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta 2014 – 2021. gadam Div-
pusējās sadarbības fonda ietvaros.



Diena veltīta atklātām sarunām par veiksmīgu un neveiksmīgu pilsoniskās iesaistes piemēriem 
un kopīgām prāta vētrām tam, kā no neveiksmēm izvairīties un kā spēcināt pilsonisko
sabiedrību.

P I R M Ā  D I E N A
I E S I L D OŠĀ S  D I S K US I JA S
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KO  M Ē S  VA RA M  M ĀCĪT I E S  N O  U K RA I Ņ I E M  AT T I E CĪBĀ  U Z  P I L S O N I S KĀ S
LĪDZ DA LĪBA S  V E I C I N Ā ŠA N U ?

  

Norises laiks 27.06.2022.

Domnīca “Providus”

https://www.facebook.com/providuslv/videos/
290082126607202
 
(Pasākums angļu valodā bez tulkojuma)

Rīkotājs

Saite uz pasākuma ierakstu
(ja tāds ir)

Informācija par dalībniekiem
(skaits, aptuvenais profils)

Secinājumi, galvenās atziņas,
turpmākie soļi

Prezentācijas un citi
informatīvie materiāli

Latvijā esam pieraduši uz Ukrainu skatīties kā uz pārejas 
procesā esošu sabiedrību, kurai daudz varam iemācīt 
demokrātijas un valsts pārvaldes uzlabošanas jomā. Taču ir 
dažas jomas, kur Latvijas pilsoniskajai sabiedrībai un 
pārvaldei būtu vērts pamācīties no Ukrainas. Pilsoniskā 
līdzdalība pašvaldību un reģionu līmenī pirms Krievijas iebru-
kuma 24.februārī bija viena no šīm jomām. Ukraiņi eksperi-
mentēja ar sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu vēl ilgi pirms šī 
metode kļuva populāra Latvijas pašvaldībās.

Šī pasākuma ietvaros attālināti Ukrainas pilsoniskās līdzdalī-
bas ekspertus tika iztaujāti par to, kādi bija Ukrainas pirmska-
ra laika pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas sasniegumi 
(iedzīvotāju padomes, e-petīcijas, e-konsultācijas, līdzdalības 
budžets) un kā pilsoniskās prasmes noder kara laikā.

Secinājums: sabiedrības līdzdalības un pašorganizēšanās 
prasmes nerodas vienas dienas laikā, tāpēc, lai sabiedrība 
spētu reaģēt krīzes situācijās, nepieciešams ieguldīt šo 
prasmju attīstībā.

Diskusijas vadītāja - domnīcas PROVIDUS direktore Iveta 
Kažoka, Oleksijs Koļesņikovs (Oleksii Kolesnykov), Ukrainas 
asociācijas kopienu pašorganizācijas atbalstam vadītāj,  
Oleksijs Orolovskis (Oleksy Orlovsky), Starptautiskā Rene-
sanses fonda demokrātisko prakšu programmas direktors. 81 
skatītājs tiešsaistē.

Nav

https://www.facebook.com/providuslv/videos/290082126607202


6  
  

P I R M Ā  LĪDZ DA LĪBA S  L A BĀ S  P RA KS E S  P Ē C P US D I E N A

  

Norises laiks 27.06.2022.

Valsts kanceleja sadarbībā ar biedrību “Sabiedriskās
politikas centrs “Providus””

https://youtu.be/WZQfiQr41Lo

Rīkotājs

Saite uz pasākuma ierakstu
(ja tāds ir)

Informācija par dalībniekiem
(skaits, aptuvenais profils)

Secinājumi, galvenās atziņas,
turpmākie soļi

Prezentācijas un citi
informatīvie materiāli

Līdzdalības labās prakses pēcpusdienas ir Valsts kancelejas 
iniciatīva valsts pārvaldē strādājošo atbalstam efektīvākai un 
jēgpilnai sabiedrības līdzdalības iespēju nodrošināšanai, kas 
ietverta Latvijas Piektajā nacionālajā atvērtās pārvaldības 
rīcības plānā 2022.–2025. gadam. Līdzdalības labās prakses 
pēcpusdienas plānots organizēt divas reizes gadā ik gadu.

Pirmajā līdzdalības labās prakses pēcpusdienā Valsts kancele-
jas pārstāves I.Kušķe un Z.Legzdiņa-Joja prezentēja koprades 
procesā domnīcas "Iesaistoša un rezultatīva sabiedrības 
līdzdalība" izstrādātas “Vadlīnijas sabiedrības līdzdalības 
nodrošināšanai valsts pārvaldē”. 

Biedrības “Sabiedriskās politikas centrs “Providus”” pārstāve 
L. Stafecka dalījās ar vairākiem labās prakses piemēriem 
attiecībā uz sabiedrības iesaisti.

Kultūras ministrijas pārstāve S. Laizāne iepazīstināja ar 
pieredzi attiecībā uz sabiedrības līdzdalības iespējām Saliedē-
tas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnos-
tādņu 2021.-2027. gadam sagatavošanā.

Veselības ministrijas pārstāve K. Kravale iepazīstināja ar 
ministrijas pieredzi sadarbībai ar sabiedrību Covid-19 
vakcinācijas blakņu kompensācijas kārtības izstrādē.

Ar piemēriem dalījās Valsts kancelejas, biedrības “Sabie-
driskās politikas centrs “Providus””, Kultūras ministrijas un 
Veselības ministrijas pārstāvji.

Kā klausītāji piedalījās 45 valsts pārvaldē nodarbinātie, kas 
pārstāvēja dažādas nozaru ministrijas un to padotības 
iestādes. 

