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Vai līdzdalība ir izmērāma? 

Vai tās mērī�anai ir kāds sakars ar 
sirdsapziņu?



Latvie�u valodā:

� dalība
� līdzdarbība
� piedalī�anās

līdzdalība = darbo�anās kopā un 
dalī�anās



Līdzdalība kā sociālās darbības forma

Nosaka joma, kurā tā notiek, nevis veids

Līdzdalība sabiedrības politiskajā un
demokrātiskajā dzīvē ir jebkura darbība
ar mērķi ietekmēt, 
vai līdzdarboties politiski un administratīvi



Kas ierobe�o politisko/demokrātisko 
līdzdalību?

� Juridiski - jaunie�i ir tiesību objekti

� Tiesības vēlēt un tikt ievēlētiem no 18. 
Gadiem

� Resursi neatkarīgai līdzdalībai



Kas nosaka?

� Ir vai nav atbilsto�as struktūras?

� Cik daudz vietas �ajās struktūrās ir 
pa�iem jaunie�iem?



Raksturo
� formalitāte/neformalitāte
� aktivitāte/pasivitāte
� mērķi
� tie�a/netie�a
� likumīga/nelikumīga
� autentiska/manipulēta



Autentiskums

� Autentiskums ir jautājums par to, cik 
lielā mērā līdzdalības veidi atbilst pa�u 
dalībnieku politiskajiem mērķiem 
� Vai līdzdalība atstāj vietu jaunie�u pa�u 

aktivitātēm?
� Vai arī, tās mērķis ir tikai leģitimizēt

politiskos lēmumus?



Līdzdalības trepes



1. Pakāpiens Manipulācija
Bērni un jaunie�i seko pieaugu�o instrukcijām, 

bez īpa�as darbības izpratnes. Bērniem un 
jaunie�iem var pajautāt, ko viņi domā, un 
pieaugu�ie var izmantot da�as idejas

2. Pakāpiens Dekorācija
Bērni un jaunie�i piedalās notikumos, dziedot vai 

varbūt ar priek�lasījumu
3. Pakāpiens �Tokēnisms�
Bērniem un jaunie�iem tiek jautāts viedoklis, 
bet tam ir maza ietekme uz problēmu risinā�anu 

un komunikācijas stilu



4. Pakāpiens �Pie�ķirti un informēti�
Bērniem un jaunie�iem ir nozīmīga, kaut 

limitēta, loma notikumā; viņi zina, kas ir 
izlēmis par viņu iesaistī�anu un kāpēc.

5. Pakāpiens �Konsultēti un informēti�
Bērni un jaunie�i ir konsultēti par projektu vai 

problēmu, viņu domas ir ņemtas nopietni 
vērā, lai gan projektu izveido un vada 
pieaugu�ie.

6. Pakāpiens �Pieaugu�o iniciatīva�
Projekti ir pieaugu�o iniciatīva, bet lēmumi tiek 

pieņemti kopā ar bērniem un jaunie�iem.



7. Pakāpiens �Pa�u iniciatīva�
Projekts ir jaunie�u iniciatīva.

8. Pakāpiens �Vienlīdzīga sadarbība�
Bērni un jaunie�i kopā izdomā un veido 

projektu, tad iesaista pieaugu�os kā
vienlīdzīgus partnerus lēmumu 
pieņem�anā un realizē�anā.



Līdzdalība politiskajā un 
demokrātiskajā dzīvē - cilvēka aktīvās 
dzīves veids

� Strādā�ana
� Darbs
� Aktivitāte, jeb līdzdalība ar mērķi 

ietekmēt sabiedrībā noriso�os procesus



Pie �ādiem ierobe�ojumiem � gan 
laika, gan resursu, gan arī
autentiskas politiskās līdzdalības 
iespēju, līdzdalības efektivitāte ir 
viens no tiem būtiskajiem 
faktoriem, kas nosaka jaunie�u 
aktīvās dzīves kvalitāti



Efektivitāti var veicināt dodot
vairāk vietas pa�iem jaunie�iem un 
esot godīgi par to, cik lielā mērā viņi 
ir gatavi dalīties ietekmes iespējās 



Līdzdalības veido�anās

Pieredze

Zinā�anas

Vērtības

Attieksmes

Resursi un 
prasmes

Situācija

Stimuli

PERSONĪBA

Darbība

Vienaldzība



IESPĒJAS un GODĪGUMS


