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Viens no Ukrainas sabiedrības sekmīgas līdzdalības
sistēmiskajiem šķēršļiem ir sabiedrisko iniciatīvu zemā
kvalitāte, faktiski – kvalitātes kritēriju, metodoloģijas
un īstenošanas mehānismu/rīku trūkums.

VALSTS PĀRVALDES INSTITŪCIJAS,
PILSONISKĀ SABIEDRĪBA

Projektā līdz ar digitāla e-petīciju redakcijas rīka ieviešanu ManaBalss.lv radniecīgajā Ukrainas platformā
MiiHolos.ua aktualizēta Latvijas pieredze, kas sabiedrības līdzdalības jomā ir vissekmīgākā pasaulē. Tāpat
projektā izstrādāta metodoloģija, kā Ukrainas digitālās demokrātijas platformās paaugstināt kvalitāti un
efektivitāti.
Kijevā kopīgi organizējām plaši apmeklētu digitālās
demokrātijas konferenci, kurā piedalījās ietekmīgi rīcībpolitikas veidotāji un digitālās demokrātijas praktiķi. ManaBalss pārstāvji ar prezentāciju piedalījās arī
konferencē Kyiv Smart City. Vēl Latvijas pieredze tika
atspoguļota 3. Starptautiskajā juristu forumā Harkivā.

UKRAINA

Platformā MiiHolos.ua ieviestā digitālā petīciju redakcijas rīka darbības principi var kalpot ārkārtīgi daudzo
Ukrainas digitālās demokrātijas platformu kvalitātes
un efektivitātes palielināšanai.
Projektā nostiprināta jau 2016. gadā līdz ar platformas MiiHolos.ua ieviešanu radītā ManaBalss.lv pieredze Ukrainā. Tāpat radīti jauni kontakti un iestrādes
Latvijā iegūtās kompetences un attīstīto tehnoloģiju izmantošanai Ukrainas pilsoniskās sabiedrības un
publiskās pārvaldes stiprināšanai un efektivizācijai.

Pašlaik projekta noslēguma fāzē tiek veidotas
iestrādes ilgtermiņa sadarbībai ar Ukrainas valdību,
parlamentu, pašvaldībām, NVO un pētniekiem,
lai reāli ieviestu projektā aktualizētos sabiedrības
līdzdalības un rīcībpolitikas dialoga kvalitātes
risinājumus.

Vairāk par projektu:
• https://ej.uz/q8rg
• https://ej.uz/i16x
• https://ej.uz/zmum
• https://ej.uz/i12k
• https://ej.uz/55o6
• https://ej.uz/oos5

Mūsu atziņa ir, ka pieredzi un
labo praksi nevar pārnest viens
pret vienu. Tā ir pielāgojama
saņēmējvalsts apstākļiem –
tās likumdošanai, vajadzības
gadījumā ieskaitot likumu
maiņas veicināšanu, un
jau esošajai sabiedrības
uzvedības kultūrai attiecīgajā
jomā. Esošās uzvedības un
attieksmju maiņa ir ilgtermiņa
process, un tas nav paveicams
vienā vai pāris projektos.

Latvijas vēstnieks Ukrainā Juris Poikāns atklāj projekta konferenci “E-democracy Forum 2.0” Kijevā.
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