•  Pirmā līdzdalības labās prakses pēcpusdiena
• Vadlīnijas sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai valsts 
    pārvaldē
•  Kultūras ministrijas pieredze, iesaistot sabiedrību Saliedē-
    tas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnos-
    tādņu 2021.-2027. gadam sagatavošanā
•  Veselības ministrijas labas prakses piemērs: COVID-19 
    vakcīnu blakņu kompensācijas kārtība

https://youtu.be/WZQfiQr41Lo
https://nvo.lv/uploads/vm_sab_lidzdaliba.pdf
https://nvo.lv/uploads/vk_ogp_lidzdalibas_pecpusdiena_27.pdf
https://nvo.lv/uploads/km_lidzdalibas_nedela_pamatnost_diskusijas.pdf
https://nvo.lv/uploads/vm_sab_lidzdaliba.pdf
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LĪDZ DA LĪBA S  A P L A U Z I E N S

  

Norises laiks 27.06.2022.
Vieta: Retro tramvajs, maršrutā:
Ausekļa iela – Mežaparks – Ausekļa iela

Latvijas Pilsoniskā alianse

Nav, pasākums tikai klātienē

Dalībnieku skaits – 11 dažādu jomu nevalstisko organizāciju
pārstāvji, valsts pārvaldes pārstāvji 

Rīkotājs

Saite uz pasākuma ierakstu
(ja tāds ir)

Informācija par dalībniekiem
(skaits, aptuvenais profils)

Secinājumi, galvenās atziņas,
turpmākie soļi

Prezentācijas un citi
informatīvie materiāli

Ikvienam reizēm gadās kļūdīties. Runā, ka no kļūdām mācās, 
un vispatīkamāk, protams, ir mācīties no citu kļūdām un par 
savām spēt pasmieties. 
Pasākumā “Līdzdalības aplauziens” (pasākuma formāts, labāk 
zināms kā F*ck up night, dēvēts arī par neveiksmju stāstiem, 
lažu vakaru vai ķezu svinēšanu) brīvā un neformālā gaisotnē 
runātāji dalījās ar savām kļūdām, neveiksmēm jeb “aplauzie-
niem”, līdzdalības procesos iesaistoties vai tos organizējot.

Secinājumi: 
• Kas nedara, tas nekļūdās;
• Kļūda par kļūdu top brīdī, kad apzinies, ka tavs plānotais
   neizdevās tā, kā sākotnēji biji domājis, bet tas nenozīmē, ka
   citi to arī vērtē kā kļūdu. Ļoti iespējams, ka šo kļūdu neviens
   pat nepamana, tāpēc nevajag fokusēties uz to;  
• Pieņem neveiksmi kā mācību tālākai attīstībai, kļūdas ir
   neatņemama sastāvdaļa ceļā uz izaugsmi;
• Dalīta bēda ir pusbēda – ir svarīgi atrast atbalstošus
   cilvēkus, ar kuriem pārunāt neveiksmes, lai paliktu vieglāk
   un kopīgi meklētu risinājumus. 

Turpmākie soļi: plānots formātu turpināt, reizi gadā organizē-
jot “Līdzdalības aplauziena” pasākumu, īpaši motivējot atklātā 
sarunā par līdzdalības neveiksmēm dalīties valsts pārvaldes 
pārstāvjiem. 

Foto no pasākuma

https://flic.kr/s/aHBqjzXPBP
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Diena veltīta savstarpējās sadarbības veicināšanai – starp nevalstiskajām organizācijām, 
dažādiem sektoriem (publiskā pārvaldes, bizness, mediji) lokālā, nacionālā un starptautiskā 
līmenī, kā arī iepazīšanās ar ārvalstu veiksmīgai pieredzei pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības 
stiprināšanā.

OT RĀ  D I E N A
TĪK LOŠA N Ā S  U N  SA DA R BĪBA S  V E I C I N Ā ŠA N A
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C I LV Ē K U  S P Ē KS .  KĀ  E F E K TĪV I  U N  RA D OŠ I  O R GA N I Z Ē T  S O C I Ā L Ā S
KA M PA Ņ A S.

  

Norises laiks 28.06.2022.

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā
ar Aktīvo iedzīvotāju fondu

Nav, pasākums tikai klātienē

Dalībnieku skaits – 14 dažādu jomu nevalstisko organizāciju
pārstāvji

Rīkotājs

Saite uz pasākuma ierakstu
(ja tāds ir)

Informācija par dalībniekiem
(skaits, aptuvenais profils)

Secinājumi, galvenās atziņas,
turpmākie soļi

Prezentācijas un citi
informatīvie materiāli

Gudruna Jonsdottira no Islandes dalījās pieredzē par efektīvu 
un radošu kampaņu rīkošanu, lai panāktu tiesību aktu grozīju-
mus un sabiedrības attieksmes maiņu.

Gudrunas padomi efektīvākām kampaņām:
• Pārsteiguma jeb wow elements kampaņā, kas rada šoka
   efektu;
• Ar kampaņām nepieciešams pievērst uzmanību un veidot
   apziņu;
• Sadarbība ar medijiem ir vitāli svarīgi;
• Sarkasms ir spēcīgs rīks komunikācijā;
• Nemitīgi nepieciešams mainīt fokusu;
• Neaizmirst svinēt mazās un lielās uzvaras, jeb Joy and cham-
   pagne elements. 

Nav



 

10  

 

  

D I S K US I JA  “ KĀ  U N  VA I  SA B I E D RĪBA  VA R  LĪDZ DA R B OT I E S  U N  I E T E K M Ē T
B Ū V N I E CĪBA S  L Ē M U M US ? ”

  

Norises laiks 28.06.2022.

