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LĪDERSIMS, LĪDZDALĪBA, 
LĒMUMU PIEŅEMŠANA



IEDVAESMAI UN PĀRDOMĀM

• https://www.youtube.com/watch?v=LZ055ilIiN4&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=LZ055ilIiN4&t=4s


BŪTĪBA MŪSU SADARBĪBAI

Nekas nestrādās, ja 
vien TU to nedarīsi

Maija Angelo



Nacionālais 
attīstības 

plāns 2020-
2027

VIENOTA, DROŠA UN ATVĒRTA SABIEDRĪBA

Ietver piederības sajūtu valstij, līdzdalību sabiedriskos
procesos, iedzīvotāju savstarpēju uzticēšanos un pārliecību
par savu drošību un tiesību aizsardzību

PIEDERĪBA, SALIEDĒTĪBA, LĪDZDALĪBA – cilvēka vēlmei dzīvot, 
strādāt un veidot ģimeni Latvijā ir svarīga piederības sajūta 
sabiedrībai un valstij, kas galvenokārt balstās spējā uzticēties 
līdzcilvēkiem un valstij. Uzticēšanās un piederība rodas 
dabīgi, cilvēkiem saliedējoties kopīgos darbos, kā arī 
līdzdarbojoties lēmumu pieņemšanā visos līmeņos: savā 
kopienā, pašvaldībā un valstī.



KAS ŠIS PAR 
SKAITLI

5 256 00



LĒMUMA 
PIEŅEMŠANA

1. Saproti - kāds lēmums Tev jāpieņem, skaidri definē 
pieņemamā lēmuma būtību

2. Apkopo nepieciešamo informāciju – kāda informācija 
nepieciešama – iekšēja un ārēja

3. Nosaki, kādas ir rīcības alternatīvas

4. Analizē pierādījumus – ja īstenotos visas alternatīvas, 
kura būtu visefektīvākā

5. Izvēlieties kādu no alternatīvām

6. Rīkojieies - veic pozitīvas darbības, sākot ieviest izvēlēto 
alternatīvu

7. Pārskati savu lēmumu un tā sekas, ja  lēmums nav 
apmierinājis noteikto vajadzību, ieteicams atkārtot 
noteiktas procesa darbības, lai pieņemtu jaunus 
lēmums. 



TAS NAV VISS!

Iedzīvotāju 
vajadzības

Lēmuma 
pieņēmējs



VEIDS KĀ BŪT

NVO ir organizētās pilsoniskās sabiedrības veidojumi, kas 
darbojas līdzās publiskajām un privātajām organizācijām. 

• Satversmes 102.pantā noteiktā biedrošanās brīvība –
ikviena iedzīvotāja tiesības apvienoties biedrībās, 
politiskajās partijās un citās sabiedriskajās organizācijās

• „trešais” sektors, kurš tiek radīts, lai apmierinātu 
sabiedrības vajadzības, kuras nespēj risināt valsts pārvalde 
un nevēlas risināt biznesa sektors

• tilts starp publisko pārvaldi un sabiedrību

• Sargsuņi – runā to vārdā, kuri «nevar runāt»



VARAS UN SEKTORI – ESI TAS, KURŠ VEIDO 
SINERĢIJAS

SABIEDRĪBA

Likumdevējs 
un izpildvara

Biznesa 
sektorsPilsoniskā 

sabiedrība 

Mediji
Tiesu 
vara



LĒMUMU PIEŅEMŠANAS POSMI

Problēmas 
iekļaušana 

dienas 
kārtībā

Lēmuma 
pieņemšana

Lēmuma 
ieviešana

Izvērtēšana 

Problēmas  
apzināšana



LĪDZDALĪBAS INTERVENCES

1. Dienas 
kārtība

2. Veidošana

3. Lēmums

4. Ieviešana

5. Uzraudzība

6. Pārveide

Aktualizē savu jautājumu
Runā ar partijām
Iesniedz priekšlikumus 
Valdības deklarācijai
Valdības rīcības plānam

Sniedz informāciju par 
problēmu
Dalība darba grupās
Sabiedriskās diskusijas, 
viedokļa raksti
TV šovi☺

Uzņemties pildīt 
konkrētus uzdevumus
Piedāvāt risinājumus
Informēt par labo 
praksi/ 
caurskatāmību 
procesos

Monitorēšana
Informēšana par kļūdām
Ēnu ziņojumi

Informācija par ietekmi
Komentēt un «koriģēt» 
valsts pārvaldes 
ziņojumus
Uzstādījums uz 
pārmaiņām



METODES

Institucionālas metodes
NVO koordinatori iestādē
Balsstiesības padomēs, komisijās, komitejās
Padomdevējtiesības padomēs, komisijās, komitejās

Formālas metodes
Atzinumu sniegšana
Konsultācijas ar NVO
Sarakste ar deputātiem, iestāžu darbiniekiem
Sabiedriskās apspriedes

