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ANOTĀCIJA 
 

Elīna Vereščagina. Bakalaura darbs: VIDES KUSTĪBAS KĀ SABIEDRĪBAS 

LĪDZDALĪBAS IZPAUSMES FORMA / ENVIRONMENTAL MOVEMENTS AS A 

FORM OF CIVIL PARTICIPATION. Jelgava, 2013. –  Darbā iekļautas 65 lpp., 2 attēli, 2 

tabulas un 2 pielikumi. 

Bakalaura darba mērķis ir raksturot vides kustību kā sabiedrības līdzdalības 

izpausmes formu un noskaidrot, kā sabiedrības pilsoniskā līdzdalība izpaužas vides 

kustībās.  

Pētnieciskie jautājumi: Kā sociālo kustību darbībā izpaužas sabiedrības pilsoniskā 

līdzdalība? Vai cilvēki iesaistoties vides kustībā realizē savu pilsonisko līdzdalību? 

Pētījumā izmantotas teorētiskās metodes: socioloģiski zinātniskās literatūras par 

sociālajām kustībām un sabiedrības līdzdalību demokrātiskā valstī izpēte un analīze. 

Empīriskā pētījuma metode: daļēji strukturētās intervijas. 

Darba teorētiskā daļa sastāv no četrām nodaļām, pirmajā tiek noskaidrots, kas ir 

sabiedrības līdzdalība, kā tā izpaužas un sociālo kustību iesaiste demokrātikā valsts modelī. 

Otrajā tiek aprakstīts, kas ir sociālās kustības, kāda ir to klasifikācija, etapi un attīstības 

posmi. Nodaļā tiek apskatīta jauno sociālo kustību teorija un kā tā veidojusies. Trešajā 

nodaļā apskatīta sabiedrības līdzdalība un sociālo kustību analīze iepriekš veiktajos 

pētījumos. Ceturtajā nodaļā tiek analizētas vides un sabiedrības attiecības, paskaidrots, ka 

vides aktīvisti ir sociāla kustība, kā arī aprakstīta vides kustības situācija Latvijā.  

Darba empīriskās daļas analīze tiek aprakstīta bakalaura darba piektajā nodaļā. Tiek 

analizēta līdzdalība un vides kustības iesaiste tajā, kā arī sabiedrības aktivitāte vides 

kustības kontekstā. Nodaļā aprakstīta pētījuma metodoloģija un veikta interviju analīze. 

Tika secināts, ka vides kustība ir sociālā kustība jo tā atbilst visiem sociālo kustību 

nosacījumiem. Viens no vides kustību svarīgākajiem elementiem ir nevalstiskās 

organizācijas, kas darbojas vides un dabas aizsardzības jomā. Caur nevalstiskajām 

organizācijām iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties sabiedrības pilsoniskajā līdzdalībā un 

iestāties par vides aizsardzību un tās saglabāšanu. Nevalstiskās organizācijas paužot savu 

viedokli, sniedzot idejas un ierosinājumus spēj piedalīties un ietekmēt valstī notiekošos 

procesus.  

Atslēgas vārdi: sociālās kustības, vides kustība, sabiedrības līdzdalība, vides aizsardzības 

organizācijas. 
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ANNOTATION 
 
 

Elina Verescagina. Title of the Bachelor’s Thesis is “ENVIRONMENTAL MOVEMENTS 

AS A FORM OF CIVIL PARTICIPATION”. Jelgava, 2013. The thesis contains 65 pages, 

2 illustrations, 2 charts and two annexes.  

 The objective of the Bachelor’s thesis is to describe environmental movement as a 

social movement and to find out if it is a form of civil participation. Research questions: 

How civil participation expresses in the actions of social movement? Do participating in 

green movement accomplish civil participation? Theoretical research methods: study and 

analize sociological scientific literature about social movements and civil participation in 

democratic country model. Empirical research method: semi-structured interviews. 

 The theoretical part of the Bachelor’s thesis consists of four chapters. Civil 

participation and the role of participation in social movements in context of democracy is 

analysed in the first chapter. Chapter two includes classification and development stages of 

social movements also explaines the theory of new social movements. In the third chapter 

the author deals with analyzing reaserch papers made before about civil participation and 

social movements. The fourth chapter gives insight into the green activists as a social 

movement and describes green movement situation in Latvia.   

 The empirical part of the thesis is represented in chapter five. Analyzed civil 

participation and green movement action in it and societys activity in green movement. 

Chapter includes the research methodology and interview of the green activist organization 

representatives analysis. 

 The research findings show that the green movement is a social movement because 

it maches all movement requirements. One of the important elements of the green 

movement is its non-government organization, which performs in the environment 

protection field. Through engagement in non-government organizations people have 

oportunity to realize their civil participation and to support environmental protection. Non-

governmental organization by active participation influences the social proceses.  

Key words: social movement, environmental movement, civil participation, environmental 

protection organizations. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Элина Верещагина. Бакалаврская работа: ПРИРОДООХРАННЫЕ ДВИЖЕНИЯ КАК 

ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ / ENVIRONMENTAL 

MOVEMENTS AS A FORM OF CIVIL PARTICIPATION. Елгава, 2013. –  Работа 

включает 65 стр., 2 рисунка, 2 таблицы и 2 приложения. 

Цель бакалаврской работы заключается в том, чтобы охарактеризовать 

природоохранное движение как форму выражения общественного участия и 

выяснить, каким образом в природоохранных движениях проявляется общественное 

гражданское участие.  

        Исследовательские вопросы: Как проявляется общественное гражданское 

участие в деятельности социальных движений? Реализуют ли люди свое 

гражданское участие, вступив в природоохранное движение? Может ли 

деятельность природоохранного движения повлиять на процессы, происходящие в 

стране? В исследовании использованы теоретические методы: изучение и анализ 

научной социологической литературы о социальных движениях и общественном 

участии в демократической стране. Эмпирические методы исследования: частично 

структурированные интервью. 

Теоретическая часть работы состоит из четырех глав. В первой главе 

рассматривается, что такое общественное участие и как оно проявляется, а также 

включение социальных движений в модель демократического государства. Во 

второй главе описывается, что такое социальные движения, их классификация, 

стадии и этапы развития. В главе также рассматривается теория новых социальных 

движений и ее формирование. В третьей главе описывается общественное участие и 

анализ социальных движений в проведенных ранее исследованиях. В четвертой 

главе анализируются отношения между средой и обществом, объясняется, что 

природоохранные активисты являются социальным движением, а также описывается 

ситуация с природоохранным движением в Латвии. 

       Анализ эмпирической части работы описан в пятой главе бакалаврской работы. 

Проведен анализ участия и включения в него природоохранного движения, а также 

общественная активность в контексте природоохранного движения. В главе описана 

методология исследования и выполнен анализ интервью. 

Сделан вывод, что природоохранное движение является социальным 

движением, поскольку оно соответствует всем условиям социальных движений. 

Одним из важнейших элементов природоохранного движения являются 
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негосударственные организации, работающие в сфере охраны среды и природы. 

Через негосударственные организации у населения есть возможность общественного 

гражданского участия и вовлечения в защиту окружающей среды и ее сохранение. 

Посредством выражения своего мнения, идей и предложений негосударственные 

организации могут участвовать и влиять на процессы, происходящие в стране. 

Ключевые слова: социальные движения, природоохранное движение, общественное 

участие, природоохранные организации. 
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IEVADS 
 

 

Mūsdienu pasaulē sabiedrības līdzdalība pilsoniskās aktivitātēs un tas, kā šī 

līdzdalība tiek realizēta un izmantota, ir ļoti aktuāla tēma. Darbojoties sociālajās kustībās, 

indivīdi var realizēt pārmaiņas sabiedrībā. Cilvēki ar savu iesaistīšanos spēj ietekmēt 

izmaiņas likumdošanā, infrastruktūrā, pilsētu attīstībā un citās sabiedrībai svarīgās nozarēs. 

Tādēļ nepieciešams šai tēmai pievērst lielāku uzmanību un atbalstu dažādu līdzdalības 

iespēju popularizēšanai. Mums katram ir kas svarīgs un aktuāls, kam esam gatavi veltīt 

laiku un pūles, kopīgās aktivitātes rada gandarījumu ne tikai sev, bet arī pozitīvas 

pārmaiņas visas sabiedrības labā. 

Sociālās kustības ir cilvēku kolektīvas un organizētas darbības, lai mainītu vai 

saglabātu kādu viņiem svarīgu sociālās dzīves aspektu. Tās parāda cilvēku motivāciju un 

iesaisti aktīvā darbībā, lai kaut ko mainītu, kādam palīdzētu vai vienkārši būt aktīvam 

sabiedrības loceklim, kuram nav vienalga. Cilvēku līdzdarbošanās un iesaistīšanās dažādos 

sabiedrībai aktuālos procesos ir ļoti svarīgs nosacījums demokrātiskā valstī. Sociālās 

kustības vieno daudzus cilvēkus, tajās iesaistās organizācijas un tās tiek popularizētas, 

izmantojot masu medijus. Cilvēku vēlme iesaistīties tajās, būt aktīviem ir viens no 

iemesliem kādēļ šādas kustības pastāv. Cilvēki jūt vēlmi un nepieciešamību līdzdarboties 

dažādos sabiedrībai svarīgos procesos. Viens no šiem svarīgajiem aspektiem, par ko būtu 

jārūpējas ikvienam ir vide un tās aizsardzība. Tas, demokrātiskas valsts attīstībā, ir ļoti 

svarīgi, jo valsti veido indivīdi, kuriem ir iespēja procesos līdzdarboties, izteikt savu 

viedokli un tādejādi mēģināt kaut ko mainīt vai ietekmēt. Rīkojoties videi draudzīgi varam 

pievērst pārējo sabiedrības locekļu uzmanību un parādīt vides saglabāšanas 

nepieciešamību, ieviest ilgtspējas principus gan ikdienas dzīvē, gan sabiedrībai nozīmīgās 

darbības sfērās. Ņemot vērā pētījuma par nevalstisko organizāciju sektoru Latvijā, 

rezultātus, tieši vides joma, pēc respondentu domām, ir tā pilsoniskās aktivitātes joma, 

kura ir gatava pietuvoties vai oponēt politikai. Salīdzinoši zemāks aktivitātes līmenis citās 

jomās ir tādēļ, ka novērojama sabiedrības neuzticēšanās valsts pārvaldes institūcijām. 

Valstij jārespektē, ka ierosinājumi un idejas, kuras nepieciešams realizēt, var nākt no 

“apakšas”, tādēļ jābūt iespējai sabiedrībai paust savu viedokli. Ja lēmumi tiek uzspiesti, 

“no augšas”, var rasties sabiedrības neuzticība. 

Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2007.-2013.gadam norādīts, ka nozīmīgs valsts 

veiksmīgas un demokrātiskas attīstības nosacījums ir publiskā sektora, nevalstiskā sektora 

un privātā sektora sadarbība. Pilsoniskas un saliedētas sabiedrības attīstību veicina 
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nepārtraukta dialoga uzturēšana starp visām iesaistītajām pusēm, to spēja un vēlme veikt 

darbības, kas savstarpēji papildina viena otru, nevis konfliktē. Latvijas Nacionālajā 

attīstības plānā 2014.-2020.gadam, jau konkrētāk, viens no rīcības virzieniem ir cilvēku 

sadarbība, kultūra un pilsoniskā līdzdalība kā piederības Latvijai pamats un viens no 

uzdevumiem, lai to veicinātu, ir kvalitatīva pilsoniskās līdzdalības veicināšana un 

publiskās pārvaldes komunikācija ar sabiedrību jautājumos, kas visvairāk skar cilvēkus. 

Bakalaura darbā tiks pievērsta uzmanība Nevalstisko organizāciju (NVO) sektoram vides 

jomā un to organizāciju līdzdalība. Pēdējo desmit gadu laikā ir veikti dažādi pētījumi par 

NVO sektoru Latvijā. Kā vienu no tiem varētu minēt K.Gaueres un Sorosa fonda 

2005.gadā publicētu pētījumu “2004.gada pārskats par NVO sektoru Latvijā”, tajā sniegta 

informācija par nevalstisko organizāciju skaitu, to darbības jomām, biedru skaitu, 

brīvprātīgo darbu un finansējumu. Tapis arī jaunāks 2011.gadā pētījums “Pārskats par 

NVO sektoru Latvijā”, ko izstrādājis Sociālo Zinātņu Baltijas Institūts. Veikti arī vairāki 

sabiedriskās domas pētījumi, piemēram, K.Gaugeres un I.Austera 2005.gada pētījums: 

“NVO Latvijā: sabiedrības zināšanas, attieksme un iesaistīšanās”. Iedzīvotāju aptaujā tika 

noskaidrots, cik liela sabiedrības daļa iesaistījusies nevalstiskajās organizācijās, kādi 

cilvēki darbojas un kāds ir cilvēku viedoklis par NVO. Latvijas Faktu veidotais pētījums 

2011.gadā “Sabiedrības viedoklis par NVO sektoru Latvijā”, kurā apkopota informācija 

par sabiedrības attieksmi un uzticēšanos nevalstiskajām organizācijām. Pētījumi tiek veikti, 

lai pievērstu sabiedrības uzmanību uz konkrētām jomām un darbības virzieniem. 