Domnīca “PROVIDUS”

Nav, pasākums tikai klātienē

Rīkotājs

Saite uz pasākuma ierakstu
(ja tāds ir)

Informācija par dalībniekiem
(skaits, aptuvenais profils)

Secinājumi, galvenās atziņas,
turpmākie soļi

Prezentācijas un citi
informatīvie materiāli

Sabiedrības līdzdalībai pašvaldības lēmumu pieņemšanā, it 
īpaši tādu lēmumu pieņemšanā, kuru rezultātā notiek 
būvniecības procesi, ir nozīmīga loma. Iesaistot sabiedrību 
šādu lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesā, mēs dodam 
iespēju ikvienam uzzināt ko un kur būvēs, kā notiks būvniecī-
bas process un izvairīsimies no riska, ka būvatļauja tiks 
apstrīdēta un pārsūdzēta tiesā.
Diskusijā pārrunāti sabiedrības līdzdalības iespējas un galve-
nos izaicinājumus.

Rokasgrāmata “Kādas ir manas tiesības un iespējas izsekot 
notiekošajiem būvniecības procesiem?”

Runātāji:
Agnese Frīdenberga - PROVIDUS pētniece;
Olga Feldmane - Ekonomikas ministrijas Būvniecības depar-
tamenta vadītāja;
Juris Jātnieks, Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētājs;
Pārstāvji no Jūrmalas aizsardzības biedrības.

6 dalībnieki

https://providus.lv/raksti/rokasgramata-kadas-ir-manas-tiesibas-un-iespejas-izsekot-notiekosajiem-buvniecibas-procesiem/
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Diena veltīta savstarpējās sadarbības veicināšanai – starp nevalstiskajām organizācijām, 
dažādiem sektoriem (publiskā pārvaldes, bizness, mediji) lokālā, nacionālā un starptautiskā 
līmenī, kā arī iepazīšanās ar ārvalstu veiksmīgai pieredzei pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības 
stiprināšanā.

T R E ŠĀ  D I E N A
R I S I N Ā J U M I  LO KĀ L A  U N  N AC I O N Ā L A  LĪM E Ņ A

P I L S O N I S KA JA I  LĪDZ DA LĪBA I
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M ĀCĪB U  O R GA N I Z Ē ŠA N A  R O M U  A K TĪV I ST I E M  P I L S O N I S KO  P RA S M J U
U N  LĪDZ DA LĪBA S  I E S P Ē J U  P I L N V E I D OŠA N A I  P R OJ E K TA  “ L AT V I JA S
R O M U  P L AT FO R M A  V I ”  I E T VA R OS

  

Norises laiks 29.06.2022.

Zemgales NVO Centrs

Nav, pasākums tikai klātienē

Rīkotājs

Saite uz pasākuma ierakstu
(ja tāds ir)

Informācija par dalībniekiem
(skaits, aptuvenais profils)

Secinājumi, galvenās atziņas,
turpmākie soļi

Prezentācijas un citi
informatīvie materiāli

Kopumā pasākums ir bijis veiksmīgs, tika nostiprināta 
pārliecība par dalībnieku iespējām līdzdarboties aktīvi un 
pārstāvēt savu mērķa grupu. Tika doti konkrēti instrumenti 
aktivitāšu dažādošanai un arī iespēju informācija (projektu 
iespējas), kas paplašināja mērķa grupas zināšanas par savu 
biedrību iespējām stiprināt kapacitāti un sasniegt savu orga-
nizāciju statūtos noteiktos mērķus.

Prezentācija

31 dalībnieki, no tiem: 6 romu aktīvisti, 3 valsts pārvaldes un 
NVO speciālisti un 4 projekta pasākuma ieviešanas pārstāvji

https://nvo.lv/uploads/romu_nvo_lidzdaliba_29_06_2022.pdf
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N VO  U N  M K  SA DA R BĪBA S  M E M O RA N DA  ĪST E N OŠA N A S  PA D O M E S  S Ē D E

  

Norises laiks 29.06.2022., Lastādijas dārzs

Latvijas Pilsoniskā alianse, NVO un
MK sadarbības memoranda īstenošanas padome

https://www.youtube.com/watch?v=WZQfiQr41Lo

Rīkotājs

Saite uz pasākuma ierakstu
(ja tāds ir)

Informācija par dalībniekiem
(skaits, aptuvenais profils)

Secinājumi, galvenās atziņas,
turpmākie soļi

29. jūnijā, sabiedrības, publiskās pārvaldes pārstāvji pulcējās 
Lastādijas kvartālā, lai diskutētu un meklētu risinājumus, kā 
veicināt sabiedrības iesaisti sabiedrībai nozīmīgu jautājumu 
risināšanā, un kā uzlabot savstarpējo sadarbību un 
uzticēšanos.

Sēdes ieskaņā Inese Vaivare, LAPAS direktore, informēja par 
NVO ziņojumu ANO par Latvijas pilsoniskās sabiedrības 
ieguldījumu Ilgtspējīgas attīstības mērķu (turpmāk – IAM) 
sasniegšanā, akcentējot, ka nevalstisko organizāciju interese 
un ieguldījums IAM sasniegšanā pieaug, taču to kapacitāte ir 
nepietiekama. Tāpat nepieciešams strādāt, lai izveidotu vidi, 
kurā sabiedrība jūtas droša, sadzirdēta, un spēj attīstīties.
 
Ieskatu Latvijas pilsoniskās sabiedrības datos un izaicināju-
mos sniedza Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskās alianses 
direktore, kā vienu no aktuālajām problēmām uzsverot zemo 
sabiedrības līdzdalību un sabiedrības neticību iespējām ietek-
mēt lēmumu pieņemšanu Latvijā. Papildus tika vērsta 
uzmanība uz izpētes rezultātiem, kas liecina, ka lēmumu 
pieņemšanas procesā nav nodrošināts pilsoniskais dialogs, 
valsts pārvaldei piešķirot balsi tikai biznesa un pašvaldību 
interešu pārstāvjiem. 

