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2012. gada  20. jūlijā LBAS mājā, Bruņinieku ielā 29/31, Rīgā 

Demokrātija kā valsts pārvaldes forma nekad nebūs pilnīga, un viens no visbūtiskākajiem tās 

aspektiem, ko nepieciešams pilnveidot un attīstīt, ir sabiedrības līdzdalība. Tieši tai jau kopš Eiropas 

demokrātisko valstu pirmajām dienām ir bijusi būtiska nozīme šo valstu attīstībā, pašai attīstoties un 

mainoties kopā ar valsti. 

Visus līdzdalības veidus, kas modernā demokrātiskā valstī šodien ir nodrošināti tās iedzīvotājam, nav 

iespējams uzskaitīt. Brīvas, vienlīdzīgas un aizklātas vēlēšanas, kā arī iespēja šajās vēlēšanās 

piedalīties un izvirzīt savus kandidātus mums jau šķiet pašsaprotama. No iespējas apvienoties 

politiskajās partijās, izdot savus laikrakstus un biļetenus, rīkot mītiņus, demonstrācijas un streikus 

līdzdalība ir pāraugusi daudz plašākā un sazarotākā demokrātiskas valsts pamatā. Lai ietekmētu 

sabiedriskus procesus, šodien var pietikt ar individuālu aktivitāti sociālajos medijos vai darbošanos 

virtuālā domubiedru grupā. Nereti šie samērā jaunie līdzdalības veidi izrādās efektīvāki nekā dalība 

politiskajās partijās vai arodbiedrībās. 

Tomēr, neraugoties uz līdzdalības iespēju paplašināšanos, izmaiņas notiek joprojām. Vecajās 

demokrātijās arvien mazāk cilvēku piedalās regulārajās vēlēšanās un iedzīvotāji retāk izvēlas 

pievienoties politiskajām partijām, lai realizētu savas intereses. Samazinās arī to  cilvēku skaits, kuri 

aktīvi seko līdzi politiskajiem procesiem. Tradicionālo līdzdalības instrumentu vietu ieņem šim laikam 

piemērotāki, kuru funkcionēšanai nereti nepietiek tikai ar sabiedrības pašorganizēšanu un iniciatīvu, 

jo nepieciešams arī valsts pārvaldes akcepts un izmaiņas nacionālajā likumdošanā.  

Šādu akceptēšanas ceļu nesen noslēdzis jauns Eiropas Savienības (ES) mēroga līdzdalības 

instruments, kas ES pilsoņiem dod iespēju tiešā veidā ietekmēt politiskos procesus un rosināt 

likumdošanas izmaiņas ES līmenī. Arī Latvijā šobrīd vērojamas būtiskas pārmaiņas sabiedrības 

līdzdalības iespējās – norit diskusijas par to paplašināšanu, jaunu instrumentu radīšanu un to nozīmes 

akceptēšanu. Šo ideju kritiķi pauž bažas, ka, paplašinot tiešās demokrātijas iespējas sabiedrībai, var 

rasties apdraudējums demokrātijai. Vienlaikus pastāv arī bažas par valsts pārvaldes centieniem 

sabiedrības iniciatīvas ierobežot, ko savukārt var uzskatīt par brīvību un pašas demokrātijas 

ierobežošanu.  

Forumā centīsimies rast atbildes un meklēt kopsaucējus par līdzdalības instrumentu attīstību nākotnē 

gan ES, gan Latvijā. Runāsim par jau pieņemtajiem līdzdalības instrumentiem un tiem, kas ir izstrādes 

un diskusiju stadijā. Rosināsim diskusiju par aktualitātēm Latvijas kontekstā – aktuālajām izmaiņām 

referendumu ierosināšanas un finansēšanas kārtībā, ieceri jau pavisam drīzā nākotnē Latvijā ieviest 

iespēju vēlēšanās piedalīties ar interneta starpniecību, kā arī ieguvumiem un zaudējumiem no 

jauniešu piedalīšanās vēlēšanās no 16 gadu vecuma.  



 

 
FORUMA PROGRAMMA  
Pasākuma moderators – žurnālists Didzis Melbiksis  
 
9:30 – 10:00  
Reģistrācija, rīta kafija 
 
10:00 – 10:10  
Foruma atklāšana (BSF un FEPS pārstāvju atklāšanas runas) 

 
1. DAĻA  
Uzstāšanās (referāta prezentācija – 15 min., diskusija – 15 min.) 
 
10:10 – 10:40  
Līdzdalības attīstība nākotnes sabiedrībā 
Linda Jākobsone, sabiedriskās politikas portāla politika.lv līdzdalības projektu vadītāja 
 
10:40 – 11:10  
Tautas nobalsošana Latvijā – būtisks instruments demokrātijas izaugsmei  
Ansis Dobelis, biedrības PROGRESĪVIE priekšsēdētājs 
 
11:10 – 11:40 
Līdzdalības instrumentu izmantošana praksē un pilnveidošanas iespējas 
Pēteris Krīgers, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs 
 
11:40 – 12:10  
Vai dot iespēju vēlēšanās piedalīties jau no 16 gadiem? 
Karīna Voronova, Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) valdes locekle 
 
12:10 – 12:40  
Līdzdalības iespējas Eiropas Savienībā  
Haralds Baumans-Haske (Harald Baumann-Hasske), Jurists, EUSONET prezidents 
 
12:40 – 13:10  
Interneta loma mūsdienu politiskajos procesos  
Mārcis Rubenis, Iniciatīvu portāla Manabalss.lv pārstāvis 
 
 
13:10 – 14:00  
Pusdienu pārtraukums 

 
 
2. DAĻA 

14:00 – 15:30  
Politisko partiju pārstāvju diskusija 
 

Atbalsta: 


