
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zīmējuma autore: Amanda Lipeja 

 

PILSONISKĀS LĪDZDALĪBAS LĪMENIS 

[TEMPERATŪRA] SKOLĀ, KOPIENĀ, 

NOVADĀ. 
 

Limbaži, Limbažu vidusskola, 2022 



 

Ievads  

Kā mēra pilsoniskuma temperatūru? 
 

Sabiedrības līdzdalības raksturošanai izmantojām informāciju no Latvijas 

Pilsoniskās Alianses, kā mērīt pilsonisko līdzdalību. Izvērtējām līdzdalības formas, 

tās arī izvēlējāmies iekļaut jautājumu formulēšanā. 

 

1. Vēlēšanas. Vēlēšanas ir demokrātisks pasākumu un darbību kopums, kurā 

vēlētāji veic politisko izvēli, atdodot balsi par sev tīkamu kandidātu vai par partiju, 

kura vēlas nonākt pie varas. 

2. Biedrošanās. Dalība nevalstiskā organizācijā (biedrībā, nodibinājumā) vai 

nereģistrētā interešu grupā kā biedram, brīvprātīgajam darbiniekam vai aktīvistam. 

3. Brīvprātīgais darbs. Brīvprātīgais darbs ir laika un prasmju ziedošana 

sabiedriski lietderīgiem mērķiem. 

4. Kampaņu aktīvisms. Kampaņu aktīvisms ir dalība kampaņās, 

demonstrācijās, piketos un mītiņos vai arī to organizēšana, lai sasniegtu sabiedriski 

nozīmīgu mērķi. 

5. Atbalsta darbība. Atbalsta darbība izpaužas kā dalība atbalsta pasākumu un 

palīdzības organizēšanā, kā arī sabiedriski nozīmīgu jautājumu lemšanā, balsojot 

referendumā un piedaloties parakstu vākšanā un interneta balsojumos. 

6. Iesaistīšanās vietējā pārvaldē. Dalība dažādās padomēs, komitejās, 

komisijās, valdēs (piemēram, skolas vecāku padomē, skolēnu vai studentu 

pašpārvaldē, draudzes padomē, iedzīvotāju rīcības komitejās u.tml.). 

7. Sabiedriski derīgas aktivitātes. Ikviena aktivitāte, kas sniedz labumu citiem 

un sabiedrībai kopumā: piedalīšanās talkās, dzīvesvietas sakārtošana un drošības 

uzturēšana, nesavtīga palīdzības sniegšana līdzcilvēkiem (kaimiņiem, 

svešiniekiem), brīvprātīga pasākumu organizēšana (pagalmā, pagastā, pilsētā). 

8. Interešu lobēšana. Interešu lobēšana ir brīvprātīga un neatalgota tikšanās, 

telefoniska un elektroniska saziņa ar valsts un pašvaldību ierēdņiem, darbiniekiem, 

amatpersonām un politiķiem, kā arī ziņojumu un ieteikumu rakstīšana, lai ietekmētu 

sabiedriski nozīmīgu lēmumu pieņemšanu. 

9. Ziedojumi. Naudas vai lietu ziedošana bez savtīga aprēķina sabiedriski 

nozīmīgu problēmu risināšanai vai līdzcilvēku vajadzību apmierināšanai. 

10. Ētiskā patērniecība. Ētiskā patērniecība ir tādu produktu un pakalpojumu 

pirkšana un lietošana, kuri radīti, ievērojot ētiskus un vidi saudzējošus principus. 

Ētikas principi: preču ražošanā un tirdzniecībā nav paverdzināti un ekspluatēti 

cilvēki un nav nežēlīgi mocīti un nogalināti dzīvnieki. Vidi saudzējošs princips: 

preces ražošana un lietošana rada pēc iespējas mazāku kaitējumu videi. 

11. Iesaistīšanās publiskā diskusijā. Viedokļa izteikšana internetā, ar 

televīzijas, radio un preses starpniecību, piedalīšanās publiskajās apspriedēs 

sabiedriski nozīmīgu jautājumu lemšanā. 

 



 

 

Aptaujas rezultāti 
 

  Veicām anketēšanu skolas un novada mērogā, uzdodot ar līdzdalības formām 

saistītus jautājumus. Anketas paraugs pievienots izmantotajos avotos.  