Pilsoniskā līdzdalība ir svarīga valstij, lai tā spētu rīkoties pilsoņu interesēs un nezaudētu 

iedzīvotāju ticību.  

Bakalaura darba mērķis: raksturot vides kustības kā sabiedrības līdzdalības 

izpausmes formu un noskaidrot, kā sabiedrības pilsoniskā līdzdalība izpaužas vides jeb 

zaļajās kustībās.  

Pētnieciskie jautājumi:  

1) Kā sociālo kustību darbībā izpaužas sabiedrības pilsoniskā līdzdalība?  

2) Vai iedzīvotāji Latvijā, darbojoties vides kustībās un iesaistoties šo kustību 

aktivitātēs, realizē savu pilsonisko līdzdalību? 

Pētnieciskie uzdevumi: 

1. Skaidrot, kas ir sabiedrības līdzdalība un raksturot tās veidus, akcentējot 

pilsoniskās līdzdalības lomu demokrātiskā sabiedrībā ; 

2. Teorētiski raksturot sociālās kustības, to klasifikāciju, darbību un attīstības 

etapus; 
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3. Balstoties uz sociālās rīcības un ideoloģiju teorijām raksturot, kādēļ cilvēki 

iesaistās vides  kustībās;  

4. Raksturot vides kustības Latvijā, kā tās darbojās un kādas organizācijas to 

pārstāv;   

5. Intervējot vides kustību organizāciju pārstāvjus, noskaidrot, kādēļ cilvēki 

iesaistās vides [zaļajā] kustībā un kā sabiedrības pilsoniskā līdzdalība izpaužas 

to darbībā.  

 

Pētījuma objekts: Vides kustībā iesaistīto organizāciju pārstāvji.  

Pētījuma priekšmets: Vides kustībā iesaistīto organizāciju pārstāvju viedoklis par vides  

kustību kā sabiedrības līdzdalības formu.   

Pētījumā tiks izmantotas teorētiskās metodes: Socioloģiski zinātniskās literatūras 

analīze. 

Empīriskās pētījuma metodes: Daļēji strukturētās intervijas 
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1. SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS TEORĒTISKIE 

ASPEKTI 
 

Demokrātija kā valsts pārvaldes forma nekad nebūs pilnīga, un viens no 

visbūtiskākajiem tās aspektiem, ko nepieciešams pilnveidot un attīstīt, ir sabiedrības 

līdzdalība.1 Pilsoniskas sabiedrības veidošanās ir saistīta ar indivīdu pašorganizācijas 

formu attīstību, kad veidojas patstāvīgas iedzīvotāju apvienības. Šo apvienību galvenais 

uzdevums gan pagātnē, gan tagadnē bija aizsargāt savu locekļu grupveida un individuālās 

intereses, tiesības un brīvības.2 Aleksis Tokvils (Alixis de Tocqueville) pilsonisko 

sabiedrību skaidro kā pilsoņu spēju patstāvīgi veidot no valsts neatkarīgas asociācijas savu 

interešu aizstāvībai, sava pasaules uzskata un politiskās pārliecības paušanai.3 Ja cilvēkiem 

kāds jautājums ir svarīgs un skar tieši viņus, viņi centīsies līdzdarboties procesos un paust 

savu viedokli, līdzdarbību saprotot kā pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos valsts un 

pašvaldības politikas veidošanā. Aktīva pilsoniskā līdzdalība sekmē, ka tiek pārstāvētas 

sabiedrības vairākuma intereses, ka tiek saliedēti iedzīvotāji un stiprināta demokrātija. Pēc 

Georga Hēgeļa (Georg Hegel) uzskatiem indivīdi, apmierinādami savas privātās intereses, 

vienlaikus vairo sabiedrības labklājību un tās locekļu savstarpējo ieinteresētību.4  

Līdzdalība nozīmē, ka iedzīvotāji tiek pilnvaroti piedalīties sev būtisku un 

nozīmīgu jautājumu izlemšanā, ka viņiem dota pieeja un iespējas ietekmēt visus 

ekonomiskos, sociālos, kultūras un politiskos procesus, un tas savukārt ietekmē viņu 

dzīvi.5 Līdzdalība nav tikai dažādi projekti, tā ir attīstības stretēģijas pamats. Tomēr 

valdība bieži vien attīstību skata kā procesu, kas tiek veidots un virzīts no viņu puses, lai 

uzlabotu iedzīvotāju situāciju, nevis kā procesu, ko veic paši cilvēki, aktīvi iesaistoties 

savas labklājības nodrošināšanā. Dažādas diskusijas ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā 

nodrošināt izmaiņas tradicionālajā domāšanā un kā nodrošināt arī to, ka šīs izmaiņas 

nenotiek tikai šaurā elites lokā, bet skar visu sabiedrību.6 Līdzdalība notiek visās dzīves 

jomās, daudzos veidos un dažādos līmeņos, kā arī tai var būt dažādas formas, kurās 

indivīds var iesaistīties.  

Līdzdalībai var būt dažādas formas: 

• mājsaimniecības līdzdalība. Tās ir rūpes par bērniem, ģimeni, kas parasti gulstas uz 

sievietes pleciem; 

1 Ziņu portāls, tvnet.lv, Sk.int.22.03.2013 
2 Ķusis, 2005 : 29 
3 Ījabs 2012 : 96 
4 Turpat, 73 
5 Anča, 2002 : 204 
6 Turpat 
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• ekonomiskā līdzdalība. Tās ir visas ekonomiskās aktivitātes, kas virzītas uz 

ienākumu gūšanu, pirktspējas paaugstināšanu, piekļūšanu jaunām iespējām; 

• sociālā un kultūras līdzdalība, kas ietver savas kultūras uzturēšanu un attīstīšanu – 

ar valodu, rituāliem, mūziku, mākslu, deju, literatūru utt.; 

• politiskā līdzdalība. Tā ir cīņa par iespējām gan individuāli, gan kolektīvi ietekmēt 

procesus valstī.7 

Šajās līdzdalības formās var iedalīt individu līdzdalību un analizēt viņu iesaistes 

pakāpi. Darbā uzsvars tiks likts uz politisko līdzdalības formu, jo tā ir pilsoniskā 

līdzdalība, kas var izpausties arī kā iesaistīšanās nevalstiskajās organizācijās.  

Pilsoniskā līdzdalība stiprina iedzīvotāju politisko integrāciju un aktīvu līdzdalību 

parlamentārajā demokrātijā visos varas līmeņos. Tā tiecas arī pārvarēt iedzīvotāju 

atsvešinātību no valsts un pašvaldībām.8 Tokvils atzīst, ka demokrātiskās sabiedrībās 

brīvprātīgu un daudzveidīgu asociāciju dzīve ir nepieciešama pašas demokrātijas 

uzturēšanai. Pēc autores domām, runājot par līdzdalību, rodas jautājums, kāpēc 

sabiedriskās aktivitātēs iesaistās tik neliela daļa iedzīvotāju? Vai patiešām cilvēki neko 

nevēlas ietekmēt un bieži vien spēj tikai sūdzēties? Varbūt tas atkarīgs no domas, ka tāpat 

neko nespējam ietekmēt, varbūt atkarīgs no mūsu personiskajām īpašībām vai 

mentalitātes? Autore uzskata, ka mūsdienās šī informācija ir par daudz un, iespējams, 

cilvēks vienkārši nespēj noteikt svarīgāko sev, tādēļ to izslēdz no savas dzīves pilnībā. 

Līdzdalība var būt dažāda: varam aktīvi sportot, dziedāt vai palīdzēt bērna skolai sakopt 

apkārtni, varam ziedot līdzekļus kādai labdarības organizācijai, iespējama arī politiskā 

līdzdalība. Līdzdalība ir iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvju 

iesaistīšanās politikas veidošanas procesos, lai panāktu konkrētai sociālai grupai 

labvēlīgāku lēmumu pieņemšanu.9 Nevalstiskās organizācijas valstij ir papildus 

informācijas avots, tās dziļāk ieskatās problēmā un sniedz informāciju par sabiedrības 

attieksmi pret konkrēto jautājumu. Uzklausot nevalstisko organizāciju viedokli, iespējams 

atrast valstij labāko risinājumu, vienlaikus veicinot arī sabiedrības uzticēšanos valdībai un 

tās lēmumu likumībai.10 Līdzdalība pozitīvi ietekmē arī nevalstisko organizāciju biedrus, 

jo tiek panākta sociālo problēmu risināšana, kā arī rodas pārliecība, ka sadarbība starp 

valsti, privāto un nevalstisko sektoru ir iespējama un šos procesus var ietekmēt. 

Nevalstiskās organizācijas ir saikne starp sabiedrību un valsts pārvaldi, tas plašāk tiks 

apskatīts 4.3. apakšnodaļā par vides kustību raksturojumu Latvijā. Tomēr līdzdalībai ir 

7 Anča, 2002 : 204 
8 Latvijas pilsoniskās alianses mājas lapa, Sk.int.22.03.2013 
9 Kļaviņa, 2006 : 4 
10 Turpat, 4 
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liela nozīme sabiedrības sociālā kapitāla nostiprināšanā un attīstīšanā. Ja iedzīvotāji reāli 

apzinās, ka viņu līdzdalībai ir jēga un nozīme, ka viņi spēj ietekmēt lēmumus, kas viņus 

skar, viņi daudz labprātāk pieņems šādu lēmumu dēļ radušās izmaiņas.11 Bet, ja 

iedzīvotājiem liksies, ka izmaiņas ir uzspiestas, tad tas var izraisīt protestus. Tāpēc būtiski 

ir saprast un apzināties atšķirības starp valsts un nevalstisko organizāciju pieeju dažādu 

problēmu risināšanā. 

LR Satversmē noteikts, ka ikvienam Latvijas Republikas pilsonim ir tiesības 

apvienoties biedrībās, politiskajās partijās un citās sabiedriskās organizācijās, kā arī 

tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā.12 Pilsoniskajai 

sabiedrībai ir svarīga loma demokrātiskas valsts pastāvēšanā. Pilsoniskā sabiedrība stiprina 

demokrātiju. Pilsoniskā sabiedrība veic pārstāvnieciskās demokrātijas ceļā veidoto valsts 

pārvaldes struktūru uzraudzību, nepieļaujot, ka ekonomiskā nevienlīdzība atspoguļotos 

demokrātijas nevienlīdzībā.13 

Viena no galvenajām pilsoniskās sabiedrības formām ir nevalstiskās organizācijas, 

tas ir nozīmīgs veids, kā panākt sabiedrības līdzdalību. Nevalstiskās organizācijas var 

sniegt ievērojamu ieguldījumu debatēs par rīcības politiku, kā arī iesaistīt tajās plašu 

sabiedrības daļu. Pilsoniskā sabiedrība demokrātiskā valstī nodrošina to sfēru un cilvēku 

grupu interešu pārstāvniecību, kuras sevi nevar pārstāvēt ne ekonomiski, ne politiski, 

piemēram, vide vai bērni.14 Veiksmīgai nevalstisko organizāciju darbībai tām nepieciešami 

dažādi priekšnosacījumi. Organizācijai jābūt labi informētai par notiekošajiem procesiem 

tikai tādā veidā tā spēs sekmīgi darboties un ieteikt savu problēmas risinājumu. 

Organizācijai skaidri jānosaka savi mēķi, misija un uzdevumi. Lai spētu formulēt vienotu 

viedokli un izveidotu lielāku grupu, kas ietekmētu politikas veidošanas gaitu, kādā 

konkrētā jomā parasti darbojas vairākas organizācijas. Organizācijas cenšas sadarboties un 

tādejādi iesaistot pēc iespējas vairāk savu domubiedru, jo tikai tā viedoklis tiks uzklausīts, 

ja par to iestāsies pēc iespējas lielāka sabiedrības daļa. Kā profesors Jānis Ķusis darbā 

“Mana līdzdalība valstī” min, ka demokrātija ir tautas vara, kas saistīta ar vairākuma varu 

pār mazākumu un pilsoniskai sabiedrībai ir iespēja kontrolēt valsts varu. To, vai NVO spēs 

veicināt līdzdalībā balstītu attīstību, daudz nosaka valdības ieinteresētība un vēlēšanās 

sadarboties, atverot lēmumu pieņemšanas procedūras līdzdalībai. Nevalstiskais sektors var 

tikai papildināt valdības darbu, bet nekad nevar to aizvietot vai pārņemt pilnībā.15 Svarīgi 

ir iemācīties labāk izmantot un attīstīt gan valdības, gan NVO stiprās puses un intereses. 

