Pasākuma norises apkopojums
Attīstības forumā no 2015. gada 3. līdz 5. jūnijam piedalījās 115 dalībnieki no 17 valstīm, kuru vidū gan klātienes norisē, gan pēc apkopotajiem
darba grupu un pieredzes braucienu rezultātiem, var secināt, ka darbs ir noritējis balstoties uz glokalizācijas metodoloģiju, strādājot ar lokālā
un globālā mijiedarbību, kā arī pasākuma rezultātā ir sekmēta attīstības sadarbības projektu izveide starp Latvijas (savstarpēji) un ārvalstu
(starptautiski) kopienu pārstāvjiem kā instrumentu globālajai attīstībai.
Sešās darba grupās tika izstrādāta kopienu rezolūcija – Attīstības foruma dalībnieku vēstījums sabiedrībai, vietējām, nacionālām un
starptautiskām organizācijām, kā arī lēmumu pieņēmējiem.
Dalībnieki identificēja visiem aktuālos izaicinājumus un problēmjautājumus, izvirzot rīcības (ieteikumu formā vai balstītus jau esošajā praksē un
labajā pieredzē) vai/un resursus, kas nepieciešami to risināšanai atbilstoši izaicinājuma mērogam – indivīda, kopienas, lēmējvaras vai globālā
līmenī.
Tā kā darba grupās piedalījās gan attīstības sadarbības eksperti, gan sabiedrības daļa, kas ikdienā ar attīstības sadarbības jautājumiem
nestrādā, atsevišķās tēmās dalībnieki izteikuši atšķirīgu viedokli, kas atspoguļo sabiedrības daudzveidību, dažādās iespējas, kā arī

nepieciešamību ar glokalizācijas jautājumiem strādāt ne tikai ieinteresēto personu vidū, bet iesaistot plašāku sabiedrību, tomēr visās darba
grupās un visos jautājumos viennozīmīgi tika uzsvērta nepieciešama starpsektoru un dažādu līmeņu sadarbībai un dalīšanās ar labajām
praksēm.
Izaicinājums
Attīstības
finansējuma
efektivitāte un
atbilstība
vietējām
vajadzībām

Indivīda līmenī
 Ziņot par patiesajām vajadzībām tā
vietā , lai gaidītu labākus apstākļus.
 Iesaistīties NVO.
 Dalīties ar individuāliem risinājumiem
ar citiem.

Risinājumi un rīcības
Kopienas līmenī
 Palīdzēt attīstīties darītājiem
(tiem, kas rīkojas).
 Veicināt kopienu organizāciju
darbību ar mērķi atbalstīt vietējos
biznesus un kopienu.
 Organizēt tikšanās un dalīties ar
savu vīziju un viedokli.

Lēmējvaras līmenī
 Pilnveidot līdzfinansējumu
sistēmu
 Izveidot nacionālās
programmas un aktivitātes
vietējo produktu atbalstam
 Fokusēties uz prioritātēm,
ņemot vērā saņēmēju
vajadzības.
 Pārveidot ierēdņu modeli
uz sociālā uzņēmumu modeli.
• Sasniegt privātos fondus
un uzņēmumus.

Globālā līmenī
 Ziņot par korupciju.
 Īstenot starptautiskos
projektus zinātnē un
izglītībā.
 Veikt datu analīzi un
apkopošanu vietējā,
reģionālā un nacionālā
līmenī un attīstīt
pierādījumos balstītu
politiku.
 Izmantot arī iespējas
piesaistīt sabiedrības
finansējumu (ziedošana)
 Attīstīt konsultāciju
mehānismus
 Uzraudzīt aktivitātes
iesaistot donorus.
 Iedrošināt donorus
vairāk iesaistīties
atbalstītajos projektos.

Izaicinājums

Sabiedrības
pasivitāte,
negatīva
attieksme un
grūtības mainīt
domāšanas veidu

Indivīda līmenī

 Organizēt, informēt, saliedēt
iedzīvotājus uz dažādām aktivitātēm.
 Defektu veidot par efektu.
 Rādīt piemēru un piemērus, kas patiesi
labi strādā.
 Izglītot, motivēt, iesaistīties.
 Rīkoties ar vīziju – lasi, iesaisties, ceļo,
klausies un esi atvērts iespējām.
 Spēcināt indivīdus, kas ir pozitīvi ar zaļo
domāšanu un izmantot viņus kā piemēru
un viņu stāstus kā reklāmu

Risinājumi un rīcības
Kopienas līmenī

 Stiprināt kopienu, indivīdus, viņu
veiksmes stāstus, kas jau pierādīti
un veiksmīgi darbojas.
 Organizēt pieredzes braucienus,
lai paplašinātu redzeslauku.
 Neatstāt nevienu neiesaistītu un
iesaistīt plašāku auditoriju, ne tikai
ikdienas aktīvistus.
 Uz citu piemēriem parādīt
pozitīvus risinājumus.
 Motivēt vietējās valsts iestādes
rīkoties tālāk par savām interesēm
– pienācīgu algu un ilgstošām
sekām (piemēram, draudot ar
Eiropas Komisiju).
 Valdība neredz vērtību kopienu
attīstībai - mainīt to, izvirzot
atbalstītājus un pārmaiņu
aģentūra vietējā vidē un uzsākt
nepieciešamās darbības, veicot
analīzi, apzinot atbalstītājus un
veidojot uzticību vienai personai

Lēmējvaras līmenī

 Atbalstīt NVO.
 Atbalstīt inovācijas,
iniciatīvas, kas ir ārpus
ierastā domāšanas modeļa
 Dažādu sektoru
iesaistītajām pusēm dalīties
ar savām pieredzēm
 Nodrošināt labvēlīgu vidi
kopienas pārmaiņu
veidotājiem, lai dotu iespēju
un mainītu attieksmi no
„aplikt ar nodokļiem” uz
atbalstu attīstībai.
 Izstrādāt normatīvos un
politiskos dokumentus, lai
veicinātu uzvedības maiņu
 Sadarboties ar dažādām
sabiedrības grupām un runāt
viņiem saprotamā savā
veidā/valodā.
 Lai mainītu vietējo un valsts
līmeņa lēmumu pieņēmēju

Globālā līmenī
 Lobēt.

