
 

 

 
 

 

Pilsoniskās izglītības nodarbības demokrātijas kompetences celšanai   
“Kopdares kompetences”  

 
Programma 

 
Apmācību mērķauditorija: Jelgavas un Ozolnieku novadu iedzīvotāji, pašvaldību darbinieki, NVO 
pārstāvji, uzņēmēji un citu iedzīvotāju grupu pārstāvji novados. 
Apmācību vadītāja: Rasma Pīpiķe, eksperts zināšanu pārnesē - iniciatīvas RA.DU aizsācēja. 
Personīgās motivācijas un organizāciju attīstības speciāliste ar pieredzi praktiskajā lobēšanā un 
sabiedrības līdzdalības procesu organizēšanā.  
Apmācības notiek: Tiešsaistē, Zoom platformā. 
Pieteikšanās apmācībām: https://ej.uz/Kopdares_Kompetences 

 
10.03.2021. 
PIRMĀ DAĻA: PERSONISKĀS PRASMES UN IEMAŅAS, KAS NEPIECIEŠAMAS 
PILSONISKĀS LĪDZDALĪBAS VEIKŠANAI 
 
Nodarbības uzdevums: Apzināt un saprast pilsoniski aktīva cilvēka, interešu aizstāvja 

nozīmi kopienas attīstības kontekstā. Iepazīt to, ko pilsoniskais aktīvisms vietējā kopienā 

ietekmē Eiropu un kā Eiropa ietekmē vietējās kopienas.  Neticēsi- cik liela nozīme ir tam, 

ka Tu iesaisties!  

 

Laiks: 10:00 -16:00 

Nodarbības tēmas: Līderis, aktīvisms, mērķi un vajadzības 

 

10:00-10:30  Atklāšana, iepazīšanās, dienas mērķi 

10:30-11:30  Līdzdalība – līderisms un lēmumu pieņemšana  

Rasma Pīpiķe, RA.DU zināšanu pārneses kustība 

11:30-12:00  Praktiskais uzdevums par līderismu. Darbs grupās 

12:00-12:30  Pārtraukums 

12:30-13:30  Līdzdalība no ciema līdz Eiropas Savienībai  

Ivars Ījabs, Eiropas Parlamenta deputāts 

13:30-14:30  Reāls stāsts par līdzdalību 

Āris Adlers, “Jūras zeme” 

14:30-15:30  Praktiskais uzdevums 

15:30-16:00  Dienas noslēgums 

 

https://ej.uz/Kopdares_Kompetences


 

 

 

 
 
 
 
 

18.03.2021. 
OTRĀ DAĻA: KĀ ORIENTĒTIES LĪDZDALĪBAS LABIRINTĀ?  
 
Nodarbības uzdevums: Sniegt iespēju apmācību dalībniekiem izprast, ka vietējās 

kopienas vajadzības var būt universālas un to lemšana var notik augstākajos lēmumu 

pieņemšanas posmos, tāpēc ir būtiski apzināties un izprast, apgūt konkrētus 

instrumentus kā veidot plašāku interešu aizstāvību, ne tikai savā kopienā, bet, iespējam 

reģionālā un nacionālā līmenī. Tu paliec tas pats, mainās mērogs. 

 

 

Laiks: 10:00-16:00 

Nodarbības tēmas: Domāšanas kļūdas, iniciatīvas, interešu aizstāvības stratēģija 

 

10:00-10:10  Ievads, dienas mērķi 

10:10-11:00  Lekcija- domāšanas kļūdas  

Rasma Pīpiķe, RA.DU zināšanu pārneses kustība 

11:00-12:00  Valdības un NVO sadarbības memorands un darbs Ministru Kabinetā  

Zane Legzdiņa-Joja, Valsts Kanceleja  

12:00-12:30  Pārtraukums 

12:30-13:30  Kā sagatavot iniciatīvu Mana balss.lv 

Didzis Meļķis, Mana balss.lv  

13:30-14:30  Konkrētas iniciatīvas izveides izspēle 

Darbs grupās. Dalībnieki praktiski veido interešu aizstāvības stratēģiju  

14:30-15:30  Grupu prezentācijas 

15:30-16:00  Jautājumi, komentāri un noslēgums 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

24.03.2021 
TREŠĀ DAĻA: ELEMENTI BEZ KURIEM NEVAR IZTIKT ĪSTENOJOT PILSONISKO 
AKTĪVISMU UN LĪDZDALĪBU 
 
Nodarbības uzdevums: Izmantot iegūtās prasmes praksē un nonākt saskarē ar tiešiem 

un konfrontējošiem komentāriem, iespējams kritiku par iniciatīvām, to saturu un 

pasniegšanas veidu. Un tomēr, ir būtiski atcerēties – tas viss nepieciešams, lai “audzētu 

muskuļus” reālam aktīvismam. 

 

 

Laiks: 10:00 -16:00 

Nodarbības tēmas: Komunikācija, sadarbība, partnerība, konstruktīva kritika 

 

10:00-10:10  Ievads un dienas mērķis 

10:10-11:00  Partneri + klienti + zināšanas = panākt to, kas nepieciešams  

Rasma Pīpiķe, RA.DU zināšanu pārneses kustība 

11:00-12:00  Sabiedrības līdzdalības iespējas Saeimā. Saeimas dialogs ar sabiedrību 

Dana Naunikas, Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja vadītāja vietniece  

12:00-12:30  Pārtraukums 

12:30-13:30  Iedzīvotājs un rīcībpolitika, kā arī nedaudz par “politisko virtuvi” 

Mārtiņš Šteins, Saeimas deputāts 

13:30-14:30  Jelgavas un Ozolnieku novada cilvēki “sapņo”  

Darbs grupās – 3 tēmas. Darbs ar konkrētu un reālu iniciatīvu 

14:30-15:30  Pūķa alā – prezentācijas 

Dalībnieki testē savas idejas  

Pūķa alā piedalās: 

• Uldis Dūmiņš, Zemgales NVO centrs, Valdes priekšsēdētājs 

• Kristīne Kode, Jelgavas novada pašvaldība, Jaunatnes lietu nodaļas 

vadītāja 

• Ilona Stalidzāne, Rīgas Pašvaldība, Sabiedrības integrācijas 

departamenta vadītāja 

15:30-16:00  Jautājumi, komentāri un nodarbību noslēgums 

  

 