 

Apkopojot un izanalizējot anketu rezultātus secinām: 

 

● Liela daļa mūsu skolas jauniešu ir neaktīvi, vai arī nevēlējās izteikt savu 

viedokli, to pierāda arī atbildes uz anketu, kas tika nosūtīta visiem skolēniem 

no 7. līdz 12. klasei. Atbildi uz aptaujas anketu saņēmām no 68 skolēniem, kas 

ir 50% no plānotajiem respondentiem. 

●  Tomēr arī 50% no skolas jauniešiem ir pietiekami, lai apgalvotu, ka mūsu skolā 

mācās skolēni, kuri diezgan ieinteresēti piedalās dažādās aktivitātēs. Taču ir 

jomas, kurās vajadzētu piestrādāt - skolēnu ieinteresēšana politikā (vēlēšanas), 

dažādās kampaņās, protestos, iesaistīšana vietējā pārvaldē (jauniešu domē, 

skolas parlamentā u.c.). Kā arī ļoti maz skolēnu iesaistās sabiedriskajās 

organizācijās, tomēr tiem, kuri piedalās tajās, tas dzīvē nāks tikai par labu. 

Uzzinājām arī to, ka jaunieši baidās piedalīties sabiedriskās diskusijās un 

aizstāvēt savu viedokli, vai arī viņiem tas neliekas svarīgi. 

●  Jaunieši apgalvo, ka ļoti labprāt piedalās dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar 

ekoloģiju, brīvprātīgo darbu, ziedojumu vākšanu un ziedošanu. Aptauja 

pierādīja arī to, ka jaunieši labprāt piekopj veselīgu un “zaļu” dzīvesveidu, 

izvēloties Latvijā ražotus produktus, piekopjot Zero waste dzīvesveidu, 

izvēloties Godīgas tirdzniecības preces u.c. 

 

●  Arī mūsu novada jaunieši vecumā līdz 30 gadiem ir diezgan aktīvi, tomēr ir 

jomas, kurās vajadzētu iesaistīt vairāk jauniešus. Lai gan pēc pilngadīgo 

jauniešu apgalvojumiem aptuveni 50% piedalās vēlēšanās un tas ir apsveicami, 

tomēr ir liela daļa, kas tajās nepiedalās vispār. Pēc aptaujas rezultātiem varam 

secināt arī to, ka ļoti maz jauniešu mūsu novadā piedalās tādās aktivitātēs, kā 

skolēnu/studentu pašpārvalde vai jauniešu dome u.tml. Jauniešu vidū 

novērojams, ka viņi izvēlas nepiedalīties sabiedriskajās organizācijās, jo nav 

laika, nav motivācijas, intereses vai iespēju.  

●  Tomēr vairāk kā puse no aptaujātajiem jauniešiem apgalvo, ka labprāt piedalās  

kampaņās, kas saistītas ar ziedojumu vākšanu, vides aizsardzību, par atbalstu 

politiskajām idejām. Jaunieši piedalās arī brīvprātīgajos darbos. Daudzi jaunieši 

iesaistās dažādos pasākumos, kas saistīti ar ekoloģiju, vides aizsardzību, dabai 

draudzīgu dzīvesveidu. 

●  Kopumā varam secināt, ka novada jaunieši ir visaktīvākie tajās jomās, kas 

saistītas ar vides aizsardzību un palīdzību citiem. 

● Pilsoniskuma temperatūra 1-10 ballu amplitūdā ir 6 balles ( gandrīz labi). 



 

T ikšanās ar Limbažu novada pašvaldības jaunāko 

deputātu Rūdolfu Pelēko (Reģionālā Apvienība) un 

Limbažu Jauniešu centra vadītāju un koordinatori 

Madaru Skrastiņu 

 
  Tikšanās norisinājās š.g. 21. aprīlī, Limbažu vidusskolas aktu zālē. Piedalījās 

11.klases skolēni. Iepazīstinājām viesus ar aptaujas rezultātiem un vaicājām viņu 

domas par tiem, kā arī uzdevām citus ar tēmu saistītos jautājumus.  