Izaicinājums

Informācijas un
izpratnes trūkums
par globāliem
jautājumiem

Indivīda līmenī

 Iesaistīt jauniešus vides izglītības
pasākumos un aktivitātēs.
 Mācīt ar pārliecību, ietekmēju kolēģus
– vietējos un globāli.
 Skatīties ārpus robežām!
 Izmantot tehniskās iespējas –
internetu!
 Dalīties individuālajās zināšanās un
izpratnē par globāliem jautājumiem.
 Rādīt citu perspektīvu caur

Risinājumi un rīcības
Kopienas līmenī
Lēmējvaras līmenī
vienā laikā.
domāšanas veidu, balsot
atbildīgi un izglītot gan
vēlētājus, gan lēmumu
pieņēmējus - izglītībai ir
nozīmīga loma.
Stiprināt demokrātiju un
citus atbalsta mehānismus.
 Veidot regulāru sadarbību
ar atbildīgajiem ierēdņiem
(daudzsekotoru sanāksmēs).
 Izveidot ierēdņu mācību
programmu par ilgtspējīgu
attīstību
 Atbalstīt vietējos uzņēmējus lēmums par vietējā iepirkumā
izmantojamiem produktiem –.
 Pieņemt lēmumu par ĢMO augu
neaudzēšanu teritorijā.
 Attīstīt neformālo izglītību.
 Veicināt inovācijas, mazinot
atkarības sindromu
 Plašāk izmantot multimediju
izglītību atbilstoši pašreizējām

 Paaugstināt kvalitāti
universitātes programmām
skolotājiem, lai caur bērniem
skolotāji var veidot toleranto
attieksmi.
 Ieviest politikas
programmas kopienu sociāliekonomiskās situācijas
stiprināšanai.
 Uzsākt izglītības reformu.

Globālā līmenī

 Izveidot alternatīvus
informācijas, pieredzes
dalīšanās u.c. kanālus.
 Līdzdarboties
informācijas un
zināšanu dalīšanās
tīklos.
 Izplatīt ticamu un
pārbaudītu informāciju
(ne no medijiem

Izaicinājums

Grūtības tulkot
attīstības
terminoloģiju
vietējās valodās

Risinājumi un rīcības
Indivīda līmenī
Kopienas līmenī
neatkarīgajiem medijiem, atspoguļojot kā tendencēm
visi ir savstarpēji saistīti pat atrodoties
 Meklēt draugus vietēji un
dažādos kontinentos.
globāli.
 Dalīties ar labajām praksēm un
iemesliem, lai veicinātu izpratni un
līdzdalību.
 Zināšanu nodošanu un dalīšanos
ar labajām vietējām un globālām
praksēm pielāgot vietējai
specifikācijai - vietējā identitāte un
piederības sajūta, vairāk tikšanos,
diskusiju par kopienām

 Dalīties ar individuālajiem labajiem
piemēriem – panākumi radot izmaiņas
 Ieviest principu – mācies un dalies!
 Veidot sabiedrībai terminu un

 Praktizēt globālo valodu
 Iesaistīties vietējās aktivitātēs,
daloties ar rezultātiem, kas rada
globālu labumu/ietekmi

Lēmējvaras līmenī
 Izpētīt un attīstīt
globālo/lokālo jautājumu
salīdzināšanu, meklējot
atbildes uz vietējām
problēmām plašākā mērogā.
 Piesaistīt NAUDU, NAUDU,
NAUDU
 Mainīt projektos balstītu
domāšanu uz kompleksu
pieeju un izglītību.
 Veicināt sabiedrības
izpratni par vides
jautājumiem.
 Kompānijām jāstrādā kopā
ar skolām, universitātēm.
 Veidot saistības starp
dažādiem mācību
priekšmetiem un tēmām
izglītības sistēmā.
 Pētīt un pilnveidot globālu
zināšanu „lokalizēšanu” un
mācīt vietējos ekspertus
globālajos jautājumos

Globālā līmenī
iegūto).
 Skolotājiem mācīt
praktiskākā un
interesantākā veidā, lai
pilnveidotu skolēnu
domāšanu.

 Organizēt
pasākumus, tikšanās,
tīklošanās un
diskusijas.

Izaicinājums

Cilvēku
pārliecība, ka citi
atrisinās viņu
problēmas.
Sabiedrība ir
kļuvusi inerta un
ir mazinājusies
sapratne, ka
jārūpējas citam
par citu, nākotni
un dabu.
Nav vienotas
vadlīnijas, darba
kārtības. Kopīgs
mērķis ir

Indivīda līmenī
koncepta izpratni

 Aktualizēt jautājumus par vērtību
sistēmu, dzīvības vērtību, pasaules lietu
kārtību.
 Publiski runāt par savu attieksmi pret
vardarbību.
 Organizēt/palīdzēt organizēt
pasākumus (tikšanās, pieredzes stāsti
u.c.) par karu, par pozitīvo domāšanu un
saskarsmi ar citām kultūrām.

Risinājumi un rīcības
Kopienas līmenī
 Dalīties ar labajām praksēm
Dalīties ar terminu
skaidrojumiem, veidot saturu,
balstoties uz praktisko pieredzi
 Organizēt tikšanās un dalīties

 Veidot kampaņas par iecietību
vērstas uz skolēnu izglītošanu un
sociālās iekļaušanas projektus.
 Organizēt mācības bērniem.
 Diskutēt par aktuālajiem
jautājumiem visos mācību
priekšmetos skolā.

