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Pieredzes pārnešanas projekts ir stāsts par demokrātijas 
kopšanu un vairošanu gan mājās, gan kaimiņos. Nodibinā-
juma "Sabiedrības Līdzdalības Fonds", ko plašāk pazīstam 
kā Manabalss.lv, vadītājs IMANTS BREIDAKS ir pārliecināts, 
ka šī ir Latvijas pēdējā neatkarība. Tieši tāpēc mums ir jāda-
ra viss, lai padarītu Latviju par savu sapņu zemi. Manabalss.
lv pieredze rāda, ka mirklī, kad organizācija ir stabila un ar 
stabilām vērtībām, tai ir jāaug savā attīstībā un jābūt gatavai 
dot un darīt vairāk.

ManaBalss.lv ir sabiedrības līdzdalības platforma, kas 
sniedz tās lietotājiem iespēju mainīt savu valsti – Latviju. Ie-
rosināt jaunas idejas jauniem likumiem, nogādājot tos līdz 
lēmumpieņēmējiem Saeimā. 

SADARBĪBA MĒRĶU 
ĪSTENOŠANAI

Imants  
Breidaks, 
Mana Balss

Pieredzes pārnešanas procesā 
parādījās būtiski izaicinājumi, kā, 
piemēram, citāda politiskā un me-
diju vide, kas liedza piekļuvi mediju 
videi finansējuma trūkuma ietvaros. 
Patiess izaicinājums ir arī metodikas 
un prakses pielāgošana valstij, kas ir 
20 reizes lielāka, uzsver ManaBalss.lv 
vadītājs Imants Breidaks.

“Es vēlētos, lai arī citas 
organizācijas apzinās, ka 
demokrātija ir vērtība, kas 
ir jāaizstāv arī ar reāliem 
soļiem. Vārda brīvība šobrīd 
tiek veiksmīgi izmantota, lai 
dekonstruētu demokrātiju.” 
- IMANTS BREIDAKS

“Nedarīšana nepalīdz 
nevienam!” 
- IMANTS BREIDAKS

https://manabalss.lv

Tā ir sekmīgākā šāda veida plat-
forma pasaulē. Digitālās demokrātijas 
jomā Latvija ir sasniegusi ļoti labu re-
zultātu, esot veiksmīgs piemērs citām 
valstīm. 

Kolektīvā sadarbība veido spiedie-
nu uz politikas veidotājiem, kas ir ļoti 
būtiski jaunajās demokrātijās. Mana-
balss.lv vadītājs uzsver, ka tas ir veids, 
kā padarīt Latviju labāku, stabilāku un 
sekmīgāku.

Ar Ārlietu ministrijas atbalstu 
tika īstenots pieredzes pārnešanas 
projekts – atbalsts demokrātiskas un 
pilsoniskas sabiedrības attīstībai Uk-
rainā – Miy golos. Tas ir pieredzes 
pārnešanas projekts, ko īstenoja Ma-
nabalss.lv. Platforma Miy golos ir ofi-
ciāli palaista un nodrošina digitālās 
demokrātijas attīstīšanu Ukrainā. 

Ar piesaistīto ministrijas finansē-
jumu attīstības sadarbībai tika nodro-
šināta projekta pirmā fāze – komandas 
un platformas izveide, taču pietrūka 
finansējuma informācijas kampaņai, 
lai nodrošinātu platformas nokļūšanu 
pie Ukrainas iedzīvotājiem. 
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