 

I. Kādu jūs redzat jaunieti skatoties uz aptaujas rezultātiem? 

 

 Rūdolfs: “Neuzskatu, ka statistika ir traģiska, bet nekad nebūs tā, ka 90% no visiem 

jauniešiem kuri piedalīsies aktivitātēs. Svarīgi katrā jaunietī atrast tieši viņa virzienu, 

kas viņu interesē un ko spēj.” 

 

 Madara: “Manuprāt, jaunieši paši sevi nostāda pie fakta, ka viņiem nekas neinteresē 

un nav motivācijas. Katram ir sava vieta sabiedrībā, tā ir tikai jāatrod. Ir jāsper mazus 

soļus uz priekšu.” 

 

II. Kāpēc vairums jauniešu ir tik pasīvi, nemotivēti? 

 

Rūdolfs spriež: “Limbažu novada problēma varētu būt tā, ka jaunietim ir ļoti daudz 

iespēju, varbūt pat pārāk daudz šobrīd, kas rada apjukumu, pārsātinātību.” 

 

Stāstot par savu pieredzi, Rūdolfs min, ka laikā, kad viņš vēl gāja skolā (2016. 

gads), viņam pašam bija jācīnās par jauniešu lietām pilsētā un novadā, un bija griba 

cīnīties par iespējām un atbalstu, jo nebija tik daudz iespēju un tās nebija tik viegli 

atrast. ”Var iemācīties tikai darot,” tā apgalvo jaunais deputāts.  

Rūdolfs jauniešus arī iedrošināja, ja amata vakancē ir jābūt kaut kam ko neproti, 

piesakies tāpat, jo visu var iemācīties, viss, ko iemācies, ir vērtīgs, un nav tāda 

nepareiza ceļa. 

 

III. Kādas ir jauniešu iespējas politikā? 

 

 Lai iedrošinātu jauniešus, Rūdolfs pārliecinoši saka: “Politika nav tikai garlaicīgi 

cilvēciņi ar portfelīti, kuri zog naudu.” Kā veiksmīga politiķa “atslēgu” viņš min to, ka ir 

ļoti svarīgi ir paust savu viedokli, darboties, redzēt iespējas. 

 

IV. Kurš novadā koordinē brīvprātīgo darbu? 



 

 

 “Brīvprātīgo darbu organizēju es. Esmu kā savedējs starp darba veicēju un to, 

kam nepieciešama palīdzība,” izklāsta Madara. “Katrs var nākt pieteikties kādam 

darbam, vai nākt ar paša atrastu iespēju. To visu reģistrē Brīvprātīgā darba pasē, lai 

būtu oficiāli un pierādāmi”. Madara iedrošināja ikvienu padomāt par to un nebaidīties 

izmēģināt.   

 

 Padoms par brīvprātīgo darbu no Rūdolfa un Madaras - neaprobežoties ar puķu 

stādīšanu, saldējuma pārdošanu, bukletu dalīšanu. Brīvprātīgais darbs nav tikai tas, 

zem šiem vārdiem slēpjas daudz, daudz vairāk. 

 

Rūdolfs arī atgādina, ka vasarā Limbažu pašvaldībā būs 80 darbavietas 

jauniešiem, par tām vairāk var uzzināt pašvaldības mājaslapā. Par Domes lietām 

jauniešu sabiedrību varētu informēt kāds jaunietis – influinceris izmantojot sociālos 

tīklus, tā arī varētu būt brīvprātīgā darba forma. 

 

 

Jauniešu devums ilgtspējas attīstības mērķu sasniegšanai 
 

 Izstrādājot projektu par pilsoniskumu, uzmanību pievērsām ilgtspējas attīstības 

mērķiem, kā jaunieši var aktivizēt savu pilsoniskumu. Iepazināmies ar visiem 17 ANO 

mērķiem un diskutējām „Kā jaunieši var palīdzēt mazināt šo problēmu ar savu 

rīcību?” 

 

1.Novērsta nabadzība un bads 

● Aktīvi piedalīties politikas veidošanā, izteikt savu viedokli 

● Nodrošināt visiem vienlīdzīgas tiesības uz ekonomiskajiem resursiem. 