 Veikt izpēti par vietējo situāciju.
Izkristalizēt un aktualizēt
būtiskākās problēmas.
 Apzināt dažādas stratēģijas, kā

Lēmējvaras līmenī
 Subsidēt tūrisma
industriju un uzlabot
izglītības sistēmas
 Izplatīt informāciju
pievilcīgākā un
interesantākā formā

 Vienkāršot un pielāgot
sarežģītos terminus, kas
risinātu neizpratni par
sarežģītiem jautājumiem,
neradot cilvēcisku saikni un
piesaisti problēmsituācijai.
 Izskatīt iespējas investēt
lauku teritorijās (atbalsts
mazajiem biznesiem,
infrastruktūrai).
 Veidot drošu un
diplomātisku politiku.
 Veidot sadarbību starp
organizācijām.
 Dalīties ar pieredzi,
organizēt diskusijas un

Globālā līmenī
 Popularizēt
skaidrākas idejas,
politikas un ieteikumus
saprotamākā valodā.
 Radīt „lokālu” kā
vērtību pretēji
„globālam”

Izaicinājums

Indivīda līmenī

nepieciešams, bet
tā sasniegšanas
ceļi var būt
dažādi.

Cilvēktiesības un
vienlīdzības
principa
ievērošana
globālā mērogā

Spiediens ražot
intensīvāk, un

 Veicināt izpratni par cilvēktiesībām.
 Pieņemt individuālus lēmumus un
darbības, lai mazinātu nevienlīdzību
 Izmantot godīgās tirdzniecības
produktus.
 Ziņot pārkāpumus sociālajos tīklos,
valdībai, NVO un starptautiskajām
organizācijām
 Uzlabot vietas piederības sajūtu mūsu
planētai
 Mācīt lauksaimniekus jauno
tehnoloģiju izmantošanā, lai ražotu

Risinājumi un rīcības
Kopienas līmenī
Lēmējvaras līmenī
izglītot un skaidrot šis aktualitātes dažādu viedokļu apspriešanu.
iedzīvotājiem.
 Veidot ilgtermiņa stratēģijas un
ieviest rīcības plānu, bet nav
nepieciešams viens kopējs rīcības
plāns, bet atsevišķi rīcības modeļi
dažādām situācijām un
problēmām, bet kopējai darbībai ir
jābūt vērstai uz viena mērķa
sasniegšanu.

Globālā līmenī

 Veicināt izpratni par globālo
pieredzi, kopīgu rīcību attiecībā uz
vienlīdzību un cilvēktiesībām.
 Izglītot sabiedrību par toleranci.
 Veicināt izpratni par kopienas
identitāti, tās spēku izmaiņu
veidošanā.
 Apvienot indivīdus.

 Pārņemt labākās prakses
par līdztiesību un
cilvēktiesībām. Iesaistīt
labāko valstu piemērus
veidojot globālo praksi.
 Izstrādāt spēcīgus, efektīvus
un caurspīdīgus mehānismus
ziņošanai par pārkāpumiem
dažādās sfērās - privāti,
starptautiski u.c.

 Vairāk sekot
globālajiem standartiem
par vienlīdzību un
cilvēktiesībām un lobēt
NVO.

 Attīstīt vietējos uzņēmumus un
saimniecības.

 Stiprināt lauksaimniecības
uzņēmumus un produktu

 Veicināt priekšstatu
par attīstību,

Izaicinājums
negodīgs
ienākumu
sadalījums,
lielākoties
attiecībā uz
saimniekiem

Apkārtējās vides
piesārņojums

Indivīda līmenī
vairāk un labākas kvalitātes preces.
 Attīstīt sociālo domāšanu.
 Izplatīt labās prakses un stāstu
stāstīšanu.
 Atspoguļot un mainīt personīgo
uzvedību, paradumus.
 Sniegt atbalstu vietējiem produktiem,
vietējai kopienai.

 Dalīties ar stāstiem, lai izglītotu un
iedvesmotu līdzcilvēkus.

Risinājumi un rīcības
Kopienas līmenī
 Mazināt starpniekus starp
lauksaimniekiem un tirgu, lai
lauksaimnieki varētu nopelnīt
lielāku peļņu.
 Mainīt kopiena uzvedības
modeļus, aicinot domāt un
darboties kopā.
• Atbalstot vietējos
lauksaimniekus, izvēlēties
labākos kvalitātes produktus.

 Sekot, lai likumi un noteikumi,
standarti, kas regulē vides

Lēmējvaras līmenī
pārstrādi
 Valdībai nodrošināt
pietiekamu finansējumu
lauksaimniekiem, kā
aizdevumu ar zemu
procentu likmi, lai viņi
varētu iegādāties jaunu
atbilstošu tehniku un
kvalitatīvu mēslojumu
 Iemācīt virzīties uz
kvalitāti, nevis kvantitāti.
 Paaugstināt uzticību starp
valsts, privātā un pilsoniskā
sektoru, mazinot resursu
neefektīvu izmantošanu

 Izglītot un dalīties ar
stāstiem.

Globālā līmenī
informējot par to, kas
un kā var tikt sasniegts
soli pa solim.
 Veicināt
patērētājiem un
ražotājiem godīgas un
produktu vērtībai
atbilstošas produktu
cenas
 Atbalstīt produktu
apstrādi un
lauksaimniecības
uzņēmumus
 Piegādāt produktus
uz konflikta zonām
(Pasaules pārtikas
programma).
 „Lielajām” un
attīstītajām valstīm
rīkoties atbildīgi,
atverot tirgu dot vairāk
nekā tikai dotācijas.

Izaicinājums
(gaiss, atkritumi
u.t.t.)