11 Anča, 2002 : 207 
12 Latvijas Republikas Satversme, 101.-102.pants. 
13 Vilka I., Strupišs A., Pilsoniskās sabiedrības attīstība Latvijā, 2004 : 5 
14 Turpat, 5 
15 Anča, 2002 : 207 
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Arī NVO pastāv dažādi līdzdarbības veidi un iespējas. Nevalstisko organizāciju 

līdzdarbība izpaužas šādi: 

• cenšas pievērst politiķu uzmanību aktuālai problēmai, ierosinot pievērsties tās 

risināšanai; 

• ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību informē sabiedrību par problēmas nozīmīgumu 

un sniedz ieskatu par iespējamām pārmaiņām sabiedrības dzīvē, ja jautājums tiks 

atstāts novārtā; 

• sadarbojas ar politiskajām partijām, ietekmējot to pirmsvēlēšanu programmās 

ietveramās darbības un pēc tam sekojot, kā partijas pilda solīto; 

• sadarbojas ar ministriem un ministrijām Valdības deklarācijas rīcības plāna 

sagatavošanas posmā, lai izstrādātu optimālāko līdzdalības iespējamību; 

• līdzdalība pilsoniskās sabiedrības politikas izstrādē, ieviešanā, kā arī nevalstisko 

organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda iespēju izmantošanā.16 

Valsts darbojas daudz efektīvāk, ja tā ieklausās gan biznesa, gan sabiedrības 

pārstāvjos, kad sadarbojas ar tiem kā ar vienlīdzīgiem partneriem, veidojot un īstenojot 

politiku.17 Ja šāds sadarbības modelis valdībā nepastāv, tad ir grūti nodrošināt, lai darbības 

atbilstu iedzīvotāju interesēm. Lai ātrāk un efektīvāk risinātu sabiedrībā aktuālas 

problēmas, valdībai jāzina, kādas tās ir, ko par tām domā un kādus risinājumus vēlas redzēt 

pati sabiedrība. Iedzīvotāju ticību un uzticēšanos valstij palielina informācijas pieejamība, 

caurskatāmība un atklātība.  

Lai piesaistītu politiķu uzmanību, viens no efektīvākajiem veidiem ir konkrēto 

problēmjautājumu, kas ir svarīgs sabiedrībai, aktualizēt plašsaziņas līdzekļos. Tādejādi ir 

iespējams, ka jautājuma aktualitāte aptaujās būs liela un politiķi būs spiesti rēķināties ar 

sabiedrības viedokli. Nepieciešams, lai sabiedrība būtu pietiekami informēta par 

organizācijā notiekošajiem procesiem. Caur plašsaziņas līdzekļiem sabiedrība tiek 

infromēta par notiekošajiem procesiem un pasākumiem un tā organizācija var parādīt, kā 

cilvēkam iesaistoties var sasniegt mērķus un mainīt kādus ikdienas dzīves aspektus. 

Nevalstiskās organizācijas komunicē ar mērķauditoriju, lai informētu, pārliecinātu, 

motivētu, aizstāvētu vai sasniegtu savstarpēju sapratni un spētu vienoties par kādu 

konkrētu problēmu. Lai tiktu sasniegts pēc iespējas labāks rezultāts, jāzina, kā cilvēki 

uztver konkrēto komunikācijas metodi. Bieži vien tieši veids, kā tiek pasniegta 

informācija, ietekmē rezultātu.18 Lai sabiedrība līdzdarbotos un saņemtu šo informāciju ir 

16 Kļaviņa, 2006 : 32 
17 Anča, 2002 : 208 
18 Kļaviņa, 2006 : 58 
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nepieciešams tos uzrunāt ar konkrētām vērtībām un izprast, tieši kuras ir svarīgas konkrētai 

sabiedrības daļai. 

Līdzdalība un sabiedrības iesaitīšanās valstī notiekošajos procesos īpaši svarīga ir 

demokrātiskā valstī. Parlamenta darba nozīmīga sastāvdaļa demokrātiskā valstī ir 

sabiedrības līdzdalība. Iedzīvotājiem un organizācijām ir iespēja piedalīties Saeimas darbā 

un likumdošanas procesā.19 Līdzdalība ir svarīga ne tikai likumdevēju līmenī, bet arī 

pašvaldību, privāto un publisko sektoru līmenī. Tās ir svarīgas vērtības atbilstošajā valsts 

modelī. Demokrātija paredz brīvprātīgu iedzīvotāju līdzdalību, kas ir viens no 

būtiskākajiem demokrātijas funkcionēšanas nosacījumiem. Līdzdalība nepieciešama, jo 

atsevišķu indivīdu, grupu un partiju ieteikumi palīdz valdībai izvirzīt tādus darbības 

mērķus, kas maksimāli tuvu atbilst iedzīvotāju interesēm.20 Tātad viss atkarīgs no 

sabiedrības pilsoniskās attieksmes, pārliecības par nepieciešamību piedalīties un gatavību 

veltīt izvirzīto mērķu sasniegšanai savu laiku un pūles. Valsts tikai stiprina sadarbību ar 

iedzīvotājiem.21 Kā galvenie sadarbības veidi ir informācijas sniegšana, konsultācijas, 

lūdzot iedzīvotāju atsauksmes un iedzīvotāju iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesos. 

D.Vestheimers un J.Kāne runā par triju veidu pilsoņiem ar atšķirīgu pilsoniskās un 

politiskās līdzdalības līmeni: 

• personīgi atbildīgs pilsonis, lai risinātu sociālās problēmas un uzlabotu sabiedrību, 

pilsoņiem jābūt labiem cilvēkiem; 

• darbīgs un ar iniciatīvu apveltīts pilsonis, lai risinātu sociālās problēmas un 

uzlabotu sabiedrību, pilsoņiem aktīvi jāpiedalās sabiedriskajos procesos; 

• pilsonis, kas sekmē taisnīguma ievērošanu sabiedrībā, lai risinātu sociālās 

problēmas un uzlabotu sabiedrību, pilsoņiem jāanalizē un jāmaina esošās sistēmas 

un struktūras, ja tās ilgākā laika posmā nespēj nodrošināt taisnīgumu.22 

Autore darbā aprakstīs un pievērsīs uzmanību tieši otrajam un trešajam līdzdalības 

līmenim, jo tajā ietilpst pilsoņi, kas ir aktīvi un ir gatavi iestāties par būtiskiem 

jautājumiem un vērst uzmanību uz problēmām, lai tās redzētu arī pārējie sabiedrības 

locekļi. 

19 Saeimas mājas lapa, Sk.int.22.03.2013  
20 Ķusis, 2005 : 29 
21 Tūna, 2005 : 11 
22 Ķusis, 2005 : 29 
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Līdzdalība var būt diezgan plaša un dažāda, 1.attēlā parādīti dažādi līdzdalības 

aspekti. Līdzdalība saistīta ar dažādām aktivitātēm un ar to, kāds ir iznākums šādai aktīvai 

darbībai. Darīt pareizās lietas un darīt kaut ko kopīgam labumam, bieži vien iet roku rokā 

ar personīgo motivāciju. 

1.att. Līdzdalības aspekti (autores veidots attēls) 
Avots: (Brodie E., 2011 : 33)  

 

Līdzdalība var tikt īstenota dažādos veidos un vairāki no tiem tiek minēti Latvijas 

Pilsoniskās Alianses mājas lapā, tie ir: 

• sniedzot viedokli, priekšlikumus NVO tīklojumiem un/vai atbildīgajām 

institūcijām konkrētu izaicinājumu novēršanai; 

Līdzdalība 

Brīvprātīga 
Tā ir brīva izvēle 

piedalīties vai 
nepiedalīties 

aktivitātēs. Cilvēki 
iesaistās jo viņi to 

vēlas 

Kolektivitāte 
Līdzdalība nozīmē, 
ka esi daļa no kaut 

kā. Tu jūties, ka būtu 
daļa no kolektīvās 

ambīcijas vai 
ietekmes Nozīmīgums 

Indivīdi uztraucas par 
to, lai visam ko viņi 
darītu būtu jēga un 
nozīme.Līdzdalība 

ietekmē indivīdu un 
svarīgākais, ka palīdz 

arī mainīt pasauli 
apkārt tiem 

Darbība 
Līdzdalība iesaista 

aktivitātes, kas 
indivīdam ir 

svarīgas  
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• rakstot vēstules NVO tīklojumiem, atbildīgajām institūcijām ar aicinājumiem 

uzlabot situāciju vai novērst noteiktus apdraudējumus; 

• aktīvi iesaistīties darbā kādā no NVO sadarbības tīkliem; 

• tiekoties ar politiķiem, amatpersonām; 

• kā indivīdam vai sabiedrības grupu interešu pārstāvim līdzdarboties tiesību aktu 

izstrādē, īstenošanā un uzraudzībā; 

• izsakot atbalstu vai protestu.23 

Pēc Ernesta Gelnera (Ernest Gellner), pilsoniskā sabiedrība ir dažādo nevalstisko 

institūciju kopums, kas ir gana stiprs, lai veidotu pretsvaru valstij un vienlaikus netraucē 

valstij īstenot tās lomu miera nodrošināšanā.24 Sabiedrības līdzdalība kalpo kā vērtīgs 

informācijas avots par vietējo situāciju, problēmām un iespējamajiem alternatīvajiem 

risinājumiem. Pilsoniskā sabiedrība ir kopīgs termins visiem tādas sabiedriskās darbības 

veidiem, ko veic indivīdi vai grupas un ko neierosina un neveic valsts.25 Pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas var definēt kā visas organizatoriskās struktūras, kuru dalībnieku 

mērķiem un atbildībai ir vispārēja nozīme un kas darbojas kā vidutāji starp valsts iestādēm 

un pilsoņiem.  

Demokrātiskā valstī, kur tiek sargātas pilsoņu brīvības no varas ļaunprātīgas 

izmantošanas un varu ierobežo likums, sabiedriskās intereses nenosaka nedz dievišķā 

griba, nedz valdošās elites griba. Tās radušās, brīvi nogludinoties dažādiem uzskatiem, kuri 

var atklāti izpausties un skar sabiedriskās dzīves organizāciju jeb kuri veicina sasaisti un 

sadarbību starp indivīdiem. 26 Sociālajās kustībās sadarbība ir svarīga, jo tikai kopā var 

panākt sev vēlamās pārmaiņas. Kopīgi pilsoņi vienojas par to, kas ir svarīgi un kādas 

pārmaiņas vēlas konkrētā grupa. Sabiedrisko interešu vai kopējā labuma konkrēto saturu 

var noteikt kopā visi pilsoņi, kuri piedalās diskusijā par interesēm un vērtībām, kuras 

nodrošina visas sabiedrības dzīves vitālās intereses, tradīcijas nepārtrauktību, identitāti un 

drošību. Šādas diskusijas rezultātā, kurā neviens uzskats nav iepriekš priviliģēts vai 

diskriminēts un nevienu tematu neskar aizliegums atklāti izteikt personiskos viedokļus, 

iezīmēsies kādu interešu atšķirība no valsts interesēm un no personisko interešu sfēras. Ja 

personiskās intereses pārstāvētas veiksmīgi, konflikti un kompromisi starp tām izpaužas 

atklāti un politiskās organizācijas apvieno atsevišķās personiskās intereses lielākās 

konfigurācijās, tad iezīmēsies arī tā dzīves sfēra, kurā dažādās intereses ir vienprātīgas vai 

23 Pilsoniskās alianses mājas lapā, pētījumi, Sk.int.13.02.2013 
24 Ījabs, 2012 : 220 
25 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Sk.int. 13.02.2013  
26 Lamentovičs, 2007 : 42 
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vismaz tikai nepretrunīgas. Tas ir sabiedrisko interešu pamats.27 Šādi arī veidojas kustības 

un domubiedri, jo intereses katrai sabiedrības grupai var būt dažādas un šīs līdzīgās 

apvienojas lielākās grupās. Tās izvirzījušas prasību paplašināt masu līdzdalību politiskajā 

procesā, aktīvi meklējušas ceļus, kā cīnīties pret birokrātismu un pāriet uz tiešo 

demokrātiju, apejot gan profesionālos politiķus, kuri uzupurējuši vadošos amatus partiju 

hierarhijās, gan arī korumpētos likumdošanas un izpildvaras dalībniekus. Kad visu vitāli 

svarīgo dzīves sfēru regulēšanā pastāvēja vienas partijas monopols, sociālo kustību darbība 

tur nebija iespējama vai arī bija stipri ierobežota (AEiropā, PSRS, LV).28 

Demokrātiskas valsts sabiedriskais pamats ir brīva un labi organizēta pilsoniskā 

sabiedrība.29 Tā atļauj pilsoņiem darboties, iesaistīties valstiskos procesos un uzklausa 

sabiedrības domas un idejas. Protams, šajā gadījumā tie skaļākie un lielākie spēj vairāk 

ietekmēt un viņus labāk pamana. Viens no būtiskākajiem iemesliem, kas veicina 

iedzīvotāju līdzdalību sabiedrības dzīvē, ir pārliecība par savām spējām ietekmēt 

notikumus. Viens no veidiem, kā iedzīvotāji paaugstina savas spējas ietekmēt politiku, ir 

apvienošanās sabiedriskās organizācijās.30  

 

27 Turpat, 42 
28 Ozoliņa, 1998 : 85 
29 Lamentovičs, 2007 : 52 
30 Rozenvalds, 2005 : 157 
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2. SOCIĀLO KUSTĪBU RAKSTUROJUMS 
 

Iepriekš tika skaidrots, ka sabiedrības līdzdalība ir saistīta ar pilsoņu aktivitāti un 

dalību dažādās aktivitātēs. Tā cilvēki pašdarbojas, kopīgi veido biedrības un dibina 

nevalstiskas organizācijas. Sabiedrības aktīvākā daļa cenšas pievērst pārējo uzmanību 

nepieciešamībai risināt konkrētus jautājumus. Pastāv problēmas, kurās iesaistās daudzi un 

izmanto dažādus līdzekļus, lai aktualizētu problēmas, tā izveidojas lielāka kopiena, ko mēs 

varam saukt par sociālu kustību. Tās tiks aprakstītas un raksturotas šajā nodaļā. 

