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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. 
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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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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu 
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu  Ministru padomes un Eiropas 
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.@LAPAS_LV

Zinta Miezaine 
“Risinājumu Darbnīca” 

valdes locekle

http://risinajumudarbnica.blogspot.com/

Risinājumu Darbnīcas ideja radās 2009. gadā, kad Zintai un 
viņas 3 kolēģēm, kas kopā strādāja pie projektiem par sabiedrī-
bas iesaisti, bija daudz brīva laika. Kopīgā pieredze bija saistīta 
gan ar valsts pārvaldi, gan nevalstisko sektoru, komandas ko-
pējās zināšanas kalpo kā tilts, kas savieno šos divus sektorus. 
Zinta norāda, ka komanda ir ļoti dažāda – viņa ir analītiķe, Aus-
ma ir tendēta uz darbu ar cilvēkiem un domāšanas veicināšanu, 
Andra fokusējas uz projektu vadību, bet Aija – uz likumdošanu 
un priekšlikumu izstrādi likumdevējiem. Risinājumu Darbnī-
cas galvenais mērķis un kompetence ir kopīgu risinājumu mek-
lēšana un īstenošana.

Zinta iepriekš strādāja Moldovā, fokusējoties uz komunikā-
ciju starp pārvaldi un cilvēkiem. Pēc organizācijas dibināšanas, 
komanda nolēma interesēties par to, kādi vēl projekti pieejami 
Moldovā un kā tiem pielāgot Latvijā iegūto pieredzi no dialogu 
un darba grupu veidošanas – tika secināts, ka bijušajās padom-
ju valstīs sastopamas līdzīgas problēmas. 

Risinājumu Darbnīca darbības Moldovā uzsāka ar studen-
tu projektu  – studenti no Latvijas un Moldovas mācījās un 
pieredzēja, kādas izmaiņas universitātes darbībā spēj ieviest 
studentu pārvalde. Pašlaik biedrībai ir aktīvs projekts ar Mol-
dovas lauksaimniekiem un organizāciju, kas cenšas attiecīgās 

intereses pārstāvēt Zemkopības Minis-
trijā. Apmaiņas vizītes Latvijā rīkotas 
ar Latvijas Lauku Foruma palīdzību, ar 
mērķi iepazīties ar labākajiem piemē-
riem, sadarbībai starp iedzīvotājiem, 
pašvaldību un uzņēmējiem. Biedrības 
projektos fokuss ir uz “labuma saņē-
mēju” iniciatīvu  – projektā dibināta 
platforma lauksaimniekiem, kurā viens 
no dalībniekiem ir ministrija, kas ir ļoti 
rets gadījums. Svarīgāka atziņa, ko Zin-
ta guvusi projektos Moldovā, Krievijā 
un Armēnijā ir atšķirīgā uztvere par 
vērtībām  – pie mums bieži laiks tiek 
uzskatīts par naudu, tāpēc ir prioritārs, 
kamēr ar sadarbības partneriem cilvē-
ciskais faktors ir nozīmīgāks. 

RD sadarbojas ar dažādām cilvē-
ku grupām, iesaistītā puse ir arī lē-
mējvara, kuras pārziņā ir attiecīgie 
jautājumi – dažreiz tā var būt pašval-
dība, dažreiz ekvivalents Labklājības 
ministrijai. Organizācijas aktivitāšu 
rezultātā izveidojušās sadarbības gan 
starptautiskā mērogā, gan, piemēram 
Moldovā, iesaistot Piedņestras apga-
bala organizācijas. 

Zinta norāda, ka viņa pētījusi dažā-
dus fondus, no kurienes nākusi atskārs-
me, ka problēma neesot finansējuma 
trūkumā, bet gan labu, adekvātu ideju 
piedāvājumā. Ideju pamatā nedrīkst 
būt nepieciešamība sevi nodrošināt ar 
darbu, bet gan patiesa nepieciešamība 
no tiešajiem gala labuma saņēmējiem. 

Zinta atzīst, ka viņas maģistra dip-
lomdarba tēma bijusi: “Ilgtspējīgās 
attīstības iespējamība centrālajā aus-
trum Eiropā”, kura galvenais secinā-
jums ir tas, ka reģionā pastāv pārāk lie-
la vēlme izdzīvot “patēriņa periodu”. 
Ilgtspējību Zinta raksturo, kā sinerģiju, 
kas veidojas, risinot kopīgu “puzli”, un 
tā netiek definēta no likuma varas.

“Kā mēs varam zināt, kas 
strādās citur? Mēs varam 
pastāstīt kas darbojas 
pie mums un kas rada 
nepatikšanas, savukārt viņi 
var iedvesmoties un strādāt 
pie sev pareizā virziena.”

– ZIntA