Atkritumu
šķirošana

Ūdens
izmantošana tikai
dzeršanai

Indivīda līmenī
Izglītot līdzcilvēkus par ilgtspējas
jautājumiem, par vides saglabāšanu.
 Organizēt pētnieciskos darbus un
izstrādāt kopā ar skolēniem zinātniskus
projektus, kuros parādās problēma un
iespējamie risinājumi par dabas resursu
saglabāšanu.

 Savā ģimenē šķirot. (Izveidoju slieku
audzētavu mājās, kas pārstrādā
organiku.)
 Šķirot atkritumus vismaz 2 līmeņos:
organiskais un neorganiskais (sausais).
Tālākā šķirošana atkarībā no kopienas
atkritumu savācējiem.
 Mājsaimniecībai nopirkt ūdens mucu,
lai uzkrātu lietusūdeni ar ko mazgāt
mašīnu vai laistīt dārzu.
 Mazināt plastmasas patēriņa daudzumu
pārtraucot pirkt ūdeni pudelēs (iespēju

Risinājumi un rīcības
Kopienas līmenī
jautājumus, tiktu ieviesti un
notiktu monitorings to
ievērošanai.
 Pārskatīt un uzlabot noteikumus,
kas vērsti uz dabas saglabāšanu.
 Audzināt vērtības par dabas
nozīmību jau no mazotnes. Mācīt,
kā izturēties dabā.
 Pašvaldību plānos ietvert reālo
ilgtspēju – „zaļās” skolas, PII,
ūdens taupīšana, attīrīšana,
atkritumu apsaimniekošana.
 Atkritumu šķirošanas
organizēšana lauku reģionos.

Lēmējvaras līmenī
 Veikt pētījumus par globālo
situāciju.
 Izstrādāt globālās rīcības
plānu par vides jautājumu
risināšanu.
 Izglītības sistēmā ieviest
ilgtspējīgas attīstības
principus.
 Izglītībā no mazotnes mācīt
par vērtībām (dabas
resursiem); darbaudzināšana
 Liels valsts atbalsts –
projektu konkursi, tehnika,
pieredzes apmaiņa uz
saimniecībām, pašvaldībām,
ārzemēm par tīras vides
veidošanu.
 Izveidot valsts atbalsta
politiku, kas stimulē
uzņēmējus ūdens resursu
ekonomiskai izmantošanai

Globālā līmenī

Izaicinājums
Pārtikas drošība
Dzīvesveids patērētājkultūra
un nevēlēšanās
atteikties no
esošā dzīvesveida
/ ziedoties

Risinājumi un rīcības
Kopienas līmenī

Indivīda līmenī
robežās minimizējot patēriņu).
 Izglītot par veselīga dzīvesveida nozīmi  Iesaistīt kopienas un veidot
un pārtikas ražošanas ietekmi uz vidi;
izpratnes veicināšanas kampaņas.
 Aktīvi iesaistīties un aktualizēt
jautājumus politiskā līmenī / lobēt /
veicināt sabiedrības izpratni;
 Attīstīt tiešo pirkšanu.

Valsts politika var
ierobežot vietējo
ražotāju attīstību;
Pārāk striktas
regulācijas.
Ilgtspējīgs
pārtikas patēriņš

 Audzēt dārzeņus pašiem, trūkstošo
iegādāties no vietējā ražotāja.
 Laukos izaudzēt augkopības produktus
ģimenei, radiem.
 Ražas pārpalikumu nodot citiem
kopienas locekļiem. Būt

Lēmējvaras līmenī

Globālā līmenī

 Nodrošināt morālo
atbalstu tiem, kas apņemas
izturēties atbildīgi pret
pārtiku – nodokļu
atvieglojumi, sabiedrībā
zināmas personas kā lomu
modeļi, stāstīt par pārtikas
nozīmi veselības uzturēšanā.
 Veikt izmaiņas nodokļu
politikā.

Komunikācijā un izmaiņu radīšanā
palielināt atbalstu no valdības un
NVO puses.

Komunikācijā un izmaiņu
radīšanā palielināt atbalstu
no valdības un NVO puses.

 Beigt ražot zemas kvalitātes
preces, kas pēc tam tiek izmestas

 Risināt lētas pārtikas
pieejamības jautājumu.
 Paaugstināt kvalitātes
standartus.

 Mazināt pašreiz
milzīgos apjomos ražoto
zemas kvalitātes
produkciju, kas ir drauds
nākotnei.

Izaicinājums

Indivīda līmenī
pašpietiekamiem.

 Veidot izpratni par godīgu
tirdzniecību un organizēt
lauksaimnieku mācības – tehnika
produktivitātes veicināšanai un
augstvērtīgi lauksaimniecības
produkti.
 Sabiedrības izglītošanu sākt skolā
ar bērniem, kas pēc tam var
informēt vecākus.
 Veidot atpazīšanas zīmes vietējo
ražotāju produktiem.

Zema godīgas
tirdzniecības un
organisko preču
pieejamība

Izpratne par
vietējiem augstas
kvalitātes
produktiem
Kontakts starp
ražotāju un
patērētāju

Risinājumi un rīcības
Kopienas līmenī

 Izstāstīt vietējo ražotāju stāstu.
 Dot iespēju patērētājiem redzēt
produkta ražošanas procesu;

 Komunicēt ar vietējiem
medijiem.

 Veicināt indivīdu uztveri, ka citi ir
potenciālie sadarbības partneri.
 Īstenot nelielas aktivitātes, jo lielo
vīziju var realizēt, tikai sperot mazus

 Attīstīt tiešās pirkšanas kustību,
atbalstīt vietējos zemniekus.
 Veicināt vietējo ražotāju,
uzņēmēju sadarbošanos un kopīga

Lēmējvaras līmenī
 Valstiskā līmenī aizliegt
lielveikaliem pārdot tik lielu
klāstu /dažādību vienu un to
pašu produktu.
 Sniegt ekonomisko
atbalstu godīgai tirdzniecībai
(organiskie produkti),
piemēram, apliekot ar
nodokli importētājus, kuri
neizmanto godīgu
tirdzniecību.
 Veidot vairāk reklāmas
kampaņas ar veselību kā
galveno tēmu.

