
 

 

 

No 2016. gada 26. oktobra līdz 1. decembrim Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) 

sadarbībā ar partneriem reģionos piedāvāja filmu mēnesi “Ko sēsi, to pļausi”, kas bija viena no 

sociālās kampaņas par godīgu starptautisko nodokļu politiku aktivitātēm. 

Filmu mēneša laikā tika demonstrēta dokumentālā filma “Cilvēks bez ietekmes”, pēc filmas 

dalībnieki diskutēja ar kādu no ekspertiem – Eiropas gada attīstībai 2015 vēstnieci Paulu Āboliņu – 

Ābolu, attīstības jautājumu zinātāju Miku Muižarāju vai attīstības vēctnieci un LAPAS biedru 

organizācijas “Latvijas Zemnieku federācija” vadītāju Agitu Hauku.  

Dokumentālā filma “Cilvēks bez ietekmes” ir 2009. gada dokumentālā filma, kas parāda vienu gadu 

amerikāņu rakstnieka un vides aizstāvja Kolina Bevana (Colin Beaven) un viņa ģimenes dzīvē laikā, 

kad viņi īstenoja eksperimentu dzīvot Ņujorkā, neatstājot ietekmi uz apkārtējo vidi. 

“Lielais jautājums šajā eksperimentā bija, vai viens cilvēks var ko ietekmēt. Mani 

satrauc tas, ka cilvēki runā, ka indivīda rīcība nav svarīga, taču tieši indivīda rīcība 

liek mums iesaistīties,” filmas galveno būtību raksturo pats filmas galvenais varonis 

K.Bevans. “Kāpēc man jāgaida, kamēr valdība ko izdarīs? Kāpēc man jāgaida, kad 

lielie uzņēmumi ko izdarīs? Kāpēc man pašam ko nedarīt?” 

LAPAS direktore Inese Vaivare: “Filmu mēnesis domātājiem ir iespēja ikvienam, kuru interesē 

paplašināt savu redzesloku, padziļināt savas zināšanas par aktuāliem globālajiem jautājumiem un 

ieraudzīt to saikni ar vietējiem procesiem. Jāmin, ka sociālā kampaņas par godīgu starptautisko 

nodokļu politiku aktualizē individuālās atbildības tēmu, rosinot domāt par individuālas rīcības un 

izvēles nozīmi un ietekmi vietējā un globālā kontekstā.” 

Pateicoties sadarbībai ar LAPAS reģionālajiem partneriem, filma tika demonstrēta vairāk nekā 20 

vietās Latvijā: 
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26.oktobrī plkst. 13.00 – Daugavpils Universitātē 

26.oktobrī plkst. 14.00 – Preiļu jauniešu centrā 4 

31.oktobrī plkst. 15.00– Rugāju novada Eglienes pamatskolā 

1. novembrī plkst. 14.00 – Kuldīgas Mākslas namā 

2.novembrī plkst. 15.00 – Aizkraukles bērnu un jauniešu centrā 

3.novembrī plkst. 13.00 – Rēzeknes novada pašvaldības  zālē 

4.novembrī plkst. 13.00 – Jelgavas novada pašvaldības ēkā 

5.novembrī plkst. 14.30 – Salacgrīvas jauniešu centrā 

7.novembrī plkst. 11.00 – I.Gaiša Kokneses vidusskolā 

7.novembrī plkst.17.00 – Limbažu jauniešu centrā 

8.novembrī plkst. 16.00 – Jēkabpils bērnu un jauniešu centrā 

8.novembrī plkst. 9.00 – Dzimtmisas pamatskolā 

8.novembrī plkst. 11.45 – Iecavas vidusskolā 

10.novembrī plkst. 18.00 – Rīgā, kinoteātrī Kino Bize 

11.novembrī plkst. 11.00 – Eglienes pamatskolā 

15.novembrī plkst. 15.00 – 17.00 – Ventspils bibliotēkā 

16.novembrī plkst. 13.00 – Salaspils kultūras namā “Rīgava” 

17.novembrī plkst. 18.00 – Gulbenes novada jauniešu centrā “Bāze” 

21.novembrī plkst. 14.00 – Rugāju novada vidusskola 

21.novembrī plkst. 11.00 – Rīgas N.Draudziņas vidusskolā 

30.novembrī plkst. 14.00 – Liepājas latviešu biedrības namā 

1.decembrī plkst. 13.00 – Aizputes kultūras namā 

 

 

 

Vairāk par kampaņu: 

LAPAS sociālās kampaņas par godīgu starptautisko nodokļu politiku “Ko sēsi, to pļausi” aktivitātes 

paredzētas plašai iedzīvotāju auditorijai un to svarīgākais uzdevums ir paaugstināt iedzīvotāju iesaisti 

godīgas nodokļu reformas īstenošanā Eiropas Savienības un globālā līmenī, sekmējot indivīdu 

individuālo atbildību un aktīvu līdzdalību dažādos rīcības līmeņos, sākot no individuālā līdz 

politiskajam. 

  

Pasākums notiek LR Ārlietu ministrijas un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. 

 