 

2.1. Sociālās kustības un to klasifikācija 
 

Sociālās kustības ir racionālas, mērķtiecīgas un organizētas darbības. Kustību 

rašanās sākumā bija vieglāk noteikt sociālo kustību izveidošanos, tās bija saistītas ar 

viedokļu dažādību, interešu konfliktiem, bet mūsdienās ir faktori vairs nav noteicošie. 

Nepietiek ar saspīlējuma esamību un strukturālajiem konfliktiem: ir nepieciešams apskatīt 

arī to, kas ietekmē neapmierinātības rašanos vai vēlmi kaut ko mainīt, lai to pārveidotu 

mobilizācijā. Vēlme darboties un realizēt savas idejas atkarīga no materiālajiem resursiem, 

ko nodrošina darbs, nauda, pakalpojumi un no nemateriālajiem resursiem, kas būtu 

autoritāte, morālās saistības, ticība mērķiem, draudzība, kas pieejami grupai. Šie resursi 

tiek ziedoti dažādiem mērķiem, kas atkarīgi no racionālas izmaksu un labumu skaitļošanas. 

Sociālās kustības spēj organizēt neapmierinātību, samazināt darbības izmaksas, izveidot 

solidaritātes tīklus, veidot dalībnieku stimulu un sasniedz ārējo saskaņu. Pieejamo resursu 

veids paskaidro, kādas taktiskas izvēles izdarīs sociālā kustība un rezultātu sasniegs 

kolektīvā darbība sociālajā un politiskajā sistēmā.31 Pēc autores domām, sociālās kustības 

nodarbojas ar sabiedrībai svarīgu procesu un notikumu aktualizēšanu, cilvēki tiek 

mobilizēti  uz pārmaiņām ne tikai katra indivīda dzīvē, bet visas sabiedrības attīstības labā. 

Šī līdzdarbība kustības aktivitātēs sekmē gandarījumu pašam dalībniekam un lielāku 

labumu visam kolektīvam. Kolektīvs kļūst par darbības subjektu tad, kad tam parādās 

mērķis. Šis mērķis var būt spontāns vai arī izvirzīts, tuvāks vai arī tālāks. Lai sasniegtu 

kolektīvus mērķus, rodas sociālās kustības. Sociālo kustību pamatā ir neapmierinātība ar 

pastāvošo sociālo kārtību, ko rada divi cēloņi. Pirmkārt, pastāv objektīvas situācijas un 

norisinās notikumi, kuri ietekmē daļu iedzīvotāju, piespiežot mainīt ierasto dzīvesveidu. 

31 Porta, 2006 : 20 
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Otrkārt, izveidojas standarti, pēc kuriem cilvēki novērtē notikumus un situācijas. Šie 

vērtējuma standarti veidojas uz kultūras vērtību un normu pamata.  

Sociālo kustību koncepts, pēc Mario Diani, apzīmē noteiktu, savdabīgu sociālu 

procesu, kurā aktieri piedalās kolektīvā darbībā: 

• iesaistīti konfliktējošās attiecībās ar skaidri noteiktu pretinieku; 

• saistīti ar blīvu neformālo tīklu; 

• dala noteiktu kolektīvo identitāti. 

Konfliktējoši kolektīvā darbība. Sociālās kustības dalībnieki ir iesaistīti politiskā 

vai kultūras konfliktā, lai veicinātu vai pretotos sociālajām pārmaiņām. Ar konfliktu ir 

domātas attiecības starp aktieriem, kuri meklē to pašu kontroli – politikā, ekonomikā vai 

kultūrā.32 Bieži kustībās pastāv vēlme mainīt sabiedrības uzskatus, dzīvesveidu, vēlme 

rīkoties atbilstoši viņu uzskatiem - tie varētu būt kādu konkrētu jautājumu vai tiesību 

aizstāvji, piemēram, par sieviešu tiesībām vai vides aizsardzību. Kustībās cilvēki nemeklē 

kontroli, bet gan vēlas pārmaiņas, gan sabiedrības, gan likumdošanas un politikas līmenī, 

necenšas gūt gandarījumu sev, bet gan darboties visas sabiedrības labā. Protams ir 

kustības, kurās cilvēki apvieno abas vajadzības - gan gandarījumu sev, gan sniedz 

palīdzību citiem sabiedrības locekļiem, piemēram, asins donoru kustība. 

Blīvs neformālais tīkls. Neformālie tīkli nosaka sociālo kustību procesus, kur 

notiek un tiek koordinēta kolektīvā darbība, parasti specifisku organizāciju robežās. 

Specifiskas iniciatīvas koordinēšana, individuālo aktieru uzvedības regulēšana un stratēģiju 

definēšana, tas viss nosaka pastāvošo komunikāciju starp indivīdiem un organizācijām, kas 

iesaistīti kolektīvajās darbībās. Viens pats aktieris, lai arī cik spēcīgs, nespēj pārstāvēt 

veselu kustību.33 Kustībās lielā mērā notiek komunikācija starp indivīdiem, sabiedrību un 

organizācijām, jo tieši katrs indivīds ir, tas, kurš var ietekmēt citu viedokli un organizācija 

ir tā, kas var šos procesus koordinēt. Bieži kustībās iesaistās ne tikai indivīdi, bet arī dažādi 

uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas, biedrības, arī universitātes, kas kopīgi veido šo 

blīvo tīklu un kopīgi var tikt saukta par kustību. 

Kolektīvā identitāte. Sociālās kustības nav tikai protestu pasākumu summas vai 

specifiskas kampaņas pasākums. Sociālās kustības process ir tad, kad attīstās kolektīvā 

identitāte. Kolektīvā identitāte ir saistīta ar atpazīšanas un radīšanas sakarību. Tā apzīmē 

kopīgo rezultātu jēgu un nodošanos kopīgam iemeslam, kas nedod iespēju vienam 

aktīvistam vai organizācijai apbalvot sevi kā nešķiramu no citiem aktieriem.34 Vairākums 

kustībās tieši katrs indivīds ir svarīgs un, visiem kopīgi, ir iespējams panākt šīs izmaiņas. 

32 Porta, 2006 : 20 
33 Turpat, 20  
34 Turpat, 21 
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Cilvēki sevi sāk identificēt ar kustību, kad jūtas tai piederīgi un jūt, ka iespējams ko 

panākt, kas parāda to, ka viņi ir šīs kolektīvās identitātes veselums. Saliekot kopā katra 

indivīda aktivitāti ir iespējams kopīgi panākt rezultātus un sasniegt izvirzītos mērķus. 

Visu sociālo kustību pamatā ir sabiedrībā pastāvošie konflikti, opozicionāro 

apvienību locekļu centieni revidēt sociālo īstenību un likvidēt atsvešinātību. Sociālo 

kustību galvenā īpatnība ir kritiska attieksme pret pastāvošajiem sociālajiem institūtiem, 

taču savu mērķu sasniegšanai tās pārsvarā izvēlas nevardarbīgas formas.35 Protams, tas 

neattiecas uz visiem sociālo kustību veidiem, jo, piemēram, revolucionārās kustības 

rīkosies citādāk. Tomēr tās kustības, kuras izvēlas nevardarbīgās formas, vēlas ko mainīt 

vai uzlabot, bet nevēlas, lai citi ciestu. Drīzāk centīsies iesaistīt aizvien jaunus sabiedrības 

locekļus un pārliecināt par to ideju svarīgumu. Kustības necenšas likvidēt esošās politiskās 

partijas un tās arī necenšas izveidot jaunas, tās pieprasa ieviest demokrātiju vecajā politikā 

un institūcijās, pieprasa alternatīvas, atvērtāku publisko sfēru, kur dažādas pozīcijas varētu 

tikt analizētas, attīstītas.36 Kustību dalībnieki cenšas būt aktīvi un līdzdarboties šajos 

procesos, tās necenšas aizstāt vai likvidēt kādu jomu. Pēc Hala Bada (Hall Budd), 

mūsdienu pilsoniskās sabiedrības aktīvisti labāk iesaistās mazās vai lielās nevalstiskās 

organizācijās un tīklos, kas uzplaukušas pēdējos divdesmit gados un kuras ir prestižas 

sabiedrības acīs.37 

Demokrātijas koncepcijā sociālo kustību dalībnieki uzskata, ka viņi paši ir atbildīgi 

un iejaukšanās politisko procesu lemšanā ir nepieciešama.38 Demokrātijas principu 

īstenošana tiek uzskatīta par nepieciešamu priekšnoteikumu visu cilvēka pamattiesību 

nodrošināšanai, fundamentālāko vajadzību - kā sociālo un politisko, tā arī ekonomisko un 

humanitāro – sasniegšanai, līdz pat tādiem augstākajiem centieniem kā pašrealizācija, 

identitāte.39 Politiskā līdzdalība, tai skaitā iesaistīšanās nevalstiskajās organizācijās, ir 

svarīgs pilsoniskās sabiedrības veidošanās nosacījums, jo modernas demokrātijas veselība 

ir atkarīga ne tikai no “bāzes” struktūrām, bet arī no pilsoņu kvalitātes un attieksmēm, 

piemēram, viņu identitātes sajūtas, no tā, kā viņi uztver un saprot konkurējošās identitātes: 

etniskās, reģionālās, reliģiskās un citas, no to spējas būt tolerantiem pret minoritātēm, 

cilvēkiem ar atšķirīgiem paradumiem, no viņu ieinteresētības līdzdarboties politiskajā 

dzīvē, sekmēt sabiedrības labklājību, prasīt atbildību no politiskajām autoritātēm.40 Tātad 

demokrātiskā valstī svarīga ir pilsoņu aktivitāte un līdzdarbība dažādos valstiskos 

35 Ozoliņa, 1998 : 85 
36 Porta, 2006 : 240 
37 A river of Life: Learning and Environmental Social Movements, Sk.int. 15.03.2013 
38 Porta, 2006 : 240 
39 Tabuns, 1998 : 142 
40 Zepa, 1999 : 2 
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procesos, kas arī parāda šīs demokrātijas pakāpi un pilsoņu vēlmi šādā valstī dzīvot un būt 

aktīviem. 

Sociālās kustības, nebūdamas ierobežotas ne ar noteiktu sociālo bāzi, ne ar 

programmātiski taktiskiem apsvērumiem, tuvāko taktisko jautājumu risināšanā ir 

maksimāli “atvērtas” sadarbībai ar dažādiem politiskajiem spēkiem. Viens no šādas 

“atvērtības” cēloņiem ir kustību mērķu vispārnacionālā nozīme, piemēram, nacionālās 

neatkarības iegūšana, kas atbilst dažādu sociālo grupu pārstāvju interesēm. Kopīgas rīcības 

pamatā ir konsenss, nevis teorētiskais vai organizatoriskais konformisms. Taču 

pragmatiskie mērķi pieļauj morālu retoriku un “atklātus” izteicienus par tiem, kas 

attiecīgajā brīdī atrodas kritikas krustugunīs. Sociālo kustību veidolu, it sevišķi kustības 

sākumposmā, bieži vien veido izglītoti cilvēki, kas spēj patstāvīgi paust savu politisko 

pozīciju. Sociālajām kustībām ir augsts intelektuālais potenciāls. 41 

Sociālās kustības var tikt klasificētas, atkarībā no to izvirzīto mērķu nozīmīguma. 

Tiek piedāvāti četri sociālo kustību tipi. 