 Organizēt mācību kursus
zemniekiem un ražotājiem
par to, kā veiksmīgi pārdot
savu produkciju.

Globālā līmenī

Izaicinājums

Indivīda līmenī
soļus.
 Mainīt paradumus pārtikas iegādē un
pārdomāt pirkumus, ko nepieciešams
veikt lielveikalos.
 Rīkot izglītojošus pasākumus, kā tirgot
vietējos produktus.
 Pārpalikumus no dārza vai saimniecības
pārdot draugiem, veidojot peļņu, ja tas
neizdodas - nodot kādam, kam tas
nepieciešams.

Sabiedrības
locekļu
savstarpējais
atbalsts attīstībai

• Apzināt iedzīvotājus, kam nepieciešams
atbalsts.

Risinājumi un rīcības
Kopienas līmenī
zīmola radīšanu.
 Regulāri organizēt vietējo
ražotāju tirgus un veidot
kooperāciju.

 Organizēt talkas nevis vienu reizi
gadā, bet periodiski.
 Vairāk pasākumu, kur jaunieši ir
iesaistīti svarīgu lēmumu
izskatīšanā.
 Pašvaldību iestādes ir
kompetentas pārzina vietējo
situāciju un kopā ar NVO organizē
labdarību dažādos līmeņos.

Lēmējvaras līmenī
 Pārskatīt nodokļu politiku:
liela daļa nodokļu sloga ir uz
darba ņēmēja pleciem, tāpēc
būtu jāpārskata iespējas
nodokļu politikas
pārskatīšanai.
 Vietējie ražotāji nav
konkurētspējīgi, salīdzinot ar
lielajām korporācijām, tāpēc
radīt atbalsta sistēmu
mazajiem uzņēmējiem.
 Sniegt atbalstu vietējiem
zemniekiem ar kapacitātes
stiprināšanas aktivitātēm, lai
tie kļūtu konkurētspējīgāki.

Globālā līmenī

Izaicinājums
Milzīgs apģērba
patēriņš, kura
dzīves cikls nav
ne videi, ne
sabiedrībai
draudzīgs.
Jauno cilvēku
aizplūšana no
lauku teritorijām,
centralizācija
pilsētās

Cilvēku ar
ierobežotām
iespējām iesaiste

Indivīda līmenī
 Meklēt pielietojumu apģērbam, kas ir
apnicis / novalkāts.
 Organizēt pasākumus draugu lokā,
kuros notiek mainīšanās ar apģērbiem.
 Organizēt Modes Talkas – apģērbu
radošu pārveidošanu.
 Uzņemties atbildību par savas
lokālās/vietējās kultūras saglabāšanu.
 Piedalīties vietējās stratēģijas izveidē.

Risinājumi un rīcības
Kopienas līmenī
 Popularizēt labās prakses
piemērus - lomu modeļi,
sabiedrībā zināmas personas, kas
atbildīgi izturas pret savu apģērbu;
 Veidot alternatīvus medijus /
pazīstamos medijos publicēt
rakstus par videi draudzīgu modi.
 Reģionāli veidot informatīvas
kampaņas par vietējām iespējām
un jau esošām kopienām
(veiksmes stāstiem).
 Iesaistīt vietējos cilvēkus
uzņēmējdarbības iespēju
apzināšanā un plānošanā.
 Organizēt un svinēt pasākumus
(sporta un kultūras), stiprinot
piederību vietējai kopienai.
 Popularizēt skatījumu, ka
mobilitāte ir iespējas, nevis draudi
vietējai kopienai.
 Veicināt attieksmes maiņu un
cieņu pret cilvēkiem.
 Izglītot līdzcilvēkus par

Lēmējvaras līmenī
 Rīkot sociālās kampaņas.
 Atbalstīt alternatīvas /
sociāli atbildīgas
uzņēmējdarbības idejas.

Globālā līmenī

 Sniegt politisko un
ekonomisko atbalstu.
 Strādāt pie lokālās
produkcijas, kultūras un
tūrisma popularizēšanas.
 Uzlabot un attīstīt
infrastruktūru.
 Radīt iespējas
nodarbinātībai.
 Piesaistīt investīciju lauku
teritorijām.
 Attīstīt attālinātā darba
iespējas.

Dalīties un stāstīt par
labajiem piemēriem,
veiksmes stāstiem.

 Subsidēt un atbalstīt darba
devējus.
 Atbalstīt un attīstīt sociālo

 Dalīties ar pieredzi.

Izaicinājums
darba tirgū.

Indivīda līmenī

Risinājumi un rīcības
Kopienas līmenī
vienādām tiesībām.
 Attīstīt infrastruktūru un
veicināt tās pieejamību.
 Dalīties ar veiksmes stāstiem.

Lēmējvaras līmenī
uzņēmējdarbību.
 Sabalansēt sociālo sistēmu.
 Attīstīt attālinātā darba
iespējas.

Privātā sektora
konservatīvisms
un sabiedriskā
sektora
neizpratne par to,
ko nozīmē un
kādas ir attālinātā
darba iespējas.

 Nodrošināt vietēja mēroga
attālinātā darba iespējas.
 Eksperimentēt ar attālinātā
darba izmantošanu vietējos
uzņēmumos.

 Likumos sabalansēt
tradicionālā darba iespējas ar
attālinātā darba iespējām.
 Reģionālās attīstības un
stratēģijas izveidē iekļaut
attālinātā darba iespējas.
Iekļaut attālināto darbu valsts
nacionālajā attīstības plānā
un stratēģijā.