Svarīgākās mācības no gadījumu analīzes par labas un sliktas 
sabiedrības līdzdalības piemēriem publiskajā pārvaldē prez-
entēja domnīcas PROVIDUS vadošā pētniece Līga Stafecka. 
Kā labie piemēri tika minēti Kultūras ministrijas darbs pie 
sabiedrības saliedētības pamatnostādņu izstrādes 
(2021-2027), konsultācijas ar sabiedrību Vidzemes 
plānošanas reģiona Attīstības programmas izstrādē, kā arī 
sabiedriskā labuma organizāciju sistēmas pilnveidošanas 
koncepcijas izstrādes domnīcas Finanšu ministrijā. Kā sliktie 
piemēri minēti pašnodarbināto personu darbības regulējuma 
izstrāde nodokļu jautājumos un Atveseļošanās un noturības 
mehānisma plāna 2021.-2026. gadam izstrāde Latvijā.

Dalībnieku skaits – 30 dalībnieki klātienē, 60 dalībnieki 
tiešsaistē
Dažādu jomu nevalstisko organizāciju pārstāvji, valsts pārval-
des pārstāvji

https://www.youtube.com/watch?v=WZQfiQr41Lo


14  
  

  

Secinājumi, galvenās atziņas,
turpmākie soļi

Prezentācijas un citi
informatīvie materiāli

Baiba Ziemele, Latvijas Reto slimību alianses valdes 
priekšsēdētāja ziņoja par domnīcu ciklu “Sabiedrības līdzdalī-
ba publiskā finansējuma plānošanā un uzraudzībā” rezultāti-
em, kur tika meklēti risinājumu, kā iesaistīt nevalstiskās orga-
nizācijas konsultācijās par budžeta jautājumiem, kas līdz šim 
netiek vai tiek ļoti ierobežoti darīts. Ņemot vērā, kā šī ir 
politiskā griba, nepieciešams strādāt ar ieradumu maiņu arī 
politiskajā kultūrā. 

Memoranda padomes sēdes noslēgumā par valsts pārvaldes 
plānotajiem risinājumiem pilsoniskās līdzdalības stiprināšanā 
ziņoja Valsts kancelejas pārstāves Inese Kušķe un Zane 
Legzdiņa-Joja, skaidrojot kādā veidā ikdienā notiek valsts 
pārvaldes un sabiedrības dialogs un kādi ir plānotie soļi 
līdzdalības veicināšanā. Viens no būtiskākajiem jaunumiem ir 
izstrādātās vadlīnijas sabiedrības līdzdalības organizēšanai, 
kas kalpos kā palīgs attiecīgās jomas amatpersonām. 

Darba kārtība

Prezentācijas:
• NVO ziņojums ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā
• Pilsoniskā līdzdalība Latvijā: daži skaitļi un fakti
• Ko māca pieredze? Svarīgākās atziņas no labas/sliktas
   sabiedrības līdzdalības pieredzes gadījumu analīzes
• Domnīca “Sabiedrības līdzdalība publiskā finansējuma
   plānošanā un uzraudzībā”
• Valsts pārvaldes plānotie risinājumi pilsoniskās līdzdalības
   stiprināšanā

Foto

https://nvo.lv/lv/portfelis/noderigi_riki/domnicu_cikla_sabiedribas_lidzdaliba_publiska_finansejuma_planosana_un_uzraudziba_nosleguma_zinojums_2022-06-30
https://www.mk.gov.lv/lv/2022-gada-29-junija-sedes-darba-kartiba
https://www.mk.gov.lv/lv/media/13799/download
https://www.mk.gov.lv/lv/media/13802/download
https://www.mk.gov.lv/lv/media/13805/download
https://www.mk.gov.lv/lv/media/13811/download
https://www.mk.gov.lv/lv/media/13808/download
https://flic.kr/s/aHBqjzXRNa
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Norises laiks 29.06.2022.

Organizācija “ManaBalss”

Pasākuma ieraksts pieejams pasākuma lapā:
https://www.facebook.com/events/4991469897628492/
Kā arī:
https://drive.google.com/file/d/1Hf_vWknuwLKTQ7AjCisrnq
9zK00Ky35y/view?usp=sharing 

Pasākuma reģistrējušo dalībnieku skaits - 12
NVO, biedrību, asociāciju, apvienību un Saeimas pārstāvji

Rīkotājs

Saite uz pasākuma ierakstu
(ja tāds ir)

Informācija par dalībniekiem
(skaits, aptuvenais profils)

Secinājumi, galvenās atziņas,
turpmākie soļi

Platforma “OpenSaeima.lv” publiski pieejama pavisam neilgu 
laiku, tāpēc ļoti liels uzsvars tiek likts uz sabiedrības un īpaši - 
NVO - informēšanu par platformas esamību un praktisku 
izmantošanu.

OpenSaeima.lv piedāvātās iespējas NVO pārstāvjiem ir 
saistošas un interesantas, jo atvieglo iesaistes procesu Saei-
mas komisiju darbā. Līdz šim rekomendāciju sniegšana par 
interesējošiem likumprojektiem bija laikietilpīgs process, kas 
prasīja uzmanīgu sekošanu līdzi Saeimas komisiju sēžu 
kārtībai. OpenSaeima šo risina, ļaujot organizācijām elek-
troniski iesniegt komentārus un priekšlikumus par sev 
saistošiem likumprojektiem no jebkuras vietas pasaulē. Orga-
nizācija “ManaBalss” uzņēmusies ziņneša lomu komentārus, 
apkopotus ērtā dokumentā, oficiāli iesniedzot Saeimas 
komisijām izskatīšanai.

