
 

PROJEKTA VIZĪTKARTE 

Mērķis – veicināt pilsonisko izpratni un 
apziņu par Dienvidlatgales iedzīvotāju 
līdzdalības lomu un nozīmi demokrātiskas 
valsts attīstībā. 

Īstenotāji – trīs vietējās rīcības grupas jeb 
biedrība “Partnerība “Kaimiņi””, “Krāslavas 
rajona partnerība” un “Preiļu rajona 
partnerība”. 

Uzdevums – paaugstināt zemo pilsonisko 
līdzdalību Dienvidlatgales teritorijā, mazināt 
neticību savām spējām ietekmēt 
demokrātiskus procesus un pilsoniskās 
izglītības trūkumu. 

Plānotie rezultāti: palielināts iedzīvotāju 
skaits, kuri piedalās vietējo attīstības 
dokumentu sabiedriskajās apspriešanās vai 
darba grupās, veicināta izpratne par lēmumu 
pieņemšanas procesiem un caurskatāmību, 
īstenotas vienotas pilsoniskās aktivitātes 
visā Dienvidlatgales teritorijā. 

 

VADOŠAIS PARTNERIS 
 

Partnerība “Kaimiņi” 

http://daugavpils.partneribas.lv 

SADARBĪBAS PARTNERI 

Krāslavas rajona partnerība 

www.kraslavaspartneriba.lv 

 

Preiļu rajona partnerība 
www.preilupartneriba.lv 
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Projektu finansē Islande, Lihtenšteina  

un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas 
grantu programmu «Aktīvo iedzīvotāju 
fonds» 

  



 

LAI VEICINĀTU PROCESUS: 
PILSONISKĀS LĪDZDALĪBAS 
PRASMJU ATTĪSTĪBĀ  

Iedzīvotājiem jābūt sociāli 
vienotiem un tādiem, kuri izrāda 
cieņu pret daudzveidību 

PILSONISKĀS IZGLĪTĪBAS 
JOMĀ 

Iedzīvotājiem ir jābūt izglītotiem 

un tādiem, kuriem piemīt 

kristiskās domāšanas prasmes 

IEDZĪVOTĀJU IESAISTE 
PILSONISKAJĀS 
AKTIVITĀTĒS 

Iedzīvotājiem ir jābūt ētiskiem 
un tādiem, kuri iesaistās 
sabiedrības dzīvē 

 DEMOKRĀTIJAS STIPRINĀŠANA 

Ja pašvaldība atbalsta iedzīvotāju iesaistīšanos 
sabiedriskajās aktivitātēs, piemēram, projektu 
ideju vai attīstības dokumentu apspriešanā, darba 
grupās, balsošanā utt., ja informē iedzīvotājus, 
konsultējas ar viņiem un iesaista viņus politikas 
veidošanas procesos: 

• TIEK STIPRINĀTA PAŠVALDĪBAS 
POLITIKA 

Informēšana, konsultācijas un aktīva līdzdalība 
sniedz vietējai varai pamatu pašvaldības 
politikas izstrādei, rodas iespēja izmantot 
iedzīvotāju sniegto informāciju un atsauksmes. 

• TIEK VEICINĀTA UZTICĪBA 

Kad pašvaldība sniedz iedzīvotājiem iespējas 
paust savu viedokli un piedalīties lēmumu 
pieņemšanas procesā, tiek veicināta 
iedzīvotāju uzticība un tas ir augstākais 
iespējamais demokrātijas sasniegums. 

• TIEK ATTAISNOTAS IEDZĪVOTĀJU 
CERĪBAS 

 

 

 

Dienvidlatgales vietējo 
rīcības grupu misija –   

aktīva sabiedrība, pievilcīga 
dzīves vide, radošas un 

profesionālas izaugsmes 
iespējas ikvienam 

Dienvidlatgales iedzīvotājam, 
kas sekmē pilsoniskās 

sabiedrības lomu un tās 
stiprināšanas nozīmi 

demokrātiskas valsts attīstībā 
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