Ilgtspējīgas
infrastruktūras
attīstība
lielpilsētās

 Veicināt ilgtspējīgu plānošanu
un tiešu vietējo demokrātiju.
 Noteikt prioritātes,
pamatojoties uz vietējām
vajadzībām un vietējo
uzņēmējdarbību.
 Veidot sabiedrības izpratni izveidot lobētāju grupu, lai velo
infrastruktūras izveides jautājumu

 Aizliegt mašīnām apstāties
ielas malās, lai ir iespējas un
telpa veloceliņu izveidei.
 Izstrādāt regulu
automašīnu daudzuma
minimizēšanai pilsētās.
 Dalīties ar pilsētu labo
praksi.
 Lai maksimizētu attīstības

Globālā līmenī

 Attīstīt starptautiskus
attīstības projektus.

Izaicinājums

Uzņēmumiem ir
zema sociālo
atbildība

Indivīda līmenī

Risinājumi un rīcības
Kopienas līmenī
Lēmējvaras līmenī
uztvertu nopietni.
ietekmi uz esošajiem
infrastruktūras projektiem,
ieviest „mīkstos mērījumus”,
kas stimulētu ieradumu
maiņu.
 Mācības uzņēmumiem par
kooperatīvo sociālo atbildību (CSR)
 Uzņēmumiem likt maksāt par
negatīvo ārējo ietekmi, ko tie rada.
 Izveidot mājas lapas, kur cilvēki
var dalīties ar informāciju par
sociālo atbildības gadījumiem
uzņēmumos.

Globālā līmenī

Darbnīcu rezultātu apkopojums – dalībnieku ieguvumi, secinājumi un ieteikumi no radošajām darbnīcām
Ko es ieguvu?
Ko es došu savai kopienai?

Nezaudēt cerību un ļauties izaicinājumiem.

Dažas labas idejas kā izmantot pieejamos resursus un
radīt kaut ko bez liela kapitāla;

Iedvesma. Mazi knifiņi no citu cilvēku stāstiem, kuri varētu
iedzīvoties mūsu kopienā.

Jebkurai bezcerīgai situācijai var rast pozitīvu risinājumu,
ja ir vēlēšanās un uzņēmība!

Vēstures līkloču izzināšana, savas vietas patriotisms.

Ģimeniskums, atbalsts, uzticēšanās.

Radošums, labas idejas.

Iepazinu cilvēkus, kas ir aktīvi un kas ņem un dara.

Reālus piemērus, kas iedvesmo turpināt darīt labus
darbus, negaidot neko pretī.

Apziņa, ka ir domubiedri, kas vēlas un var veidot labāku
nākotni.

Ieguvu draugus, kontaktus;

Jauni kontakti.

Paņemšu līdzi jaunos kontaktus, kurus varēs izmantot
turpmākajā darbā.

Ieskatu problēmās / risinājumos citās valstīs un reģionos;

Latvijai ir ļoti interesanta kultūrvēsturiskā pieredze.

Interesantas pieejas.

Ko mana kopiena var dot? Ar kādu pieredzi/prasmēm varētu dalīties?

Pieļauju, ka šobrīd apmeklēto saimniecību organizētība ir pietiekoši
augstā līmenī; uzskatu, ka labākais veids, kā varu palīdzēt, ir dalīties ar
savu pozitīvo pieredzi par šīm vietām.

Paņemšu sev un stāstīšu citiem pieredzes stāstus, kā uzsākt savu
biznesu, jaunas zināšanas par dažādām lietām, pozitīvas emocijas.

Popularizēšu un reklamēšu objektus, domāju par produkcijas iegādi
– vīns, stādi.

Reklamēšu Līgatnes lauku dzīves ZVAIGZNES savā novadā un
ārzemēs.

Pieredze, stāsti, ekselenta daba un tūrisma vietas, dalīšos ar savām
emocijām un dzirdētajiem stāstiem, dibināšu kontaktus un saglabāšu
saikni. Publicitāte, reklāma...

Stāstīšu citiem, ka var sākt no mazumiņa, svarīga ir kooperācija,
iespaidīgs vēriens un drosme, entuziasms, idejas.

Mēs izmantosim Latvijas organizāciju pieredzi savas NVO darbā – kā
organizēt pasākumus/forumu/darba grupas/pieredzes braucienus.

Darba grupu metodoloģija, kas noderīga mūsu mācībām.

Ceļojošo darbnīcu organizācija var tikt izmantota mūsu NVO
aktivitātēs.

Aicināšu pasīvos cilvēkus pārvarēt sevi un pievienoties mums.

Dalīšos ar savu pieredzi.

Aicināšu apskatīt citas mazpilsētas.

Ko es ieguvu?
Ko es došu savai kopienai?

Savā kopienā es noteikti varētu dalīties ar pieredzi, kā ar
uzņēmību un lielā mērā arī kooperāciju var atrast nišas lietas, ar
kurām izcelties, radīt darba vietas sev un arī citiem.

Paplašinu redzējumu uz kopienas darba organizāciju;

Arī viens cilvēks var paveikt daudz;

Iedvesmoja uzņēmība;

Savā turpmākajā darbā, atgriežoties mājās, izmantošu
bezgalīgi daudz iegūtās atziņas, dažas no tām:

Par visu svarīgāka ir komanda, ikviens cilvēks, kas mums ir
blakus;

Zinu, ka varēšu ar līdzcilvēkiem runāt par to, kas ir
glokalizācija;

Apkārtējo vidi var daudzveidīgi izmantot. No nekā var
izveidot gan savu biznesu, gan apskates objektu;

Nepieciešams riskēt un izmantot projektus, lai realizētu
mazus uzņēmumus;

Ieguvu daudz jaunu un lietderīgu kontaktu;

Iedvesmojošus stāstus par to, ka izeja ir vienmēr un var
uzlabot dzīvi gan sev, gan apkārtējiem;

Iespējas nākotnē sadarboties vai pat izveidot projektu,
aizskarot un padziļināti darbojoties glokalizācijas tematā;

Draudzīgi, priecīgi un aktīvi cilvēki, ar savu īpašu stāstu;

Pieredze lauku tūrisma popularizēšanā. Saglabāt un
sakārtot dabas objektus vietējiem un ciemiņiem.