Lai izmantotu OpenSaeima.lv, ir jāizveido organizācijas profils 
un komanda. Šāda sistēma paredzēta, lai platformu varētu 
izmantot vairāki reģistrētās organizācijas dalībnieki, kas, 
pirms priekšlikuma gala redakcijas sagatavošanas, platformā 
varētu rakstiski apspriesties un pievienot komentārus konk-
rētām likumprojekta redakcijas rindkopām. Būtiski piebilst, ka 
platformas izmantošana ir bez maksas.
 
Arī turpmāk organizācija “ManaBalss” plāno popularizēt 
OpenSaeima.lv sabiedrībā, kā arī informēt, atbalstīt un 
veicināt NVO iesaisti platformas lietošanā. Platformas tehni-
skā puse tiek regulāri pilnveidota, lai likumprojektu rediģēša-
nu padarītu vēl ērtāku, tāpēc NVO aicināti dalīties ar saviem 
novērojumiem, ierosinājumiem un atsauksmēm par savu 
pieredzi darbā ar OpenSaeima.

Organizācijām un individuāliem interesentiem ir iespēja 
iepazīties un patestēt platformas darbību, izveidojot 
izmēģinājuma organizāciju, un pie likumprojektiem atstātajos 
komentāros pievienojot vārdu "tests".

https://www.facebook.com/events/4991469897628492/
https://www.facebook.com/events/4991469897628492/
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Prezentācijas un citi
informatīvie materiāli

Prezentācija un foto no pasākuma

Lietošanas pamācība

https://drive.google.com/drive/folders/1n-fbYTG97SMfLPQa1149AXl0aYc56tim
https://drive.google.com/file/d/1oy_f7dtCtmJabPWJKRBychDrrL5JnEON/view
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Norises laiks 29.06.2022., Lastādijas dārzs

Domnīca “PROVIDUS”

https://youtu.be/-l2yXqNkPYM 

Rīkotājs

Saite uz pasākuma ierakstu
(ja tāds ir)

Informācija par dalībniekiem
(skaits, aptuvenais profils)

Secinājumi, galvenās atziņas,
turpmākie soļi

Diskusijas ietvaros deviņas partijas, kuras ir pieteikušas savu 
gatavību kandidēt oktobrī paredzētajās vēlēšanās, tika iztau-
jātas par saviem plāniem pilnveidot sabiedrības iesaistīšanu 
lēmumu pieņemšanā, kā arī aizsniegt tās sabiedrības grupas, 
kuras reti iesaistās pilsoniskās aktivitātēs.
Diskusijas laikā partiju pārstāvji apņēmās ieviest praksē 
pilsonisko dialogu, kas ir vienlīdzīgs sociālajam dialogam, kā 
arī vismaz divkāršot NVO fonda finansējumu.

Diskusijas dalībnieki:
• Ieva Siliņa, Nacionālā apvienība
• Andrejs Judins, Jaunā Vienotība
• Inese Voika, Attīstībai/Par!
• Ringolds Balodis, Latvija pirmajā vietā
• Igors Pimenovs, Saskaņa 
• Liene Gātere, Progresīvie
• Daiga Mieriņa, ZZS  
• Jānis Ozols, Konservatīvie 
• Apvienotais reģionālais saraksts 2022, Jana Muižniece

Diskusiju vada Iveta Kažoka, domnīcas “PROVIDUS” direk-
tore.

Prezentācijas un citi
informatīvie materiāli

Foto

https://www.youtube.com/watch?v=-l2yXqNkPYM&feature=youtu.be
https://flic.kr/s/aHBqjzXPgH
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ST RAT Ē Ģ I S KĀ S  GA L DA  S P Ē L E S  D E M O K RĀT I JĀ  T U R NĪRS

 

Norises laiks 29.06.2022., Lastādijas dārzs

Eiropas Kustība Latvijā

Nav, pasākums tikai klātienē 

Rīkotājs

Saite uz pasākuma ierakstu
(ja tāds ir)

Informācija par dalībniekiem
(skaits, aptuvenais profils)

Secinājumi, galvenās atziņas,
turpmākie soļi

Demokrātija ir grūta, tāda bija viena no galvenajām spēles 
spēlētāju atziņām. 
Spēles mērķis ir veidot savu valsti, izprast demokrātijas 
pamatelementu nozīmību, kā arī apzināties demokrātiskas 
valsts iespējas un riskus. Spēlē nav pareizu vai nepareizu 
atbilžu, svarīgs ir katra viedoklis un līdzdalība.

15 dažāda vecuma, dzimuma un nacionalitātes pilsoniskie 
aktīvisti.
Spēli vada biedrības Eiropas Kustība Latvijā prezidents Andris 
Gobiņš.

Prezentācijas un citi
informatīvie materiāli

Foto 

Plašāka informācija par spēli 

https://flic.kr/s/aHBqjzXNHp
http://www.demokratijaskola.lv/idejas/
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L AT V I JA S  L A U K U  U N  V I E D O  C I E M U  VA SA RA S  FO R U M S
" KO P I E N U  P E RS I L Ā D E "

  

Norises laiks 29.06.2022., Jaunlutriņi, Saldus novads

Latvijas Lauku forums

Atklāšana. Kopienas – spēcīgas lauku garšas veicinātājas

Vietas izaugsmes garša: līdzdalības formas, pieejas un pieredzes;

Kopienas ideju īstenošana pašvaldībā – līdzdalības budžets;

Atpazīstamības zīmes “Viedais ciems 2022” apbalvošana.