1. Alternatīvas (izvēles) sociālās kustības. Tās ir vismazāk draudīgas pastāvošajai 

sociālajai kārtībai, tās meklē nelielas pārmaiņas iedzīvotāju segmentos. Atzīst un 

attīsta sevi kā autoritāti, pievēršas globālajām tīklu grupām, piemēram, 

veģetārismam, spirituālismam, meditācijai.42 

2. Pretkustības. Mierīgas, bet cenšas radikāli mainīt tos, kuri iesaistījušies. 

Piemēram, kristiešu organizācijas, piesaista jaunus dalībniekus sarunu ceļā, citreiz 

tās ir tik iespaidīgas, ka rezultāts tiek aprakstīts „kā no jauna piedzimšanas” 

pieredzē.43 Organizācijas cenšas novērst vai atcelt pārmaiņas uz ko tiecas vai 

radījušas citas kustības. Parasti tiek izveidotas, ja kādas pārmaiņas apdraud 

personiskās un sociālās intereses (piemēram, ģimenes tiesības un saistītas ar 

reliģiju, piemēram, pret abortu).44  

3. Reformu sociālās kustības. Mērķis ir nelielas sociālās pārmaiņas, kas visiem 

saistošas. Strādā pastāvošās politiskās sistēmas iekšienē. Tās var būt progresīvas 

(veicināt jaunu sociālo modeli) vai reakcionāras (atjaunot pagātnē esošus sociālos 

stāvokļus). Tās mēģina mainīt noteiktus sabiedrības aspektus, bet necenšas aizstāt 

sociālos institūtus. Reformu kustības cenšas grozīt kādu sociālās dzīves aspektu, 

tādēļ tās parasti organizē pāris cilvēki vai grupas.45  

41 Ozoliņa, 1998 : 87 
42 Macionis, 2008 : 525  
43 Turpat 
44 Newman, 2008 : 446 
45 Turpat 
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4. Revolucionāras sociālās kustības. Visiespaidīgākais kustību tips, kas pieprasa 

pārmaiņas visā sabiedrībā, reizēm nododoties specifiskiem mērķiem, reizēm – 

utopiskām idejām. Tās noliedz sociālās institūcijas, piedāvājot alternatīvas. Citas 

vides aizsardzības kustības cenšas pārveidot to, kā izlietojam atkritumus, lai 

aizsargātu planētu46  

2. attēlā parādīti sociālo kustību tipi, kas atkarīgi no diviem aspektiem: viens no 

tiem ir, cik lielas pārmaiņas kustība vēlas panākt, un otrs ir, kas mainās šīs kustības 

ietekmē. 

 

 
2.att. Sociālo kustību tipi pēc Dāvida Aberles (David Aberle) 

Avots: (Macionis, 2008 : 525) 
 

Apskatot visus četrus sociālo kustību tipus, pēc autores domām, atsevišķi sociālo 

kustību piemēri pēc to iezīmēm var atbilst dažādiem tipiem. Būtu grūti katru kustību 

klasificēt kā atbilstīgu tikai vienam tipam, jo ir iespējams, ka kustībai ir dažādas izpausmes 

un plašāki mērķi.  

 

2.2. Sociālo kustību veidošanās un darbības raksturojums 
 

Lai uzsāktu sociālu kustību nepieciešami līderi, kuri rada kustības ideoloģiju ar 

publisku runu un rakstu palīdzību, izskaidro cilvēkiem esošo situāciju, sniedz idejas un 

mobilizē darbību.47 Katra sociālā kustība savā attīstībā iziet četrus etapus, kuru garums 

katras sociālās kustības gadījumā var būt atšķirīgs.  

• pirmajā etapā – līderis ir aģitators, cilvēks, kas mudina uz darbību; 

46 Macionis, 2008 : 525 
47 Omārova, 2004 : 167 
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• otrajā etapā – līderis ir idejiskais iedvesmotājs, kas izraisa savu sekotāju 

entuziasmu; 

• trešajā etapā – notiek kustības formālā organizācija ar administratoru priekšgalā, 

kas kontrolē darba dalīšanu starp organizācijas locekļiem, izpilda kustības 

koordinatora funkcijas; 

• ceturtajā etapā – notiek kolektīvi kustības procesi. 

Sociālās kustības mērķi un panākumi ir atkarīgi ne tikai no līderiem, bet arī no paša 

kolektīva – tiem cilvēkiem, kuri iesaistās kustībā.48 Sociālajās kustībās parasti iesaistās ļoti 

daudz cilvēku, tomēr sākumā ir kāds konkrēts līderis, kas aizsāk šo kustību un mudina 

cilvēkus uz darbību, uz iestāšanos par konkrētiem mērķiem un idejām. Tālāk jau seko 

nākamie kustības etapi, kad tiek piesaistīti citi entuziasti un vēlāk izveidojas organizācija, 

kura, iespējams, nodarbojas ar kustības koordinēšanu. Vēlāk kustībā notiek arī ceturtais 

etaps, kad notiek masu kustību procesi. Organizatori un entuziasti ne tikai paši iesaistās 

kustībā, bet iesaista savus darba kolēģus, draugus un radus, papildus interesējas par 

dažādām aktivitātēm, iesaistās brīvprātīgajā darbā un paši popularizē šīs kustības 

svarīgumu un nozīmīgumu visai sabiedrībai kopumā.  

Nozīmīgi ir tie sociālo kustību attīstības procesi, kas ietekmē sociālās kustības 

veidošanos. Katrai veiksmīgai sociālajai kustībai ir sava ideoloģija, saskaņota pārliecība, 

vērtības un idejas, kas attaisnotu to pastāvēšanu. Ideoloģija pilda pāris funkcijas. Pirmkārt, 

ideoloģija definē grupas intereses, un palīdz noteikt vai cilvēki ir atbalstītāji, vai 

ienaidnieki. Otrkārt, ideoloģija dalībniekiem sniedz kolektīvo apziņu par to, kādi ir 

kustības mērķi. Ideoloģijas spēku kustības atbalstīšanai parasti nosaka kultūras un vēstures 

konteksts, kurā kustība atrodas. Kaut gan ideoloģija (vērtību un ideju sistēma) ir iespējams 

tā, kas piesaista cilvēkus kustībai, tā ir jāizplata caur sociālajiem tīkliem (draugiem,  

ģimeni, kolēģiem) un citiem kontaktiem. Savukārt citiem ideoloģija nav tik svarīga, 

priekšplānā izvirzās citi sociālie apsvērumi. Potenciālie dalībnieki diez vai iesaistīsies 

kustībā, ja nebūs kāds pazīstams aktīvists, kas viņus ar šo kustību iepazīstina. Sociālo 

kustību ideoloģiju līderi grib ticēt tam, ka dalībnieki tajā ir mērķu labad, bet ir iespējamība, 

ka viņi ir tur tikai tādēļ, ka kāds paziņa viņus par to pārliecinājis.49  

Autore atzīst, ka iesaistoties kādā kustībā liela loma ir apkārtējo cilvēku 

dzīvesveidam un domāšanai (ģimene, draugi), tomēr cilvēki bieži redz notikumus 

sabiedrībā, kas risinās apkārt viņiem un iestājas par kādiem konkrētiem jautājumiem, kas 

skar viņus pašus vai ir svarīgi kādam viņu tuviniekam. Reizēm saprazdami kopīgo 

48 Turpat, 167 
49 Newman, 2008 : 448 
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sabiedrības labumu un tādejādi izjūtot nepieciešamību līdzdarboties. Ideoloģija ir viens no 

galvenajiem motivācijas faktoriem, iesaistīties kustībā un līdzdarboties visas sabiedrības 

labā. Tomēr ir kustības, kas piesaistot biedrus paļaujas nevis uz ideoloģiju, bet gan uz 

racionālo izvēli. Kamēr vieni izvēlas piedalīties uz interesēm balstītā kustībā, ko izskaidro 

ar racionālo izvēli, piemēram, civiltiesību kustības, darbaspēka kustības. Tikmēr citi 

izvēlas iesaistīties kustībās, kur viņiem ir svarīga ideoloģija, piemēram, reliģiskās un 

dzīvnieku aizsardzības kustības.50 Viens no galvenajiem cēloņiem, kāpēc cilvēki iesaistās 

sociālajās kustībās, ir viņu kritiskā attieksme pret sabiedrībā iesakņotajiem sociālajiem 

stereotipiem, konflikts starp varas aprindām un plašākām masām.51 Tieši tādēļ kustības 

darbojās demokrātiskā valstī un šiem aktīvistiem ir iespēja izteikt savu viedokli, parādīt cik 

tas ir svarīgs un rīkoties tā, lai tas kļūtu svarīgs arī citiem sabiedrības locekļiem. Sākotnēji 

savu viedokļa svarīgumu cenšoties panākt ar sabiedrības izglītošanu. 

Turpmāk tiks skaidroti faktori, kas ietekmē kustību darbību. Sociālā kustība ir 

vairāk heterogēna un nenoteiktāka nekā organizācija. Politiskajām sistēmām ir grūti tikt 

galā ar kustībām, jo tām nemitīgi jāsadarbojas un jāuzklausa kustības izvirzītais viedoklis, 

bet ne vienmēr politiskie spēki par to priecājas. Daudzas no jaunajām sociālajām kustībām 

vēlas sasniegt izmaiņas sabiedrībā. Motivācija cīņai ir sociāls vai kultūras konflikts, kas 

bieži ietver izaicinājumu pašreizējām sociālajām vai politiskām nostādnēm. Lietojot 

simboliskas prasības un konfrontācijas, kustības uzrāda alternatīvas – kā lietas varētu 

mainīties. Tā kļūst redzamas varas struktūras, kas citādi būtu palikušas apslēptas.52 

Katras problēmas vai konkrēta jautājuma risināšanai nepieciešams piesaistīt 

biedrus, cilvēkus, kuri būtu gatavi atbalstīt kustību. Sociologi ilgi ir centušies izskaidrot, 

kādēļ cilvēki pievienojas vai nepievienojas sociālajai kustībai, vēlmei kaut ko mainīt, 

vēršot uzmanību uz dalībnieku vērtībām, attieksmi, aizvainojumu.53 To cenšas izskaidrot 

resursu mobilizācijas teorija. Izglītības pamats un attiecības ar citiem aktīvistiem ir tās 

mainīgās struktūras, kas caur resursu mobilizācijas teoriju un sociālo vai psiholoģisko 

attieksmi izskaidro kādēļ citi iesaistās, bet citi neiesaistās sociālajās kustībās. Pastāv 

uzskats, ka indivīdi iesaistās kolektīvās darbībās, jo viņi ir izrēķinājuši izmaksas un 

ieguvumus no konkrētās darbības. Ja ieguvumi būs augsti, daudzi iesaistīsies. Šīs pieejas 

izpratnē indivīds ir racionāla būtne. Katra indivīda izpratnē ieguvumi būs citādāki, tomēr, 

ja indivīds saskata vairāk ieguvumus, labumu sev vai apkārtējiem, tas noteikti būs viens no 

iemesliem kādēļ iesaistīties. Ieguvumi varētu būt labāka veselība, augstāks dzīves līmenis, 

50 Persell, 1990 : 504 
51 Ozoliņa, 1998 : 89 
52 Zināšanas par tautas kustībām, 29.lpp. 
53 Persell, 1990 : 502 
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pozītīva attieksme no sabiedrības puses un citi. Sociālo kustību organizāciju izpētē resursu 

mobilizācijas teorija balstīta uz ideju, ka resursi ir kustības izcelšanās, attīstības un 

rezultātu galvenais faktors, tas nozīmē, ka veiksmīgi sociālo kustību organizācija var 

darboties resursu pilnā vidē, tomēr tai jācīnās par pastavēšanu, kad resursi ir 

nepietiekami.54 

Karolīnas Peselas (Caroline Percell) grāmatā “Understanding society” tiek 

skaidrots iesaistīšanās modelis, kas ietver sevī četrus strukturālus virzienus, kas savukārt 

paskaidro kādēļ indivīdi iesaistās kustībās. Tie ir:  

• iepriekšējs kontakts ar kustības dalībnieku;  

• piederība citām organizācijām;  

• indivīds bijis sociāli aktīvs iepriekš;  

• pieejamība (darba un ģimenes savienošana).  

Pirmie trīs palielina iespēju, ka indivīds iesaistīsies kustības aktivitātēs, bet 

ceturtais pazemina iesaistīšanās iespējas.55 Tomēr pastāv arī sociālās kustības, kas netraucē 

šo savienošanu un pieejamību, tādēļ tas iesaistīšanos konkrētās kustībās varētu 

nepazemināt. Arī teorija par četriem iesaistīšanās modeļiem, pēc autores domām, ir ļoti 

atbilstoša sociālajām kustībām. Viens no iesaistīšanās iemesliem noteikti ir ģimenes vai 

draugu esamība un piedalīšanās kustībā. Arī sabiedriski aktīvi cilvēki vairāk iesaistās un ir 

gatavi palīdzēt citiem, sociālā aktivitāte noteikti ir viens no iesaistīšanās virzieniem, 

tādejādi viņi jūtas vajadzīgi valstij, līdzdarbojas dažādos procesos un cenšas izteikt savu 

viedokli. 