Ko mana kopiena var dot? Ar kādu pieredzi/prasmēm varētu dalīties?

Domāju par kopīgiem projektiem.

Piedāvāšu Siguldai un Līgatnei jaunus tūristus no savas kopienas...
labu reklāmu savā kopienā par šīs kopienas labajiem cilvēkiem un vietām.
 Iedvesmu un enerģiju ikdienas darbam.
 Radoši risinājumi ikdienas darbam.
 Turpināt un aktīvāk aicināt iegādāties vietējos ražojumus, jo to cena
atbilst izcilajai kvalitātei.
 Amatas krastā (Zvārtes iezis) varētu būt Amatas sacensību
(ūdenstūrismā), kuras rīko kopš 1964.gada stends. Info centrā par to
praktiski neko nezināja.
 Vietām lielisks stāsts tūristu piesaistei un unikāla ideja, bet vietu
nepieciešams uzlabot infrastruktūru.
 Lielās talkas laikā pie Zvārtes ieža varētu labiekārtot un papildināt
bērnu laukumu. Un informāciju izvietot arī angļu valodā.
 Koordinācijas
profesionālais
līmenis
veidojot
„migrācijas
pakalpojumu” centrus ienācējiem un izbraucējiem.
 Dziļie migrācijas pētījumi.
 Iegādājoties zivju mazuļus atbalstīt audzētavas darbību.
 Zvārtes iezī rīkot plenēru amatniekiem/koktēlniekiem, lai palīdzētu
iekārot tuvāko apkārtni un radīt tai skaistas lietas.
 Āraišu ezerpilī rīkot amatnieku radošo plenēru.
 Varu Āraišu ezerpili konsultēt par dažādām senā rotalsietām, īpaši
par Mezolīta laikmeta, ko esmu pētījusi studējot.
 Varētu pie Zvārtes ieža, sadarbībā ar Info centru, Gaujas nacionālo

Ko es ieguvu?
Ko es došu savai kopienai?

Iespēju Kārļu zivju audzētavā iegādāties zivju mazuļus.

Es noteikti izplatīšu inkubatora ideju savas valsts
kopienām. Tā ir lieliska ideja kā saglabāt dabiskos resursus.

Vietējo iedzīvotāju mīlestība un aizrautība stāstot par savu
pilsētu un vadot ekskursijas.

Latvijai jādalās ar zivju audzēšanas tehnoloģijām ar upes
krastos dzīvojošām kopienām Moldovā.

Latvija spēj parādīt savas labākās prakses apvienojumā ar
stāstiem un leģendām un dabas aktivitātēm.

Par iniciatīvas nozīmi jaunu projektu sākšanai.

Par dažādu aktivitāšu integrēšanu uzņēmumā ekskursiju
laikā.

Par iespēju pašiem organizēt nometnes, izstrādāt savu
programmu.

Kā globalizācijas metodoloģiju integrēt tālākajos
projektos.

Sadarbība un kontakti ar Fondacja Wspomagania WSI
Polijā ir lielisks balsts turpmākajai sadarbībai.

Es pārliecinājos, ka veiksmes pamats ir katra paša
ieinteresētība, jo katram lēmumam, ja seko rīcība, ir rezultāts;

Brieži – ļoti labs piemērs tam, kā vaļasprieks kļuvis par
biznesu.

Ko mana kopiena var dot? Ar kādu pieredzi/prasmēm varētu dalīties?

















parku un Ziemeļu biosfēras rezervātu, rīkot radošu, vides
aizsardzībai & bio daudzveidībai veltītu jauniešu nometni.
Savu pieredzi izglītojošās aktivitātēs.
Zināšanas vides jautājumu risināšanā.
Organizēt izglītojošas ekskursijas vai mācību stundas uzņēmumā.
Ruckas mākslas centrs – stāstīšu saviem draugiem māksliniekiem par
šo vietu. Viņi ir arī ieinteresēti filmu nozares projektos. Varbūt viņi
var darīt lietas kopā (darba grupas, vasaras skolas).
Zinātnes centrs – domāju, ka daudzus objektus ir viegli transportēt.
Viņiem vajadzētu organizēt „ceļojošo zinātkāres autobusu”, objektus
vest uz vietējām skolām, jo tik daudzi tos vēlētos redzēt.
Jums varētu būt lielisks interaktīvs zinātnes centrs, kas arī var būt
izvietots nelielā pilsētā, kas arī nemaksā daudz.
Veidot starptautiskas mācības skolotājiem, lai iepazīstinātu ar
globalizācijas pieeju.
Veidot „nākotnes” darba grupas vietējās kopienās.
Ieteikšu vietējiem pagastiem, rīkojot ekskursijas, ieplānot Līgatni;
Mazas lietas var dot lielus rezultātus:
Vedīšu uz Līgatni projektu partnerus;
Padomāšu par sadarbības veidu ar Amatu ciema meistariem;
Izmantošu „Trīs kūku” pakalpojumus.
Veicināšu glokalizācijas procesu popularizēšanu savā kopienā;
Varu reāli piedalīties pasākumos, kuri saistīti ar Latvijas

Ko es ieguvu?
Ko es došu savai kopienai?

„Trīs kūkas” – labs piemērs kā projekti darbojas ne vien
pieredzējušu uzņēmumu vidū, bet arī vienkāršu cilvēku
gadījumā. Ir vērts stāstīt apkārtējiem par tādiem piemēriem.