Rīkotājs

Saite uz pasākuma ierakstu
(ja tāds ir)

Informācija par dalībniekiem
(skaits, aptuvenais profils)

Secinājumi, galvenās atziņas,
turpmākie soļi

Atziņas un secinājumi:

• Kopienas kļūst spēcīgākās un nākošajām jau būs arvien
   vairāk jācenšas, lai pierādītu sevi kā viedo ciemu;
• Tuvāko gadu laikā vēlamies ieraudzīt Latvijā pašpietieka-
   mus ciemus/kopienas, kas pašas veido, attīsta, ražo un spēj 
   nodrošināt savas vajadzības, izmantojot gan īso pārtikas 
   ķēžu, gan energokopienu un citādus veidus;
• Šis ir īstais un izšķirošais brīdis, kad informēt un aktivizēt 
   lauku iedzīvotājus, lai tās rosinātu savām pašvaldībām  
   veidot iedzīvotāju padomes, kas ļautu lauku iedzīvotājiem 
   būt klātesošiem pašvaldību lēmumu pieņemšanā, tā esot 
   soli tuvāk savu interešu un vajadzību īstenošanai;
• Persilādes dalībnieki viennozīmīgi atzina, ka iedzīvotāju 
   padomju izveidei vismaz lielākajos lauku pagastos vajadzētu 
   būt obligātai, nevis brīvprātīgai, kā to paredz pašreizējā 
   Pašvaldību likuma redakcija;
• Neviens no mūsdienu lielākajiem izaicinājumiem nevar tikt 
   atrisināts bez iedzīvotāju līdzdalības un aktīvas rīcības;
• Katrā jaunajā novadā būtu jāsapulcējas visu pagastu un 
   pilsētu aktīvistiem, lai savstarpēji vienotos par rīcības plānu, 
   kā turpmāk sistemātiski veidot sadarbību ar jauno pašvaldī-
   bu;
• Iedzīvotāju līdziesaiste teritorijas attīstības lēmumu 
   pieņemšanā un īstenošanā kļūst arvien aktuālāka, ko 
   pašvaldību attīstības programmās norādījušas lielākā daļa 
   pašvaldību, tomēr tikai nedaudzām ir skaidrs redzējums un 
   konkrētas rīcības, kā tieši iesaisti nodrošināt, tamdēļ ir 
   nepieciešams izstrādāt un nodrošināt metodoloģisku un 
   konsultatīvu atbalstu;

Latvijas lauku kopienu un viedo ciemu pārstāvji

https://www.facebook.com/laukuforums/videos/1078539086400334
https://www.facebook.com/laukuforums/videos/5342263452483301
https://www.facebook.com/laukuforums/videos/465482105446583
https://www.facebook.com/laukuforums/videos/1722394388100209
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Secinājumi, galvenās atziņas,
turpmākie soļi

• Noteiktu funkciju vai jomu plānošanas, attīstīšanas, 
   īstenošanas un uzraudzības uzticēšana iedzīvotājiem vai to 
   grupām ir pilnvērtīgākā pilsoniskās sabiedrības līdzdalības 
   forma teritorijas attīstībā;
• Novadu attīstības programmās jāizceļ katras vietējās 
   teritorijas unikalitāte un identitāte;
• Saliedēšana ir pamatu pamats lietu virzībai.

Prezentācijas: 
• Latvijas lauku un viedo ciemu vasaras forums. Atklāšana. 
• Efektīva iedzīvotāju klātbūtne lēmumu pieņemšanā novadā 
   – iedzīvotāju padomes.
• Līdzdalības un komunikācijas paātrinājums. Praktiski par 
   digitalizāciju.
• Pilsoniskās sabiedrības līdzdalība un iesaiste lauku telpas 
   attīstībā novadu pašvaldību attīstības programmās.
• Sabiedrības līdzdalība. Saldus novada piemērs.
• Kopienu līdzdalība vietējās teritorijas attīstībā. Gārsenes 
   piemērs.

Prezentācijas un citi
informatīvie materiāli

https://laukuforums.lv/wp-content/uploads/2022/07/Atklasanas-sesija_290_LLF.pdf
https://laukuforums.lv/wp-content/uploads/2022/07/Prezentacija_2906-IEDZ-PADOMES.pdf
https://laukuforums.lv/wp-content/uploads/2022/07/Lidzdalibas-un-komunikacijas-paatrinajums.-Praktiski-par-digitalizaciju_Regionalie_projekti_30062022.pdf
https://laukuforums.lv/wp-content/uploads/2022/07/300622_Iedzivotaju-lidzdaliba-pasvaldibas-planosanas-dokumentos.pdf
https://laukuforums.lv/wp-content/uploads/2022/07/Sabiedribas-lidzdaliba-novada-4.pdf
https://laukuforums.lv/wp-content/uploads/2022/07/Smite_Santa_Garsene_30062022.pdf
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Diena veltīta semināriem, darbnīcām, meistarklasēm, kas vairo pilsoniskās sabiedrības spējas 
aktīvi un efektīvi īstenot pilsoniskās aktivitātes kopīgu mērķu sasniegšanai, kā arī valsts un 
pašvaldību institūciju zināšanas un prasmes uzklausīt iedzīvotājus un veidot dialogu ar tiem.

C E T U RTĀ  D I E N A
P I L S O N I S KO  KO M P E T E N Č U

ST I P R I N Ā ŠA N A  N AC I O N Ā L Ā ,  LO KĀ L Ā  U N
I N D I V I D UĀ L Ā  LĪM E NĪ  
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I E DV E S M A S  SA R U N A  “ KVA L I TĀT E S  VA DĪBA  O R GA N I Z ĀC I J U  I Z A U G S M E I ”

Norises laiks 30.06.2022.

