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 Pilsoniskā līdzdalība ir viena no cilvēka socializācijas izpausmēm.  Mēs esam Kārsavas 

vidusskolas 11. a klases skolēni. Un mēs šī mācību gada laikā mācību nodarbībās un ārpus tām daudz 

diskutējām par to, kāda ir mūsu loma sabiedrībā. Piedāvājam dažus citātus no mūsu diskusijām. 

 

 Heidija Vilsa ir teikusi: "Mēs varam izvēlēties, vai pasaule mūs ietekmē, vai arī mēs varam 

izvēlēties ietekmēt pasauli." Un tāpēc jau tā arī ir, ka mēs esam paši savas laimes kalēji un viss ir 

mūsu rokās. Tomēr visi šie lielie pasaules mainītāji saskaras ar to, ka realitātē viss nemaz nav tik 

viegli. Lai mainītu pasauli un vidi sev apkārt, ir jāsāk ar sevi. (Ralfs Punans) 

 

 Manuprāt, mūsdienās vairāk un vairāk tiek aktualizēta viena no galvenajām tēmām uz mūsu 

planētas Zemes, tā ir nabadzība. Katru dienu, kad mēs mierīgi mācamies vai vienkārši labi atpūšamies 

mājās, apmēram 1000 iedzīvotāju zaudē māju, naudu, darbu un pat ģimeni neparedzamu apstākļu dēļ. 

Tas ir saistīts ar to, ka naudu cilvēkam ir nepieciešams arvien vairāk, jo cenas pārtikai un citām lietām 

paliek dārgākas. Īpaši ir jāpievērš uzmanība Āfrikas bērniem. Šajā kontinentā vairākās valstīs pastāv 

liela nabadzība, jo valstīs ekonomika nav attīstīta. Man žēl, ka bērniem un ne tikai bērniem, bet arī 

pieaugušajiem iedzīvotājiem ir jācieš, lai izdzīvotu vismaz dienu bez ēdiena, siltuma, kondicioniera, 

pajumtes un, protams, bez ūdens. Esmu lepns, ka ir tādi cilvēki, kuri materiāli palīdz iedzīvotājiem, 

kam ir nabadzības apstākļi. (Artjoms Pčelovs) 

 

 Pamanot problēmu, ka man apkārtējā sabiedrība neizmanto racionāli laiku, es varētu piedāvāt 

savu palīdzību piesaistīt cilvēkus izmantot brīvo laiku ne tikai ar degradējošām rīcībām, bet arī 

piedalīties gan sporta, mūzikas un, protams, mācību aktivitātēs, kuras radītu motivāciju nepalikt uz 

vietas un turpināt savu izaugsmi. To varētu veikt ar pašvaldības finansējumu, radot dažādas prāta 

spēles, informatīvās dienas, piesaistot vairāk seju, kuras saņemtu gan nekomerciālu, gan komerciālu 

izdevību no pasākumiem. Piesaistot sponsorus, pasākumus varētu veidot lielākā mērogā, lai 

vislielākais iespējamais iedzīvotāju skaits tiktu informēti par kādu sev interesējošu tēmu. (Jānis 

Burmeisters) 

 



 Pilsoniskā līdzdalība mūsdienās ir svarīga ne tikai savas pilsētas un valsts, bet arī pasaules 

attīstībai. Es uzskatu, ka katrs cilvēks spēj kaut nedaudz uzlabot vidi, kurā dzīvo. Uz šodienu, 

manuprāt, aktuāls pilsoniskās līdzdalības piemērs ir atkritumu šķirošana. Tas neprasa lielas pūles no 

cilvēkiem, bet krasi ietekmē pasaules tīrību. Mazākais, ko katrs var izdarīt - saudzīgi izturēties pret 

apkārtējo vidi, metot atkritumus tikai tam piemērotās vietās. (Ariadne Moisejenoka) 

 

 Mūsdienās ne viss vienmēr ir tā, kā mēs vēlamies, bet mēs esam daļa no sabiedrības, mēs 

varam mainīt pasauli, un mums ir iespēja izpaust savus viedokļus. Es esmu cilvēks, kas ir par kārtīgu 

vidi un vēlētos ietekmēt pasauli. Bet, lai sekmētu pilsonisko līdzdalību, ir nepieciešama izglītošanās, 

komunikācija. Vienmēr uzvar tikai patiesība. (Einārs Čoičs) 

 

 Sabiedrība ir svarīga ikviena dzīvē, ieskaitot manu. Tā ietekmē manu uzvedību, raksturu un 

domas. 

Lai es palīdzētu sabiedrībai, man ir jābūt daļai no tās. Man ir jāmācās, kā kļūt par labu cilvēku. Man 

ir jāpalīdz citiem kļūt par labākiem cilvēkiem. Es nevaru stāvēt nomalē un nesadarboties ar 

sabiedrību, man ir nepieciešams palīdzēt uzlabot apkārtējo dzīves vidi ar talkošanu, talku 

organizēšanu, vai arī jāmācās, lai varētu gūt labu darbu un palīdzētu sabiedrībai, veicot to.  

Sabiedrība ir daļa no manis, un es esmu daļa no sabiedrības. Man jāpalīdz tai attīstīties, kā tā palīdz 

man. (Samanta Daugule) 

 

 Mūsu lielā iespēja ir tas, ka Latvja iestājās Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība paver plašas 

demokrātiskas iespējas visās jomās. Taču arī mēs esam Eiropas Savienības iespēja. Jo tieši cilvēki to 

veido. Un mēs, jaunieši, esam šīs savienības nākotne. Sarunājoties, diskutējot, esam nonākuši pie 

secinājuma, ka tieši mēs varam veidot pasauli tādu, kādu to vēlamies. 

 

 

 

 

 

 