Varu piedāvāt praktiskus ieteikumus ceptuves „Trīs kūkas”
reklāmai un attīstībai. Atbalstīsim lieliskos, darbīgos.

Bezdarbnieku kursi palīdzētu uzsākt biznesu. Par 2000 Ls
var iegādāties tehniku ceptuvei.

Lielisks stādu audzētavas uzņēmums „Pīlādži”. Inovatīvs,
tautisks dizains. Garšīgi vīni un bezalkoholiskie dzērieni. 100
ābeļu šķirnes, pīlādži, upenes, ķirši...

Ruckas mākslas centrs ir fantastiska vieta jauniešu
mācībām.

Iesaku - Kooperēšanās kūku ceptuvē. Skatu torņi Briežu
dārzā.

Briežu dārzā saimnieko prasmīgi, ar vērienu.

Iesaku briežu apskatei izmantot binokļus, lai tos var labāk
novērot.

Kara laika muzejs Morē – spica ideja materializējusies
ilgtspējīgā kodolā.

Redzēju darboties spējīgas dzirnavas.

Draudzīgāk izturēšos pret zivīm.

Kā atjaunot un papildināt zivju resorus.

Koka objektu saglabāšanā nelabvēlīgos apstākļos. (Āraišu
ezerpils)

Ko mana kopiena var dot? Ar kādu pieredzi/prasmēm varētu dalīties?

















daudznacionālās kultūras aktivitātēm;
Paldies! Ieguvu pilnīgi jaunu skatījumu uz Līgatni. Visiem varēšu
pastāstīt:
Par skaisto un sakopto vidi;
Brīnišķīgiem un atsaucīgiem cilvēkiem;
Daudzpusīgām tūrisma un apskates vietām un viesmīlīgiem viesu
namiem;
Garšīgām maltītēm un gardām kūkām;
Šeit gribas atgriezties!
Iepazīstot apkārtējo vidi, ir vēlēšanās par to pastāstīt arī citiem, ko
arī darīšu;
Izmantojot esošos resursus un iestādes, rīkot pasākumus Līgatnē;
Noteikti sadarbosimies un veidosim kopīgus plānus un ieceres;
Izmantosim pieredzi te, lai veidotu arī atgriezenisko saiti;
Vieta ir ļoti laba un patīkama, iespējams, ka jāveido nākotnes
projekts te – Līgatnē;
Es jau visus sūtu apskatīt šo jauko Latvijas vietu, bet tagad arī likšu
ēst kūkas;
Noteikti aizbraukšu šovasar ar ģimeni;
Iesaku Līgatnē esošajiem uzņēmumiem un biedrībām vairāk tīkloties
savā starpā;
Izvietot jaukas reklāmu zīmes, kas norādītu, kura atrodas kafejnīca
„Trīs kūkas”
Sadarboties ar pašvaldību, lai reklamētu vietējos uzņēmumus un

Ko es ieguvu?
Ko es došu savai kopienai?

Mūsu novadā ir dzirnavas, kuras netiek izmantotas, laba
pieredze, kuru varētu pārņemt.
 Vidzemes koncertzāle ir brīnišķīgs piemērs kā izlietot
Eiropas finansējumu. Esmu sajūsmā par šo arhitektūru un
dizainu. Es gribētu to parādīt saviem draugiem.
 Ruckas mākslas centrs parāda mums, ka jums ir lieliska
kopienas vieta.
 Ļoti patika idejas, ko ieguvu radošajās darbnīcās un Amatu
mājā.
 Zinātnes centrs parāda, ka nav nepieciešams daudz
naudas, lai izveidotu radošu vietu. Pats svarīgākais ir
veicināt cilvēku, īpaši bērnu zinātkāri, uzdodot jautājumus
un vēloties izzināt kā lietas darbojas.
 Es ieteikšu Poļu draugiem atbraukt un apskatīt Cēsis,
ieteikšu kā lielisku vietu jauniešu projektu īstenošanā.




Ir dažādas uzņēmējdarbības iespējas, vajag tikai redzēt un
uzdrošināties – dabas taka „Vienkoči”, „Trīs kūkas”.
Vieglāk, ja ir ģimenes atbalsts.
Liels, liels paldies! Lieliskas ceļojošās darbnīcas un reāli
piemēri, ko cilvēki ar uzņēmību var paveikt vietējā
kopienā. Iedvesmas vietas: „čaklās rociņas” Amatu centrs,
satiec dabu „Vienkoči” un saldā dzīve „Trīs kūkas”.

Ko mana kopiena var dot? Ar kādu pieredzi/prasmēm varētu dalīties?
piesaistītu vairāk cilvēkus;
Varu izplatīt tālāk informāciju par redzēto: sociālās vietnes, sarunu
veidā;
 Varu piedalīties ar reāliem risinājumiem, izmantojot savus kontaktus
krieviski runājošajās valstīs;
 „Vienkoči” - varētu papildināt taku ar citiem modeļiem, kas
piesaistītu vairāk apmeklētājus;
 Es gribētu izveidot kaut ko līdzīgu kā „Vienkoči, tikai advancētāku,
kas dotu iespēju vairāk cilvēkiem strādāt un būtu labs izaicinājums
studentiem, kuri varētu savas idejas iedzīvināt šajā vietā.

Popularizēšu briežus, safari, izmantojot sociālos tīklus.

Par „Trīs kūkas” – centīšos pastāstīt visiem saviem draugiem un
ārzemju viesiem ar sociālo tīklu palīdzību par iespēju apmeklēt kolosālu
ceptuvi.

Noteikti organizēsim ekskursijas uz „Pīlādžiem”, uz briežu dārzu un
Mores muzeju.
 Stāstīšu draugiem, kādas iespējas sniedz Līgatne. Iespējamas
ģimenes atpūtas vietas;
 Ierosināšu savai NVO uzaicināt kādu no Līgatnes vietējiem
amatniekiem;