2. Laba veselība un labklājība 

● Aicināt savu valdību, vietējos vadītājus un citus lēmumu pieņēmējus būt 

atbildīgiem par viņu saistībām, uzlabot cilvēku piekļuvi veselībai un veselības 

aprūpei. 

● Aizsargāt pats savu un apkārtējo veselību. 

● Var veidot nodarbības un iepazīstināt ar šo problēmu vairāk jauniešu. 

4. Kvalitatīva izglītība 

● Jaunieši var vērsties pie vadības un aizstāvēt savu izglītību, nākotni, mēģinot 

pateikt, ka izglītību vajag izvirzīt kā prioritāti, to var panākt ar interneta palīdzību 

vai arī visi jaunieši var apvienoties un kopīgiem spēkiem izveidot kādu 

vēstījumu, varbūt tas tiks uzklausīts. 



 

● Mēs varam mudināt NVO sadarboties ar jauniešiem un citām grupām, lai 

veicinātu izglītības nozīmi vietējās kopienās. 

● Panākt, lai privātie sektori ieguldītu līdzekļus izglītības rīku un aprīkojumu 

izstrādē. 

5. Dzimumu līdztiesība 

● Izturēties pret abiem dzimumiem vienlīdzīgi un respektēt viņu domas. 

● Uzdrošināties aizstāvēt kādu. 

● Cienīt un nediskriminēt nevienu. 

6. Tīrs ūdens un sanitārija 

● Jāiegulda līdzekļus ūdens resursu izpētē un attīstībā. 

7. Pieejama un atjaunojama enerģija  

● Enerģijas resursus lietot taupīgi, nākotnē lietot atjaunojamās enerģijas 

8. Cienīgs darbs 

● Jaunu uzņēmumu veidošana, lai veidotos arī labas, pastāvīgas darbavietas, 

iegūt labu izglītību, lai nākotnē spētu attīstīties. 

● Mūsdienās ir liela diskriminācija pret sievietēm, viņām maksā mazāk. Par šo 

vajadzētu daudz runāt, jo tas arī ir veids, kā celt ekonomisko izaugsmi. 

● Jāizglīto savi vienaudži par darba ņēmēja tiesībām un par riskiem, strādājot 

neoficiālā darbā. 

10. Mazināta nevienlīdzība 

● Izvēlēties godīgas tirdzniecības produktus. 

● Brīvprātīgais darbs ārzemēs, savā valstī. 

● Ziedojumi. 

● Vienlīdzības praktizēšana ikdienā, savā valstī, māci citus par vienlīdzības 

tiesībām. 

● Ja redzi diskrimināciju, vērsies pret to, neesi atbalstītājs. 

● Zināt savas un citu tiesības. 
● Nebūt vienaldzīgam! 

14. Dzīvība ūdenī 

● Nepiesārņot ūdeņus, jūras, upes, bet gan palīdzēt tās tīrīt. 

● Ūdeņu nepiesārņošana ar ķīmiskām vielām, bet izmantot dabai 

visdraudzīgākās vielas. 

● Veidot pasākumus, kur cilvēki, kas vēlas palīdzēt attīrīt ūdeņus un piekrastes. 

 



 

 

Mans labais darbs skolā un 

sabiedrībā 

Runājot par savu devumu, kļuvām jau konkrētāki un apkopojām ziņas, ko mēs kā EPV 

skolas jaunieši esam jau paveikuši, kādas iespējas mums jau ir? 

● Piedalos skolas pasākumos un dažādos projektos. Interesējos par notiekošo 

skolā un citur Limbažu novadā un apmeklēju dažādus pasākumus (kultūras, 

talkas u.t.t) 

● Veidoju paciņas pansionātam. Nomainīju baterijas pulkstenim skolotājas klasē 

un palīdzu kopmītnēs meitenēm ar mājas darbiem. Nopļāvu kaimiņienei zāli 

kamēr viņa bija prom, kā arī dažkārt eju barot viņas mājdzīvniekus. 

● Atbalstu skolas pasākumus. Ziedoju veciem cilvēkiem dāvanas Ziemassvētkos. 

● Atbalstu dažādus skolas pasākumus. Pildu anketas, kas var palīdzēt citiem. 

Labprāt piedalos dažādās aktivitātēs, ja ir tāda iespēja. 

