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Eksperiments. 

Lūdzu ievērot noteikumus!
Attēlu autors nav zināms









Varoņu laiki un pat tauta 
-paši veidojam savu reālitāti un nākotni. 

«atzīstot, ka Latvijas demokrātijas tradīcijas ir pilsoņu tieša līdzdalība valsts 

pārvaldīšanā un parlamentāra republika [...]»

Satversmes preambulas projekts 2013. g.

«un nosakot, ka Latvijas valsts savā darbībā it sevišķi ievēro demokrātiskas, 

tiesiskas, sociāli atbildīgas un nacionālas valsts virsprincipus, atzīst un 

aizsargā cilvēktiesības, tostarp mazākuma tiesības;» http://www.juristavards.lv/doc/260080-

izverstas-satversmes-preambulas-iespejama-teksta-piedavajums-un-komentars/

Valstsgriba tiek īstenota

«Latvijas tauta izcīnīja savu valsti [...]» Satversmes preambula

Foto: 



Sabiedrības līdzdalība un ietekme
Portāla «Delfi» neseni, vienā dienā publiskoti virsraksti



Apmierinātība ar dzīvi (EBS 83, 2015)
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Sakoptas Krišjāņa Barona u.c. kapa vietas

Uzdrīkstēties ir skaisti! Zenta Mauriņa

Līdzdalības piemēri: Kaimiņu iniciātīva
«Lielo kapu draugi»



Ever tried. 

Ever failed. No matter. 

Try Again. Fail again. 

Fail better. Samuel Beckett

Līdzdalības piemēri: konsultācijas 

Rezultāts zemās velo celiņu apmalītes.

Atteikšanās no laiku maiņas ES līmenī



Līdzdalības piemēri: Eiropas Pilsoņu iniciātīva

Veiksmīgās: Aktuālās:



Līdzdalības piemēri: 

publiska viedokļa paušana



Regulārs vai sporādisks brīvprātīgo darbs

6%-3% patients&disabled, professional org., trade union, minorities, pol. party

Avots: Eurobarometer



Daži pastāvīgie strukturētie līdzdalības instrumenti
• Dalība darba grupās, Saeimas komisiju sēdēs, Ministru 

kabineta sēdēs u.c.

• Valdības un NVO sadarbības memorands & padome

• Saeimas deklarācija par pilsoniskās sabiedrības nozīmi un 
sadarbību ar nevalstiskām organizācijām

• Ārlietās: NVO iesaiste Latvijas ārlietu ziņojuma veidošanā, 
debašu gatavošanā

Foto centrā un pa labi: SaeimaFoto: Ministru kabinets



ES līmeņa veiksmes stāsti A.Gobiņam &EKL

• LV piekļuve: 

• Mērķu maiņa:

• Ierosinu&koordinēju:

• Pārmaiņu pieredze

• ES-Ukrainas pils. sabiedrības sadarbība

• Caurspīdīgums & līdzdalības ceļa karte



ES veikumu izmantošana/baudīšana
Avots: Eurobarometer



Izplatītākās līdzdalības formas Latvijā

Avots: Latvijas Jaunatnes padome 

http://ljp.lv/wp-

content/uploads/2016/02/P%C4%93

t%C4%ABjums.pdf



Veiksmes atslēgas

– Īstais laiks, vieta un veids (zināšanas par 
procedūru –lūdziet padomu)

– Daudzlīmeņu un daudzkanālu/integrēta pieeja

– Apzinieties jūsu partneru, kolēģu un 
«pretinieku» intereses

– Sadarbība nevis konfrontācija

– Sarunājieties! + Veidojiet sarunas gaisotni 
(satiecieties pie kafijas tases, neformālā 
gaisotnē)



Kā rīkoties, ja gribi kaut ko mainīt / uzlabot?

Deleģēšana

Pakļaušana

Bēgšana

Cīņa

Konsenss

Kompromiss



Es esmu savas mājas, skola, Rīga, 
Latvija, Eiropa, pasaule...



Skolai jāmainās, palīdzam!
• Mūsdienu pasauli raksturo globalizācija, strauja informācijas tehnoloģiju 

attīstība un vērtību daudzveidība. [...] Pasaules ekonomikas forums paredz 
- 65% no jaunajiem cilvēkiem, kuri patlaban sāk skolu, strādās profesijā, 
kāda šodien neeksistē.

• Izglītības loma šādos apstākļos mainās.

• Zināšanām joprojām ir būtiska nozīme. Taču līdztekus 
pamatprasmēm nozīmīgās cilvēka darbības jomās (kā 
valodas, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratnes un 
mākslas, matemātikas un datorzinātnes, 
dabaszinātņu un inženierzinātņu, veselības un fiziskās 
aktivitātes), lai spētu orientēties jaunajos apstākļos, 
svarīgas kļūst starpdisciplinārās prasmes, dažādas 
personības īpašības, attieksme un noteiktu vērtību 
sistēma.



http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_5/pix/ladder-of-participation.jpg

Līmeņi jauniešu 
līdzdalībai 

skolā/lēmumu 
pieņemšanā

Līdzdalības 
kāpnes



Satversmes preambula
Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts 
balstās uz cilvēka cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka 
pamattiesības un ciena mazākumtautības. Latvijas tauta aizsargā savu 
suverenitāti, Latvijas valsts neatkarību, teritoriju, tās vienotību un 
demokrātisko valsts iekārtu.

Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un 
lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un 
kristīgās vērtības. Uzticība Latvijai, latviešu valoda kā vienīgā valsts 
valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba 
tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. Ikviens rūpējas par 
sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties 

atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu.



«Lisabonas līgums»
2. Pants 

Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, 

brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp 

minoritāšu tiesības. Šīs vērtības dalībvalstīm ir kopīgas sabiedrībā, kur valda 

plurālisms, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un kur nav 

diskriminācijas, kā arī valda sieviešu un vīriešu līdztiesība. (2. pants)

3. pants

1. [...] mērķis ir veicināt mieru, stiprināt savas vērtības un savu tautu labklājību.

2. Savienība piedāvā saviem pilsoņiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpu 

bez iekšējām robežām, kur personu brīva pārvietošanās ir nodrošināta [...]

3. Savienība izveido iekšējo tirgu. Savienības darbība ir vērsta uz to, lai panāktu 

stabilu Eiropas attīstību, kuras pamatā ir līdzsvarota ekonomiskā izaugsme 

un cenu stabilitāte, sociālā tirgus ekonomika ar augstu konkurētspēju [...] 

veicina ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju un solidaritāti dalībvalstu 

starpā.



Esi egoists, uzlabo apkārtējo vidi



PALDIES!

Andris Gobiņš

Lielo kapu draugs

www.eiropaskustiba.lv, info@eiropaskustiba.lv, Twitter: @EiropasKustibaLV  @AndrisGobins