Cilvēki, kas piedalās sociālajās kustībās ir aktīvāki, nekā mēdz būt biedri 

organizācijās. Sākumā sociālo kustību pamatā organizāciju nav, tās izveidojas aktīvā 

kustības darbībā. Tas ir normāli, ja politiskā partija pārņem kustības uzskatus un idejas, un 

pasniedz tos kā savus. Tāpat partijas var pārņemt arī kustības biedrus.56 Cilvēki ir aktīvāki, 

jo aizstāv savas intereses un iesaistās procesos, kas viņiem pašiem svarīgi un kādēļ gan to 

nedarīt, ja tas spēj ietekmēt arī visu sabiedrību kopumā. 

Tālāk darbā tiks apskatīta arī jauno sociālo kustību teorija, kur tiks parādītas jauno 

sociālo kustību atšķirības un iezīmes salīdzinājumā ar tradicionālajām sociālajām 

kustībām.  

  

54 Ritzer, 2007 : 4441 
55 Persell, 1990 : 503 
56 Zināšanas par tautas kustībām 29.lpp 
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2.3. Jauno sociālo kustību teorija 
 

Sociologi izmanto jauno sociālo kustību teoriju, lai skaidrotu sociālo kustību lomu 

mūsdienu sabiedrībā. Sociālās kustības balstās uz brīvprātīgo organizācijām, kur indivīdi 

cenšas panākt vai pārtraukt izmaiņas. Sociālās kustības drīzāk tiecās uz varu nekā uz 

vienkāršu līdzdalību, indivīdi necenšas iegūt kaut ko sev, bet gan darboties grupas 

interesēs, lai sasniegtu lielākus mērķus. Sociālās kustības veiksmīgāk darbojas atvērtās, 

demokrātiskās sabiedrībās57, kur sociālā mobilitāte un sociālās pārmaiņas ir pieņemami 

koncepti. Uz normām orientētas sociālās kustības ir vairāk nekā uz vērtībām orientētās 

sociālās kustības. Uz normām orientētās kustības attiecas uz grupām, kuras vēlas 

pārmaiņas sistēmas ietvaros, pretēji vērtību orientētām kustībām, kuras vēlas mainīt 

vienkāršos sistēmas mērķus. 

70. un 80. gados parādās jaunas sociālās kustības – par sieviešu tiesībām, par 

homoseksuālo cilvēku tiesībām, par mieru, par vides aizsardzību. Vērtējot šo kustību 

specifiku, rodas sociālpsiholoģiskā pieeja. 58 Tā raksturo kustības dalībniekus kā indivīdus, 

kuri tiecas ne tikai vairot savus ieguvumus, bet ir apveltīti ar emocijām. Šeit tiek izcelta 

kustības dalībnieku identitāte un līderi mēģina veidot kustību ziņojumus tā, lai tie būtu 

saskaņā ar dalībnieku pieredzi un uzskatiem. Sociālo kustību teorija attīstījās reaģējot uz 

notikumiem sabiedrībā, tās noveda pie sociālajām pārmaiņām, bet to galvenais iznākums 

bija sabiedrības demokratizācija. Jaunā sociālo kustību teorija apgalvo, ka jaunās sociālās 

kustībās, tādas kā vides, pilsoņu tiesības un feministu kustības ir atšķirīgas no 

tradicionālajām sociālajām kustībām, tādām kā strādnieku kustība. Tradicionālās sociālās 

kustības ir vairāk, iesaistītas šķiru (klases) konfliktos, kamēr jaunās sociālās kustības 

iesaistās politiskos un sociālos konfliktos.59 Tradicionālās kustības liek fokusu uz 

ekonomiskiem rādītājiem un nevienlīdzību. Jauno kustību dalībnieki biežāk ir no vidējās 

šķiras, tādēļ iestājas par dzīves stila pārmaiņām, drīzāk ir atbalstītāji nekā dalībnieki un 

tiek raksturoti kā brīvi organizēti tīkli. Biežāk šīs grupas vai kustības vēlas sasniegt kādus 

mērķus globālā mērogā. 

Sociālās kustības var iedarboties uz indivīdu vai var iedarboties uz sabiedrību. 

Tādejādi iedarboties indivīdu līmenī vai iedarboties uz sabiedrību, mainot ekonomisko 

kārtību, tehnoloģiju kārtību, politisko kārtību vai likumus. Sociālo kustību vēlme kaut ko 

mainīt var būt daļēja vai pilnīga.60 Piemēram, pilsoņu kustības vēlas vienlīdzīgas tiesības 

57 Flynn, 2009 : 6 
58 Klandermans,  Vol. 49, No. 5 (Oct., 1984), pp. 583-600; 
59 Flynn, 2009 :  6 
60 Flynn, 2009 :  6 
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visai sabiedrībai, kamēr strādnieku kustības darbojas konkrētās biznesa sfērās un 

industrijās.  

Kopš 1950-tajiem gadiem jaunās sociālās kustības sāk atšķirties no tradicionālajām 

sociālajām kustībām. Tradicionālās sociālās kustības bija lokālas, ar brīvprātīgiem 

darbiniekiem, kolektīvām darbībām, ziedojumi tika saņemti no tiešajiem labvēļiem, 

savukārt jaunās sociālās kustības ir vairāk profesionālas ar profesionāliem līderiem, 

algotiem darbiniekiem, resursi tiek ziedoti ārpus kustības un pat darbības, kas ne vienmēr 

iesaista dalībniekus. Kā veiksmīgu profesionālās sociālās kustības piemēru varētu minēt 

vides kustības. Tās ir gandrīz kā eksperti resursu izmantošanā un to veiksmīgā mobilizācijā 

vēlamo mērķu sasniegšanai.61 Šīs kustības spēj prasmīgi darboties un lietderīgi izlietot 

pieejamos resursus, tos novirzot izvirzīto mērķu sasniegšanai. 

Vēsturē ir bijušas daudzas sociālās kustības, kas dramatiski mainījušas sabiedrību, 

kurā šī kustība parādās. Ir bijušas arī daudzas sociālās kustības, kas  savā darbībā cietušas 

neveiksmes. Šīs kustības bijušas dažādas savās ideoloģijās, citas ir bijušas revolucionāras 

savos mērķos, citas pieprasījušas izmaiņas jau esošajā sistēmā un citas palikušas 

konservatīvas savā orientācijā, lai nepieļautu izmaiņas sabiedrībā. Arī pēc izplatības šīs 

kustības ir dažādas, citas ir lokālā līmenī, citas jau internacionālā līmenī.62 Vides 

aizsardzības kustības cenšas panākt izmaiņas ne tikai likumdošanā, bet visas sabiedrības 

domāšanā, aktīvi iestājas par vidi un tās saglabāšanu. Ņemot vērā to, ka šīs kustības ir 

izplatītas arī citās valstīs, to varētu attiecināt uz internacionāla līmeņa kustību. 

Tas attiecas arī uz sabiedrisko hierarhiju, kura eksistē pilsoniskajā sabiedrībā. Ja 

cilvēki ļoti vēlas uzlabot dzīves apstākļus un grib izvirzīties ienākumu hierarhijā, prestiža 

ziņā un piekļūšanā pie sabiedriskās varas, bet sistēmai ir noslēgti izvirzīšanās ceļi, aizvien 

vairāk būs neapmierināto cilvēku. Jo mazāk cilvēku, neraugoties uz centīgajiem 

personiskajiem pūliņiem, var tikt uz augšu, jo vairāk viņu vidū būs saniknoto, kuri meklēs 

savas neveiksmes vaininiekus.63 Tie centīsies panākt kādas izmaiņas vai uzlabojumus 

sistēmā. Tādēļ pilsoniskā sabiedrība un līdzdalība dažādos procesos ir tik izplatīta, cilvēki 

tic, ka var mainīt ne tikai lietas, bet arī savu stāvokli sabiedrībā. Sociālās kustības ir 

panākušas dramatiskas izmaiņas sabiedrībā visā pasaulē, tādēļ zinātnieki pēta, kāpēc tās 

veidojas, kas tajās iesaistās, kā tās kļūst veiksmīgas un kā piedzīvo izgāšanos. Tiek 

secināts,  ka sociālās kustības tā vienkārši „nenotiek”, tām nepieciešami resursi, kustības 

savā attīstībā piedzīvo noteiktas attīstības stadijas.64 Sociālos kustību veidošanās un 

61 Turpat 
62 Movement four stages, zin.raksts, Sk.int.13.02.2013  
63 Lamentovičs Vojcehs, 2007 : 14 
64 Movement four stages, zin.raksts, Sk.int.13.02.2013  
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attīstības procesā var izdalīt  četrām stadijas: (1) parādīšanās jeb rašanās (emergence), (2) 

apvienošanās (coalescence), (3) birokratizācija (bureaucratization), (4) apsīkums 

(decline).65 Stadiju noteikšana palīdz pētniekiem saprast sociālās kustības labāk. Tātad, lai 

sociālās kustības augtu un izveidotos, tām jāiziet cauri četrām stadijām, kas tad arī nosaka 

kustības attīstību un patstāvību. Rašanās ir pati pirmā sociālo kustību stadija, kad kustībā 

ir iesaistīti indivīdi, bet var būt, ka vēl nav nevienas organizācijas vai ļoti maz 

organizāciju. Potenciālie kustības dalībnieki ir neapmierināti ar pastāvošo sistēmu, vai ar 

sociālajiem apstākļiem, bet viņi vēl nav spēruši nozīmīgus soļus tā ietekmēšanai. 

Iespējams, viņi tikai runā par to, bet vēl nav uzsākuši kolektīvu darbību. Kad kustībā 

iesaitās vairāk organizāciju un tās uzsāk aktīvāku darbību, kustība automātiski pāriet uz 

otro stadiju, kas ir apvienošanās. Šajā stadijā jau ir skaidrs, ko vēlas mainīt, panākt un, kas 

par to ir atbildīgs. Cilvēki vairs nesūdzas, viņi ir gatavi uz reālām darbībām. Šajā stadijā 

kustība kļūst kolektīva. Ir iespējams, ka šajā stadijā parādās masu demonstrācijas, lai 

parādītu sociālās kustības spēku un vēlmes. Svarīgākais ir tas, ka šajā stadijā nav tikai 

neapmierināts indivīds, bet kustība ir organizēta un stratēģiska. Trešā stadija ir 

birokratizācija, kas nozīmē augstāka līmeņa organizāciju un sadarbības stratēģiju. 

Sociālās kustības jau sasniegušas kādus panākumus un sapratušas kāda koordinācija 

nepieciešama starp visām organizācijām. Šajā stadijā sociālās kustības vairāk nevar 

paļauties uz masu ierosmēm vai līderiem, kas radīs progresu mērķu sasniegšanu, tagad 

jāpaļaujas uz kvalificētiem darbiniekiem, kas nodrošinās organizācijas funkcijas. Pēdējā, 

ceturtā sociālo kustību cikla stadija ir apsīkums jeb kustības darbības mazināšanās. 

Apsīkums nav negatīvi vērtējams posms sociālās kustības dzīvē tas vienkārši var notikt, 

pie tam tā cēloņi ir dažādi: sociālās kustības panākumi, neveiksmīga organizatoriskā 

darbība, apspiešana, pārvēršanās par nozīmīgu sabiedrības daļu.  

Sociālās kustības motivē un mobilizē simtiem miljonu cilvēku visā pasaulē, 

pārsvarā ārpus esošajām politiskajām un sociālajām institūcijām, kuras cilvēki uzskata par 

neadekvātām un tās nepilda cilvēku vajadzības.66 Tādēļ cilvēki apvienojas un cenšas 

sasniegt kopējus labumus. Terminu lietojums atšķiras, jo citi vēlas lietot jēdzienu 

“kopējais labums” labāk nekā “sabiedriskās intereses”. Tam, kas ir „kopējs” un tam, kas ir 

„sabiedrisks” ir saistība ar valsti: vai nu tiek uzskatīts, ka pati valsts ir kopējais labums, vai 

arī viens no tā galvenajiem uzdevumiem ir sabiedrisko interešu aizstāvība, kā arī tādu 

apstākļu radīšana, kuros sabiedriskās intereses var brīvi kristalizēties un iegūt savu 

atšķirību no personiskajām interesēm.67 Kustību dalībniekiem ir svarīgi būt daļai no šī 

65 Turpat, Sk.int.13.02.2013 
66 Nine Theses on Social Movements, zin.raksts, Sk.int.13.02.2013 
67 Lamentovičs, 2007 : 42 
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kopējā labuma un justies, kā svarīgam sabiedrisko interešu aizstāvim. Indivīdi mācās 

grupveidā sadarboties, just solidaritāti ar citiem cilvēkiem un atkarību no citiem, kas ļauj 

viņam kļūt par pilsoni, kurš ar atbildību spēj piedalīties valsts struktūrās.68 

Daudzās akcijās, ko organizē sociālās kustības, galvenā loma ir vidusslāņu 

pārstāvjiem, bet visaktīvākie ir valsts sektorā nodarbinātie augsti izglītotie indivīdi un 

brīvo profesiju pārstāvji. Šiem cilvēkiem ir raksturīga kritiskāka attieksme pret oficiāli 

uzspiesto vērtību sistēmu.69 Viņi vēlas to mainīt vai uzlabot, jo jūtas iesprostoti un 

apspiesti. Jauno sociālo kustību aktīvisti parāda labāk šīs problemātiskās attiecības, kas 

pastāv starp valsti un sabiedrību. Viņu pūliņi mainīt politiku ir kā neticība valstij, ka tā spēj 

vadīt un uzraudzīt sabiedrību demokrātiskā veidā.70 Taču pilsoniskā sabiedrība ir viens no 

nozīmīgākajiem modernās demokrātijas priekšnoteikumiem.71 Tādēļ pilsoņu aktivitāte un 

kustību veidošanās ir svarīga. Visi grib būt demokrāti. Bet vai patiesi viņi ir demokrāti, tas 

jau ir cits jautājums.72 Tas atkarīgs no tā kā viņi rīkojas un kādas vērtības uzskata par 

svarīgām. Bieži vien cilvēki tikai sevi identificē ar šādu valsts modeli, bet patiesībā nav 

gatavi iesaistīties, lai veicinātu šāda modeļa attīstību. 