Aktīvo iedzīvotāju fonds, Latvijas Pilsoniskā alianse

https://fb.watch/ecRZXQQkxZ/

Rīkotājs

Saite uz pasākuma ierakstu
(ja tāds ir)

Informācija par dalībniekiem
(skaits, aptuvenais profils)

Secinājumi, galvenās atziņas,
turpmākie soļi

Prezentācijas un citi
informatīvie materiāli

Pasākuma laikā nevaldības organizācijas, kas sākušas kval-
itātes vadības ieviešanu, atzina, ka kvalitātes vadība ļauj 
pastāvīgi uzlabot un efektivizēt organizācijas procesus un 
novērst kļūdu rašanos. Tāpat tika norādīts, ka kvalitātes vadī-
bas sistēma cita starpā ļauj palielināt iekšējās darbības efek-
tivitāti, tiek nodrošināta pēctecība un konsekvence, paliel-
inās potenciālo sadarbības partneru un atbalstītāju uzticība 
organizācijai, samazinās kļūdu, biedru, sadarbības partneru 
sūdzību skaits, uzlabojas informācijas apmaiņa organizācijā, 
palielinās iespēja piedalīties un priekšrocības grantu shēmās 
un programmās, kas nosaka stingras kvalitātes prasības, kā 
arī samazinās biedru, sadarbības partneru (t.sk atbalstītāju) 
risks saņemt neatbilstošas kvalitātes pakalpojumu.

Turpmākie soļi: Veicināt dažādu kvalitātes vadības modeļu 
ieviešanu nevaldības sektorā un turpināt nevaldības sektora 
izglītošanas aktivitātes par kvalitātes vadības jautājumiem.

Prezentācija

Darba kārtība 

34  nevaldības organizāciju pārstāvji

https://fb.watch/ecRZXQQkxZ/
https://fb.watch/ecRZXQQkxZ/
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/piedalies-iedvesmas-saruna-par-kvalitates-vadibu.html
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D I S K US I JA  PA R  T I E SĪB U  A K T U  P O RTĀ L U :  KA S  B Ū T U  N E P I E C I E ŠA M S
L A BĀ KA I  SA B I E D RĪBA S  LĪDZ DA LĪBA I ?

  

Norises laiks 30.06.2022.

Domnīca “PROVIDUS”

https://www.facebook.com/providuslv/videos/
982448512325424

Rīkotājs

Saite uz pasākuma ierakstu
(ja tāds ir)

Informācija par dalībniekiem
(skaits, aptuvenais profils)

Secinājumi, galvenās atziņas,
turpmākie soļi

Prezentācijas un citi
informatīvie materiāli

Jau aptuveni 10 mēnešus Latvijā ir savs Tiesību aktu izstrādes 
portals (TAP). Kādi ir bijuši šie 10 mēneši no NVO un pilsonis-
ko aktīvistu perspektīvas? Ja TAP turpmākai attīstībai būtu 
vairāk resursu, kādas sabiedrības iesaistes jaunas funkcional-
itātes būtu jāizveido?

Tiešsaistes diskusijā pirmo pusstundu angļu valodā tika 
izzināta igauņu pieredze, kuri tieši šobrīd pārveido savu TAP 
par sabiedrības līdzdalībai draudzīgāku portālu.  Pēc tam 
notika viedokļu un priekšlikumu apkopošana uzlabojumiem 
Latvijas TAP.

Nav

24 dalībnieki - dažādu NVO pārstāvji un Valsts kancelejas 
pārstāvji, kā arī īpašā viese no Igaunijas E-Pārvaldes 
Akadēmijas Liia Hanni.

https://www.facebook.com/providuslv/videos/982448512325424
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D O M NĪCA  JA U N I E Š I E M  PA R  P I L S O N I S KO  LĪDZ DA LĪB U

  

Norises laiks 30.06.2022., Balvi

Latvijas Jaunatnes padome 

Nav, pasākums tikai klātienē

Rīkotājs

Saite uz pasākuma ierakstu
(ja tāds ir)

Informācija par dalībniekiem
(skaits, aptuvenais profils)

Secinājumi, galvenās atziņas,
turpmākie soļi

Prezentācijas un citi
informatīvie materiāli

Domnīcas laikā jauniešiem bija iespēja uzzināt, kādi ir pilsoni-
skās līdzdalības veidi un kādēļ ir svarīgi būt pilsoniski 
aktīviem. 

Otrajā daļā notika praktiska darbošanās komandās, kur 
jauniešiem bija jāvienojas par sev aktuālu izaicinājumu Balvu 
novadā, kā arī jāapspriež vēlamais risinājumus un nepiecieša-
mais atbalsts, kas pēc tam tika prezentēts pārējiem dalībniek-
iem. Pēc Balvu novada jauniešu domām šobrīd visaktuālākais 
ir dzeramā ūdens krānu nepieciešamību pilsētvidē un 
apkārtnes labiekārtošanu tūrisma piesaistei.

Un, kā atzīst paši jaunieši, galvenais ir nebaidīties runāt par 
savām idejām un meklēt domubiedrus ar ko tās realizēt.

Prezentācija

Domnīcā piedalījās 15 jaunieši no Balvu pilsētas, Viļakas un 
Rugājiem

https://www.canva.com/design/DAE9Sz3ryZ0/i6oj2XbUPHcPlzstQeb4ng/view?utm_content=DAE9Sz3ryZ0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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SA R U N A  “ KO  E S  VA R U  DA RĪT ,  L A I  JA U N B Ē R Z Ē  DZĪVOT  B Ū T U  FO RŠ I ”

  

Norises laiks 30.06.2022., Jaunbērze

Biedrība “Vecāki Jaunbērzes bērnu nākotnei”
(Z. Legzdiņa-Joja) sadarbībā ar Dobeles novada Jaunbērzes
pagasta pārvaldi (R. Sīpols)

Nav, pasākums tikai klātienē

Rīkotājs

Saite uz pasākuma ierakstu
(ja tāds ir)

Informācija par dalībniekiem
(skaits, aptuvenais profils)

Secinājumi, galvenās atziņas,
turpmākie soļi

Prezentācijas un citi
informatīvie materiāli

Iedzīvotāji tika informēti par līdzšinējiem biedrības “Vecāki 
Jaunbērzes bērnu nākotnei” īstenotajiem projektiem (tie 
pēdējo gadu laikā ir vairāki – āra tenisa galds, brīvdabas 
trenažieri, bērnu rotaļu laukums), šo projektu īstenošanas 
praktiskajiem aspektiem.
 