Neformālas metodes
Tikšanās ar deputātiem, iestāžu darbiniekiem
Sarunas ar deputātiem, iestāžu darbiniekiem
Deputātu, iestāžu darbinieku dalība NVO pasākumos
Noskaidrot biedru, sabiedrības viedokli



LĪDZDALĪBAS 
INTENSITĀTE

INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

raksturo vienvirziena informācijas plūsma. Nav atbildes 
reakcijas

KONSULTĀCIJAS

raksturo VP iniciatīva, NVO sniedz atzinumus. Informācijas 
plūsma ir divvirzienu

DIALOGS

VP nodrošina vietu un laiku diskusijai, bet NVO – iesaka vai 
vada diskusijas, seminārus, konferences

PARTNERĪBA

dalīta atbildība un pienākumi visos lēmumu pieņemšanas 
posmos



NEBŪTU, JA 
NEBŪTU 

LĪDZDALĪBA

• NVO FONDS

• BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA LIKUMS

• SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS LIKUMS

• AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS

• VISPASAULES NVO DIENA

• PAKALPOJUMS VĒŽA SLIMNIEKIEM

• SIEVIEŠU AIZSARDZĪBA NO VARMĀKAS

• LĪDZDALĪBAS BUDŽETĒŠANA

• WWW.MANABALSS.LV

• DAUDZ KOKU

http://www.manabalss.lv/


RASMAS 
PĪPIĶES 

LĪDZDALĪBAS 
METOŽU 

RECEPTES

1. Uzlec kukaragā

2. Esi ātrāks par ierēdni

3. «Noliedz» citus

4. Pelēkais kardināls

5. Atsauc karaspēku

6. Iesaisti pretējo pusi savā darbā

7. Nenodedzini tiltus

8. Piesedz aizmuguri

9. Esi pareizajā vietā, pareizajā laikā



Kurš grib ātrus rezultātus, 
lai skalda malku. Einšteins



UZDEVUMA GAITA 1

• Izlasiet 2019.gada 4.marta Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) vēstuli 
Eiropas Savienības pilsoņiem. https://www.elysee.fr/emmanuel-
macron/2019/03/04/for-european-renewal.en

• Saņem vēstuli savā e-pastā – LATVIEŠU VALODĀ

• Šī ir pirmā reize, kad kāds Eiropas līderis vēršas pie cilvēkiem personīgi. Viņš ir 
ieguldījis lielas pūles procesā, jo vēstule ir iztulkota gandrīz visās ES valodās.

• Analizējiet šo tekstu un izdariet secinājumus, lai izglītotu sevi.

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/03/04/for-european-renewal.en


UZDEVUMA GAITA 2

• Atrodiet Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) vēstulē pēc iespējas vairāk raksturīgo 
lietu, ko līderis dara (stiprās puses); 

• Identificē punktus, kas runā iztrūkst, vai atrodiet vismaz divus vājus (populistiskus) 
argumentus (trūkumus); 

• Nosauciet trīs lietas, kuras Jūs domājiet ir draudi pašam Emanuelam Makronam 
(Emmanuel Macroon) publicējot vēstuli 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs; 

• Izveidojiet sarakstu ar trīs lietām, ko viņš panāk, publicējot šo vēstuli 28 dalībvalstīs.



IVARS ĪJABS, Eiropas
Parlamenta deputāts
Līdzdalība no ciema
līdz Eiropas
Savienībai



ĀRIS ADLERS, “Jūras zeme” -
Reāls stāsts par līdzdalību



PĒCPUSDIENAS UZDEVUMS 

Tev tiek piešķirta viena grupa (Darbs pāros)

1. Nebrīvē bijuši cilvēki

2. Re-emigranti

3. Pirmspensijas cilvēki

4. LGBT – (lesbietes, geji, biseksuāļi, transpersonas un starp-dzimuma personas

5. Jaunieši ar atkarībām

6. Vientuļie tēvi

7. Bezpajumtnieki

8. Jaunieši – mācās attālināti (7-9 klase)

9. Māmiņas 

10. Tie, kuri izslimojuši C19

11. Vecāki, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām

12. HIV pozitīvas personas

13. Lauksaimnieki

14. Tūrismā strādājošie

15. Ēdināšanā strādājošie

16. Pensionāri



UZDEVUMA GAITA

• Izveido 5-7 jautājumu grupu - aptauju, lai noskaidrotu šīs grupas 
vajadzības (kopā ar savu pārinieku lekcijas laikā)

• Veic intervijas (līdz nākamajai apmācību dienai, kura notiek 
18.03.2021.)

• Noteikumi:

- Intervēt drīkst tikai pašu mērķa grupu, tās pārstāvjus

- Organizācijas pārstāvjus, kur tieši strādā ar šo grupu (valsts iestādes, 
nevalstiskās organizācijas)

- Informācija jāiegūst no vismaz trīs, avotiem (trīs cilvēki, +web avoti 
u.c.) 



Prezentāciju vadīja:Rasma Pīpiķe

Paldies par uzmanību!