 

68 Turpat, 50 
69 Ozoliņa, 1998 : 92 
70 Faulks, 1999 : 102 
71 Ijabs,  2007 : 4 
72 Dryzek, 2005 : 99 
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3. SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA UN SOCIĀLO KUSTĪBU 

ANALĪZE IEPRIEKŠ VEIKTAJOS PĒTĪJUMOS 
 

Mūsdienās sociālās kustības tiek pētītas diezgan daudz, jo tās kļūst arvien 

populārākas, atbilst mūsdienu sabiedrības vajadzībām. Pasaule attīstās, tas nozīmē, ka 

progresa virzībā bez konfliktiem neiztikt, tāpat arī cilvēki bieži ir neapmierināti ar 

pastavošo politisko vai sociālo kārtību, tas liecina, ka kustību aktivitāte nākotnē tikai augs. 

Sociālās kustības ir tās, kas spēj šo sabiedrības interešu aizstāvību uzturēt. Ir vairāki 

pētnieki, kas izstrādājuši sociālo kustību teorijas, piemēram, Donatella Della Porta, Mario 

Diani, Kevin McDonald un citi, un balstoties uz šiem un citiem teorētiķiem, top pētījumi 

visā pasaulē. Arvien populārākas kļūst tieši vides kustības, jo cilvēki saprot, ka vide tiek 

postīta, resursi tiek izlietoti pārāk ātri un tas nāk par ļaunu ne tikai videi, bet arī mūsu 

dzīvošanai. Aktīvāk kustības tiek pētītas Amerikā, kur vairāk uzmanība tiek pievērsta tieši 

“zaļajām” kustībām vai vides kustībām. Viens no tādiem populārākajiem šāda veida 

zinātnisko rakstu apkopotājiem ir žurnāls “Interface”, kurā tiek rakstīts par un ap 

sociālajām kustībām. Žurnālā atrodami raksti ne tikai par sociālajām kustībām vispār, bet 

jau konkrētāki veiktie pētījumi par kustībām Amerikā, Āzijā, Āfrikā, Eiropā un citur. Tāpat 

arī žurnāls “Mobilization” ir par sociālo kustību pētījumiem, kas domāts dažādiem 

zinātniekiem un citiem šī lauciņa interesentiem. Veicot pētījumu, tika atrasti arī zinātniskie 

raksti, kur vides kustības pētītas Krievijā un Taizemē, piemēram, tur tika secināts, ka vides 

kustību aktīvisti parasti ir vidējās klases sabiedrības pārstāvji. Attiecībā uz vidi un 

pētījumiem, kas saistīti ar vides kustībām, jāpiemin Barijs Komoners (Barry Commoners), 

kurš devis lielu ieguldījumu vides lauciņā.73 Toronto Univestitātes pētījums “Mācīšanās 

caur vides aktivitātēm”, ko koordinēja Moems Viezers (Moema Viezzer), pētot vides 

sociālās kustības pētnieks uzsvēra, jāsaprot, ka cilvēki ir daļa no vides, nevis dzīvo atšķirti 

no vides.74 Kolektīvā uzvedība ietekmē to kā dzīvosim tālāk, tas nozīmē, ka nepieciešams 

teorētiski, praktiski un eksperimentāli parādīt iesaistīšanos un rīkošanos saskaņā ar vidi. 

Tika atzīts, ka sociālajām kustībām ir milzīgs spēks un to kapacitāte spēj ieviest izmaiņas 

indivīdos, kuri nemaz nav kustības dalībnieki. 

Pilsonisko līdzdalību Latvijā pēta dažādas sabiedrikās domas organizācijas, un 

pētījumi par to tiek apkopoti Pilsoniskās Alianses mājas lapā. Pētījumā, kas publicēts 

Pilsoniskās Alianses mājas lapā, “Ceļš uz līdzdalību: Kas veido un uztur aktīvu 

pilsoniskumu?”, ko veikuši vairāki ārzemju autori 2011. gadā, apskatīta indivīdu līdzdalība 

73 Science direct, Sk.int. 15.02.2013  
74 Interface, Volume 1 (1): 46 – 78 (january 2009) 
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dažādos līmeņos un dažādos vecuma posmos. Tika pētīta trīs līmeņu līdzdalība - sociālā, 

publiskā un individuālā līdzdalība. 2011.gadā Latvijas Fakti veica sabiedriskās domas 

aptauju par NVO sektoru Latvijā. Mērķis bija noskaidrot sabiedrības viedokli par 

nevalstiskajām organizācijām un to darbības uzticamību. Tika secināts, ka pēdējā laikā 

pilsoniskās aktivitātēs piedalās 87,1% no aptaujātajiem, no kā varētu spriest, ka sabiedrības 

līdzdalība ir diezgan aktīva. Pēc respondentu domām, nozīmīgākie faktori, kas veicinātu 

iedzīvotāju darbību nodibinājumos, ir interesanti pasākumi, iespēja gūt jaunas zināšanas un 

prasmes, kā arī iespēja palīdzēt citiem cilvēkiem vai savai kopienai. Tika minētas arī 

jomas, kurās pēc respondentu domām nevalstiskās organizācijas darbojas visaktīvāk un kā 

galvenā tika minēta - vides aizsardzība. 

2011.gadā tika veikts Eurobarometra pētījums “Eiropas pilsoņu attieksme pret 

vidi”, kurā apkopota informācija par vidi, par indivīdu attieksmi pret vidi un rīcību saistībā 

ar videi draudzīgām aktivitātēm. Piemēram, 68% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka vides 

problēmas atstāj tiešu ietekmi uz indivīda ikdienu. Tas nozīmē, ka cilvēkam rūp vide un tas 

ir svarīgs ikdienas aspekts, pētījumā parādās fakts, ka indivīdi atzīst savu nozīmīgumu un 

spēju vidi ietekmēt. Tomēr, kad tika uzdots jautājums par vides informētību, tikai 59% 

iedzīvotāju atzina, ka ir labi informēti par vides problēmām, tas savukārt nozīmē, ka 

nepieciešama lielāka informētība un izglītošana šajā jomā, ar ko NVO Latvijā arī šobrīd 

nodarbojas. Tālāk pētījumā tik noskaidrots, kam indivīdi vairāk uzticas attiecībā uz vides 

jautājumiem. Rezultāti liecina, ka cilvēki uzticas zinātniekiem un vides aizsardzības 

organizācijām, kas pastiprina nevalstisko organizāciju vides jomā nepieciešamību un 

noderīgumu. 

Eiropas pilsoņu apspriedē, kas norisinājās 2010.gadā “Līdzdalība, ne tikai 

sviestmaize”75, tika secināts, ka pēc apspriežu dalībnieku domām, līdzdalība ir 

nepieciešama, jo viņi vēlas tikt sadzirdēti arī starplaikos starp vēlēšanām. Savukārt, vēl 

apspriedē secināts, ka līdzdalību kavē informācijas trūkums, neticība līdzdalības 

aktivitātēm un pārmaiņu iespējamībai. 

Savukārt, ja ņemam vērā pašu iedzīvotāju vērtējumu un līdzdarbošanos, tad parādās 

nedaudz citādāka situācija. 2011. gadā Latvijas Fakti veica sabiedriskās domas aptauju 

“Sabiedrības viedoklis par NVO sektoru Latvijā”.76 Kā paši respondenti atzina, 

pilsoniskajās aktivitātēs piedalījušies 87.1 % aptaujāto iedzīvotāju. Protams, visvairāk 

piedalījušies vēlēšanās, bet piedalījušies arī labdarības akcijās, sazinājušies ar pašvaldību 

darbiniekiem, Saeimas deputātiem un iesaistījušies arī sabiedriskās organizācijās (tur gan 

75 Providus mājas lapa, Sk.int 17.04.2013 
76 Pilsoniskās alianses mājas lapā, pētījumi, Sk.int.13.02.2013  
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iesaitījušies tikai 39.8 % no aptaujātajiem). Tikai 19.1% atzina, ka tuvākajā laikā plāno 

iesaistīties kādā sabiedriskā organizācijā. Lai arī procenti nav sevišķi lieli, autore uzskata, 

ka vēlme iesaistīties iedzīvotājiem ir, viņi vēlas savu brīvo laiku pavadīt lietderīgāk. 

Nozīmīgākie faktori, kas veicinātu darbību nodibinājumos un biedrībās, tika minēti: 

interesanti pasākumi, iespējas apgūt jaunas zināšanas, iespēja palīdzēt citiem cilvēkiem vai 

savai kopienai.  

 Tika pētīts, kāda ir sabiedrības attieksme par iedzīvotāju un nevalstisko 

organizāciju spēju ietekmēt likumdošanu un lēmumu pieņemšanas procesu valstī. To, ka ir 

iespējams ietekmēt lēmumus, atzina tikai 15.3%, tomēr dominējošā daļa, kas ir 72% 

aptaujāto, pauda noraidošu attieksmi. Nevalstisko organizāciju ietekmi atzina tikai 13.7% 

aptaujāto iedzīvotāju. Tomēr iedzīvotāji pauda uzskatu, ka tieši vides aizsardzība ir viena 

no nedaudzajām jomām, kur nevalstiskajām organizācijām ir ietekme. To atzīmējot kā 

nozīmīgāko jomu un 47.9% no aptaujātajiem pauda viedokli, ka nevalstiskās organizācijas 

vides aizsardzībā spēj ietekmēt izmaiņas pozitīvā virzienā. Tika noskaidrota arī sabiedrības 

uzticība NVO un, lai gan iedzīvotāji uzskata, ka nevalstiskās organizācijas spēj kaut ko 

mainīt, uzticību tomēr tām neizrāda. Tikai 20.1% aptaujāto uzticas biedrībām un 

nodibinājumiem.77 Pēc autores domām, uzticība ir tik zema, jo iespējams šīs organizācijas 

tiek saistītas ar politiku un tās izrietošajām sekām, par ko cilvēkiem vienmēr ir bijusi 

skeptiska attieksme.  

 Pētījumā tika secināts, ka Latvijas sabiedrība jebkuru sabiedriski nozīmīgu lēmumu 

pieņemšanu identificē ar politiku. Respondenti atzina, ka vienīgās jomas, kas ir gatavas 

oponēt politikai ir vides aizsardzība, cilvēktiesības un sociālo pakalpojumu kvalitātes 

ekspertīze. Secināts, ka sabiedrībā ir nostiprinājusies pārliecība, ka nevalstiskajām 

organizācijām trūkst sadarbības pieredzes, resursu un pārliecības par savām spējām 

ietekmēt lēmumu pieņemšanu politiskajā līmenī. Pēc autores domām, tā nav, iedzīvotāji 

sniedza savu viedokli un vērtējot datus var redzēt, ka lielākā daļa nemaz nedarbojas 

nevienā no nevalstiskajām organizācijām, tas nozīmē, ka šis viedoklis ir balstīts uz kaut 

kādiem stereotipiem. Cilvēki, kas neko nedara un neiesaistās nozīmīgos procesos, protams, 

domās, ka nav iespējams kaut ko panākt. Tomēr, cilvēkiem, kuri ir aktīvi, līdzdarbojas un 

iesaistās šajos procesos, biežāk būs pretējās domās un ticēs tam, ka ir iespējams lietas 

mainīt. 

Lielākajā daļā iedzīvotāju valda neticība, ka iesaistoties pilsoniskajās aktivitātēs 

iespējams ko panākt, tomēr liela daļa atzīst, ka vides joma ir tā, kur iespējams kaut ko 

ietemēt. Lai ietekmētu kādu konkrētu jautājumu nepieciešama lielākas grupas, vides 

77 Pilsoniskās alianses mājas lapā, pētījumi, Sk.int.13.02.2013 
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kustības iesaiste, citādāk indivīds atsevišķi nespēj risināt kādas ar vidi saistītas problēmas. 