● Piedalos dažādos skolas pasākumos, piemēram, silto džemperu dienā un joku 

dienā, kas notika 1. aprīlī. Kad būs 18 gadi, došos balsot. 

● Piedalījos 1. aprīļa Joka dienas aktivitātēs, Silto džemperu dienā. Ziedoju 

drēbes Sarkanā krusta biedrībai. Palīdzēju kaimiņienei ar rēķinu un sakārtoju 

nokritušos produktus veikalā. 

● Ar klasesbiedriem piedalījos Silto džemperu dienā un intervējām Limbažu katla 

mājas vadītāju. Ziedoju pansionātam un suņu patversmei. 

● Piedalījāmies Silto džemperu dienā, intervējām pilsētas kurinātavas vadītāju. 

Ziedoju pansionātam Ziemassvētkos un patversmēm. Cik varu, ziedoju drēbes 

Sarkanā krusta biedrībā 

● Piedalos pasākumos, kas interesē pašam. Piedalos dažādos skolas 

pasākumos. 

● Devos talkā un tīrīju apkārtni trīs gadus pēc kārtas. 

● Piedalījos klimata gājienā. Palīdzu veidot anketas. Izmantoju savas balss 

tiesības un labprāt izsaku savu viedokli. Iesaistos skolas, novada rīkotajos 

pasākumos un vides sakopšanā, kā arī jaunsargu organizācijā. 

 

 

 

 



 

 

Secinājumi par pilsoniskumu, problēmām un risinājumiem 

  Pēc šī projekta veikšanas varam secināt, ka mūsu skolā un novadā jaunieši ir 

diezgan aktīvi un labprāt piedalās dažādās aktivitātēs. It īpaši tajās, kas saistītas ar 

vides sakopšanu un saudzēšanu, brīvprātīgo darbu un palīdzību citiem. 

   Tomēr ir daudz jauniešu, kuriem vēl tagad, mūsdienās, ir bail izteikt savu 

viedokli, jo viņiem šķiet, ka viņi netiks sadzirdēti. Lai šo risinātu mums visiem kopā 

vajadzētu savus vienaudžus iedrošināt nebaidīties, un ieinteresēt viņus sava viedokļa 

izteikšanā un aizstāvēšanā. 

   Jaunieši mūsdienās nav ieinteresēti politikā un nelabprāt piedalās vēlēšanās. 

Arī balsošana savā veidā ir viedokļa izteikšana, un tāpēc, ka mēs dzīvojam 

demokrātiskā valstī, mūsu vecākiem mums tas būtu jāieaudzina jau no mazotnes, ka 

izteikt savu viedokli, arī plotisko, ir ļoti svarīgi un mēs esam spējīgi daudz ko mainīt 

mūsu dzīvēs. 

   Mūsdienās daudz jauniešu labprāt sakopj vidi sev apkārt un piekopj “zaļu”, 

veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu. Varbūt tas ir tāpēc, ka mūsdienās tas ir 

stilīgi, bet katrā gadījumā tas ir ļoti apsveicami un labi. Ar vien vairāk jauniešu iesaistās 

šajās aktivitātēs un rosina savus līdzcilvēkus arī pamēģināt. 

Pilsoniskās līdzdalības temperatūru vērtējam ar 6 ballēm. 

Mēs ticam, ka kopā varam celt šo temperatūru, padarīt pasauli labāku, vienlīdzīgāku, 

iecietīgāku un labestīgāku. 

 

 

 

 

 

 



 

Literatūras un informācijas avotu saraksts 

1.Ziņojums par elektroniskās aptaujas sabiedrības līdzdalības indeksa noteikšanai 

aprobāciju - https://nvo.lv/uploads/2016_zinojums_final.pdf 

2.Anketa skolai - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrVb5oqVyYlueHybr5eDeY3A0k8fKKeb

lh47_NX7gw57QfxA/viewform 

3.Anketa novada iedzīvotājiem - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmOIn10UKg_AQIpT3p8ChT_xsXmN

mu3wT4I1elh9qtmBPujg/viewform 

4.Dokumentētā intervija no 2022.gada 21. aprīļa sarunas ar Rūdolfu Pelēko un 

Madaru Skrastiņu Limbažu vidusskolā. 
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