Tāpat iedzīvotāji tika iepazīstināti ar gaidāmajām izmaiņām 
iedzīvotāju līdzdalībā pašvaldībās – nepieciešamību veidot 
iedzīvotāju padomi (tika jau izteiktas vēlmes būt šajā 
formātā).

Tikšanās dalībnieki apsprieda priekšlikumus un vērojumus 
par nepieciešamajām izmaiņām Jaunbērzē. 

Noslēgumā tika sarunāta nākamā tikšanās, tās norise plānota 
jūlija vidū. 

Nav

Domnīcā piedalījās 15 jaunieši no Balvu pilsētas, Viļakas un 
Rugājiem
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Sarunu festivāls LAMPA ir vieta brīvai un cieņpilnai domu apmaiņai, vērtīgām sarunām, prāta 
asināšanai un redzesloka paplašināšanai, piedāvājot bagātīgu programmu ar vairāk nekā 250 
pasākumiem un ļaujot izvēlēties daudzveidīgu saturu par plašu tēmu loku.

P I E K TĀ  U N  S E STĀ  D I E N A
SA R U N U  F E ST I VĀ L S  L A M PA
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SA R U N U  F E ST I VĀ L S  “ L A M PA”

  

Norises laiks 01.07.- 02.07.2022.

Fonds atvērtai sabiedrībai “DOTS” 

Atskata video: https://fb.watch/eb-L9DRAld/

Rīkotājs

Saite uz pasākuma ierakstu
(ja tāds ir)

Informācija par dalībniekiem
(skaits, aptuvenais profils)

Secinājumi, galvenās atziņas,
turpmākie soļi

Prezentācijas un citi
informatīvie materiāli

Latvijas Pilsoniskā alianse ir  izveidojusi savu pasākumu izlasi 
par demokrātijas, līdzdalības un noturības tēmām (pasākumi 
sakārtoti hronoloģiskā secībā):
  
• Demokrātijas kafejnīca 
• Saruna "Kā tu vari ietekmēt demokrātijas nākotni?" 
• Galda spēles turnīrs "DemokrātiJĀ" 
• Diskusija "Krīze – vai Tu esi tai gatavs?"
• Domapmaiņa "Vēlēšanas. Kam tās ir vajadzīgas?" 
• Darbnīca "Demokrātijas ceļš" 
• Līdzdalības radio "Vairāk nekā tikai dzirdēt" 
• Interaktīva diskusija “NOTURĪBA: kopīga valoda/stāsti 
   pilsētas apkaimju modināšanai”

Nav

Divās dienās norisinājās vairāk nekā 270 pasākumi par 
dažādām sabiedrībā aktuālām tēmām. Festivālu kopumā 
apmeklēja ap 19 000 cilvēku.

https://www.facebook.com/FestivalsLampa/videos/765494498217373/
https://festivalslampa.lv/lv/programma/pasakumi/1943
https://festivalslampa.lv/lv/programma/pasakumi/1989
https://festivalslampa.lv/lv/programma/pasakumi/1980
https://festivalslampa.lv/lv/programma/pasakumi/1806
https://festivalslampa.lv/lv/programma/pasakumi/1929
https://festivalslampa.lv/lv/programma/pasakumi/1896
https://festivalslampa.lv/lv/programma/pasakumi/1999
https://festivalslampa.lv/lv/programma/pasakumi/1791
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Pēc intensīvām sarunām un kopīgas prātošanas par un ap pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības 
stiprināšanu, ikviens aicināts atvilkt elpu un dienu veltīt individuālā līdzdalības potenciāla 
stiprināšanai.

S E PTĪTĀ  D I E N A
I N D I V I D UĀ L Ā S  LĪDZ DA LĪBA S  D I E N A
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I N D I V I D UĀ L Ā S  LĪDZ DA LĪBA S  D I E N A

  

Norises laiks Sev ērtā laikā un vietā 

Latvijas Pilsoniskā alianse

Nav

Rīkotājs

Saite uz pasākuma ierakstu
(ja tāds ir)

Informācija par dalībniekiem
(skaits, aptuvenais profils)

Secinājumi, galvenās atziņas,
turpmākie soļi

Prezentācijas un citi
informatīvie materiāli

Kā praktizēt līdzdalību individuāli? 

Solis 1: Diagnostika
Iedvesmai var izmantot Sabiedrības līdzdalības indeksu, 
noskaidrojot vai esi  Aktīvais censonis, Slavējams mērenais 
aktīvists un Kūtrais aktīvists. 
Pašvērtējuma tests:
https://nvo.lv/sabiedribas_lidzdalibas_portrets/

Solis 2: Stratēģiskā mērķa noteikšana, ko vēlies sasniegt ar 
savu līdzdalību un līdzdarbību 

Solis 3: Individuālā plāna izstrāde līdzdalības muskuļu 
audzēšanai jeb kāds ir rīcības plāns un nepieciešamie resursi, 
lai sasniegtu mērķi

Solis 4: Vingrinājums – uztrenē savu līdzdalības potenciālu! 
Jeb dienas laikā izpildi vismaz vienu pilsonisko aktivitāti.

Pašvērtējuma tests:
https://nvo.lv/sabiedribas_lidzdalibas_portrets/

Katrs, kurš vēlas labāk praktizēt līdzdalību 

https://nvo.lv/sabiedribas_lidzdalibas_portrets/
https://nvo.lv/sabiedribas_lidzdalibas_portrets/



