
29 .06.

27.06.  -  03 .07.2022 .

27 .06 .
P I R M Ā  D I E N A
Ies i ldošās diskusi jas

Valsts  pārvaldes l īdzdal ības pēcpusdienas 
atklāšana (Piektā nacionālā atvērtās 
pārvaldības r īc ības plāna 2022.–2025. 
gadam pasākums)
Līdzdal ības vadl īni ju atvēršana valsts  
pārvaldē,  Valsts  kanceleja
(k lātienē,  VAS un attāl ināti)

14:30 -  17:00

17:30 -  19:30

Līdzdal ības aplauziens,  Latvi jas
Pilsoniskā al ianse
Vada:  Rasma Pīpiķe

T R E ŠĀ  D I E N A
Risinājumi lokāla un nacionāla l īmeņa
pi lsoniskajai  l īdzdal ībai

NVO un MK sadarbības memoranda 
padomes sēde par l īdzdal ības jautājumi-
em,  Latvi jas Pi lsoniskā al ianse un
Valsts  kanceleja 

11:00 -  13:00

Lastādi jas dārzā

tbc

Gulbene

Latvi jas pašvaldību savienības sadarbības 
tīkla pasākumā.  L īdzdal ības budžets.  
L īdzdal ības budžeta piemēri  ārvalstīs,  
PROVIDUS

11:45 -  12:45

Diskusi ja  ar partijām, kuras kandidē uz 
Saeimu par pi lsoniskās l īdzdal ības 
veic ināšanu,  PROVIDUS

14:00 -  15:30

Lastādi jas dārzā

Diskusi ja  ar jauniešiem par 
l īdzdal ību

17:00 -  19:00

Lastādi jas dārzā

Atklāšana.  Kopienas kā lauku attīstības 
dzinējspēks

11:00

OpenSaeima:  l ikumu darināšanas darbnī-
ca,  ManaBalss . lv
Tiešsaistē Zoom, kā ar ī  Open2Vote 
Facebook lapā

12:00 -  13:00

Tematiskās sesi jas efektīvai  kopienu 
vajadzību īstenošanai

14:00

“Viedais  c iems 2022” apbalvošanas 
ceremoni ja  un dzīvā bibl iotēka 

16:00

Jaunlutr iņu īstenoto inic iatīvu un viedu-
ma izdzīvošana Kopienu tīklošanās 
sacensības  

19:00

30.06.
C E T U RTĀ  D I E N A
Pi lsonisko kompetenču un l īdzdal ības
prasmju stiprināšana nacionālā , lokālā
un individuālā l īmenī

Kval i tātes vadība organizāci ju izaugsmei – 
pieredze,  iza ic inājumi un iespējas ,  Latvi jas 
Pilsoniskā al ianse un Aktīvo iedzīvotāju 
fonds (tiešsaistē)

10:00 -  12:30

12:00 -  13:30 ( la iks tiks precizēts)

Diskusi ja  par Tiesību aktu portālu:  
nepieciešamaj ie uzlabojumi labākai  
sabiedrības l īdzdal ībai ,  PROVIDUS
(tiešsaistē)

Attīstība bez īssavienojuma: l īdzdal ības 
formas,  p ieejas un pieredzes attīstību 
plānošanā 

9:00

11:30

Kapacitātes un iedvesmas radošās
darbnīcas 

13:45

Kopiena kopienai .  Noslēgums ar komandu 
z iņojumiem un apbalvošanu.

14:30

Pieredzes v iz ī te pie v iedām kopienām un 
azartiskām in ic iatīvam Saldus novadā.

01 .07-02.07.
P IE K TĀ  U N  S E STĀ  D I E N A
sarunu festivāls  LAMPA

Sarunu festivāls  LAMPA  i r v ieta br īvai  un cieņpi lnai  domu apmaiņai ,  vērtīgām sarunām, prāta
asināšanai  un redzesloka paplašināšanai ,  p iedāvājot bagātīgu programmu ar vairāk nekā 250
pasākumiem un ļaujot  izvēlēties daudzveidīgu saturu par plašu tēmu loku.

03.07.

-  Diagnostika
- Stratēģiskā mērķa noteikšana,  ko vēl ies sasniegt ar savu l īdzdal ību un l īdzdarbību 
-  Individuālā plāna izstrāde l īdzdal ības muskuļu audzēšanai  jeb kāds ir r īc ības plāns un
  nepieciešamie resursi ,  la i  sasniegtu mērķi
-  Vingrinājums -  praktiskais  darbs jeb l īdzdal ības praktizēšana

S E PTĪTĀ  D I E N A
Individuālās l īdzdal ības diena

28 .06.
OT RĀ  D I E N A
Tīklošanās un sadarbības veic ināšana 

12:00 -  13:30

Kā iesaistīt tos,  kuri  neiesaistās? AIF 
pieredze darbā ar iedzīvotāj iem reģionos,  
Aktīvo iedzīvotāju fonds

14:00 -  15:30 ( la iks tiks precizēts)

Ko mēs varam mācīties no ukraiņiem 
attiecībā uz pi lsoniskās l īdzdal ības 
veic ināšanu?  PROVIDUS (tiešsaistē)  

14:30 -  15:30

ENG

Kā efektīvi  un radoši  organizēt sociālās 
kampaņas,  ES māja,  Latvi jas  Pi lsoniskā 
al ianse sadarbībā ar Aktīvo iedzīvotāju 
fondu,  lektore Gudrun Jonsdottir ,  Stigamot 
( Is lande )

15:00 -  17:00

Aktīvi  iedzīvotāj i  -  sabiedrības interešu 
uzraugi  būvniecības kontroles jomā,  
PROVIDUS sadarbībā ar Būvniecības 
valsts  kontroles biroju
(tiešsaistē/hibr īdpasākums)

Latvi jas viedo ciemu un lauku kopienu
forums “KOPIENU PERSILĀDE 2022”
“Viedais  c iems 2021”

Latvi jas viedo ciemu un lauku kopienu
forums “KOPIENU PERSILĀDE 2022”
“Viedais  c iems 2021”

Cēsis