Pētījumā “Mācīšanās caur vides aktivitātēm” tika secināts, ka ir nepieciešama kustība jo tai 

ir milzīgs spēks un kapacitāte konkrētu jautājumu risināšanā. No pētījumu datiem par 

Latviju varam secināt, ka valda skeptiska attieksme un cilvēku neticība, pēc autores 

domām, tas saistīts ar mentalitāti un valdošajiem stereotipiem. Ja cilvēki būtu uzņēmīgāki 

un paši gatavi iesaistīties un aktīvi darboties, šajā gadījumā vides kustībās, tad rezultāti 

būtu redzami un attieksme mainītos. Pašlaik izskatās, ka sabiedrībai patīk skaisti runāt un 

atbalstīt “labās” idejas vārdos, bet darbos tās vēl pilnībā atbalstītas netiek. To iespējams 

secināt no 2011. gada Latvijas Faktu veiktās aptaujas “Sabiedrības viedoklis par NVO 

sektoru Latvijā”, kurā mazāk nekā puse aptaujāto iesaistījušies sabiedriskās organizācijās. 

Tomēr tieši tā ir sabiedrības daļa, kura stiprina pilsoniko līdzdalību un tās attīstību 

demokrātiskā valstī. 
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4. SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA VIDES 

KUSTĪBĀS 
4.1. Vides un sabiedrības attiecības 

 
Visā pasaulē pēdējos gadu desmitos ir aktualizējušās tādas cilvēku eksistencei 

svarīgas problēmas kā apkārtējās vides stāvoklis, enerģētiskie resursi un pārapdzīvotība. 

Problēmu aktualitāte savukārt ir apvienojušas daudzus sociāli aktīvus indivīdus. Cilvēkus 

šajās kustībās vieno neapmierinātība ar politisko sistēmu, vēlēšanās organizācijā un tās 

funkcionēšanā iedzīvināt jaunus principus.78 Kā arī mainīt sabiedrības uzskatus un vērst 

uzmanību uz šīm problēmām, jo tās ir svarīgas cilvēku eksistencei un videi, kurā tie dzīvo. 

Šajā nodaļā tiks runāts par vides un sabiedrības attiecībām, par ekonomikas iesaisti šajos 

procesos. Ir svarīgi noskaidrot, kā indivīds izturas pret vidi un kādas sekas vides problēmas 

rada turpmākajām paaudzēm. Kā sabiedrībai vajadzētu rīkoties un kas sabiedrības viedokli, 

vides problēmu jautājumu risināšanā, varētu palīdzēt mainīt. Tie ir jautājumi, kuriem 

mūsdienās pievēršam daudz uzmanības ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē. 

Vides politika ir aktivitāšu kopums, lai samazinātu cilvēka darbības ietekmi uz 

dabu un dabas resursiem, kā arī radīto dabas izmaiņu ietekmi uz cilvēku.79 Mums ir 

pienākums pret vidi izturēties saudzīgi un cik vien iespējams ētiski. Cilvēki ir saprātīgas 

būtnes, kurām piemīt pienākums un atbildība pret vidi. Cilvēka spējas manipulēt ar dabu, 

savu vajadzību apmierināšanai, iet roku rokā ar cilvēka spēju argumentēt šīs varas 

izmantošanas nepieciešamību, taču spējas manipulēt ir pārākas par spējām pierādīt mūsu 

atbildību, tāpēc ir nepieciešama ētika, kas novērš šo pretrunu.80 Pēc autores domām, 

cilvēku izglītība un zināšanu līmenis nosaka šo atbildību un izturēšanās veidu pret vidi. 

Vides problēmu risināšana ir tieši atkarīga no sabiedrības zināšanu līmeņa vides 

aizsardzības jomā. Vides izglītība un saziņa ir galvenie sabiedrības apziņas veidošanas 

līdzekļi.81 Sabiedrības nezināšana, iespējams, nevēlēšanās zināt, ir problēma attiecībā uz 

vides aizsardzību un tās saglabāšanu. Mēs bieži nevēlamies rīkoties kā būtu pareizāk un 

rīkojamies izvirzot citas vērtības kā svarīgākās. Gan sabiedrība, gan daba nosaka robežas 

cilvēka darbībai. Bieži vien šīs abas robežas nesakrīt, un tas izraisa daudzas vides 

problēmas. Vērtības un normas, saskaņā ar kurām cilvēki veido sabiedrību, visai reti tiek 

78 Ozoliņa, 1998 : 85 
78 Tabuns, 1998 : 85 
79 Blumberga, 2010 : 5 
80 Turpat, 7 
81 Kļaviņš, 2008 : 513 

 34 

                                                        



balstītas uz ekoloģiskiem principiem.82 Tā rezultātā, citas prioritārās vērtības izvirzās 

priekšplānā un tiek aizmirsts par vidi, kurā dzīvojam un kurā būs jādzīvo nākamajām 

paaudzēm. Cilvēki ar savu darbību pasauli izmanto, pārsniedzot tās ilgtermiņa ietilpību.83 

Kaut arī sabiedrībā, tomēr ir dzirdams, ka cilvēki ir satraukti par vides problēmām un 

cilvēku ietekmi uz tām, nevarētu teikt, ka lielākā daļa rīkojas videi draudzīgi un saudzīgi. 

Sabiedrības vairākums, tomēr, nav gatavi pieņemt šīs sekas un rīkoties par labu to 

novēršanai. Sabiedriskās domas aptaujas vēsta, ka vairums cilvēku ir nobažījušies par 

vides problēmām, taču tikai nedaudzi izprot vai pilnībā ir gatavi pieņemt sekas, kādas 

radītu pāreja uz ilgtspējīgāku sabiedrību.84 Tādēļ nepieciešama plašāka sabiedrības 

informētība un izglītošana vides jautājumu problēmās, iespējams, tieši nezināšana ir 

pamats sabiedrības lielākās daļas rīcībai, jo pastāv uzskats, ka šādu „zaļo” dzīvesveidu nav 

iespējams atļauties, tas ir pārāk dārgs un neizdevīgs indivīdam mūsdienu pasaulē. 

Daudzās valstīs ir nepieciešama vides politikas attīstības publiskā apspriešana. 

Galvenā ideja iesaistīt vienkāršos cilvēkus viedokļa izteikšanā, protams, parasti iesaistās 

aktīvisti.85 Tie cilvēki, kuri ir gatavi iesaistīties, kuriem rūp konkrētās vērtības un lietas. 

Cilvēki, kuri ir aktīvi un ārpus darba velta laiku kustību un asociāciju mērķiem. 

Brīvprātīgu, nevalstisku asociāciju dzīve ieņem noteicošu vietu mūsdienu izpratnē par 

pilsonisko sabiedrību.86 Videi draudzīgo aktīvistu motīvi ir dažādi. Tomēr biežāk tā būs 

teorija nekā praktiskas darbības. Citi uztver būšanu videi draudzīgiem kā savu sociālo 

atbildību. Indivīdiem arī jāsaprot, ka katra darbība, ko tie nodara pāri videi, prasa 

līdzekļus, atjaunošanu vai kompensāciju no viņu puses. Bet kā to panākt un likt saprast 

visiem nav skaidrs.87 Pašlaik brīvprātīgā darbība un iesaiste ir saukta par aktīvistu nodarbi, 

jo visi uz to nav spējīgi un nav gatavi šādā veidā iesaistīties kādos konkrētos procesos. 

Iespējams, tas ir tādēļ, ka citi indivīdi tiecas pēc citām vērtībām un svarīgāki ir vairāk 

materiālie līdzekļi nekā nemateriālas lietas un vienkāršas ikdienišķas darbības, kas 

palīdzētu kopīgam labumam. Daudzi indivīdi tiecas pēc materiālām vērtībām, tādām kā 

labākas algas, pozitīvāka nodarbinātība un augstākā īpašuma vērtība. Bet demokrātijas 

vērtības paredz, lai šie indivīdi būtu motivēti publisko interešu aizstāvībai un spētu atšķirt 

kopīgās intereses, kas būtu pāri indivīda interesēm, piemēram, ekoloģiskais godīgums. 

Vides ilgtspējība ir kaut kas, kas tiek pētīts demokrātisku debašu ceļā.88 Asociācijas kalpo 

ne tikai individuālo interešu īstenošanai, bet iemieso arī zināmu pašvērtību. Tās veido 

82 Steigens, 1999 : 200 
83 Vakerneidžels, 2000 : 11 
84 Turpat, 182 
85 Turpat, 102 
86 Ijabs,  2007 : 16 
87 Dryzek, 2005 : 114 
88 Turpat, 115 
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telpu, kurā pilsoņi apgūst īpašas solidaritātes un kooperācijas prasmes, pilsoniskus 

tikumus, kuri tiem ir visai nozīmīgi demokrātiskas iekārtas apstākļos. Aleksis de Tokvils 

bija pirmais pilsoniskās sabiedrības teotētiskajā tradīcijā, kas iezīmēja brīvprātīgas 

asociācijas lomu.89 Šādi rīkojoties indivīdi sasniedz ne tikai kopīgu labumu, bet apgūst 

prasmes un iegūst zināšanas arī sev. Šīs darbības nav tikai kopīgajiem labumiem, tādejādi 

indivīdi iespējams īsteno arī savas intereses. Tomēr, kad indivīdi spēj kopīgi izteikt un 

apvienot savas vēlmes un idejas, tad tās mobilizē kopīgam darbam un kopīgiem mērķiem. 

Tieši vides kustības bija tās, kas spēja kolektīvi un organizēti ierosināt idejas pārmaiņām 

un vides piesārņojumam.90  

Mūsdienās videi draudzīgāks dzīvesveids nereti tiek pieļauts tikai līdzšinējā 

komforta līmeņa alternatīvas saglabāšanas nosacījuma gadījjum, pašreizējos apstākļos zaļā 

dzīvesveida piekopšanu savā ziņā traktējot kā neiespējamu, ar šodienas dzīvi 

nesavienojamu vai tikai daļēji īstenojamu misiju. Tādejādi ir būtiski rast optimālus 

risinājumus mūsdienu dzīves diktēto vajadzību un ilgtspējīgu prakšu sabalansētai 

īstenošanai kā valstiskā, tā individuālā līmenī.91 Protams, pozitīvs ir fakts, ka mūsdienās 

arvien vairāk cilvēku un organizāciju iestājas par vides vērtībām un atbalsta „zaļo” 

dzīvesveidu. Mūsdienās arvien vairāk cilvēku rūpējās par vidi, labprātīgi atsakoties no 

daudziem labumiem un personiskās labklājības. Par to liecina “zaļo” (videi draudzīgo) 

produktu patērētāju organizāciju un vienkāršā dzīvesveida piekritēju skaita pieaugums un 

atbilstošas politiskās akcijas.92 Tiek secināts, ka arvien vairāk cilvēkiem rūp vide un tās 

ilgtspējīga attīstība un saglabāšanas iespējas nākamajām paaudzēm. 

Paskatoties uz mūsdienu pasauli, var redzēt, ka valstīs, kur ir lielākais progress 

attiecībā uz vides saglabāšanu un piesārņojuma kontroli ir valstis, kurās ir demokrātijas 

pragmatisms. Līderi vides streikos: Vācija un Japāna. Japānā politiku nosaka biznesa un 

valdības elite, Vācijā, strādnieku apvienību līderiem tiek dots vārds.93 Tātad valsts un 

pilsoniskās sabiedrības sadarbība nosaka ietekmi un progresu noteiktām pārmaiņām. Starp 

šiem abiem jāpastāv kādām problēmām vai saasinātam jautājumam, kas demokrātiskā ceļā  

tiks risināts. Valsts un pilsoniskā sabiedrības attiecību obligāta sastāvdaļa ir to savstarpējā 

atkarība: valsts nosaka pilsoniskās sabiedrības autonomijas robežas, savukārt pilsoniskā 

sabiedrība limitē valsti - no kustības līdz politiski apzinīgai sabiedrībai.94  

89 Ijabs, 2007 : 16 
90 Anna Vari, 1993 : 268 
91 Reire (zin.red.), 2008 : 157 
92 Steigens, 1999 : 202 
93 Dryzek, 2005 : 116 
94 Ostrovska, 1998 : 74 
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Ekoloģijas modernizācija sevī iekļauj sadarbību starp valdību, organizācijām, vides 

aktīvistiem un zinātniekiem, kopīgi veidojot šo politiku un vides aizsardzības nostādnes.95 

Pilsoniskās sabiedrības veidošanās pirmais nosacījums ir valsts pilsoņu izpratne par šādas 

sabiedrības būtību, mērķiem un attīstības nosacījumiem, jo demokrātiska valsts atšķirībā 

no totalitāras nevar ilgi pastāvēt bez vienlīdz spēcīgas un attīstītas pilsoniskās sabiedrības. 

Bez pilsoniskās sabiedrības demokrātiska valsts patiesībā nav demokrātiska.96 Valstīm 

svarīga ir ilgtspējīga attīstība un to, savā ziņā, var palīdzēt nodrošināt arī pilsoniskā 

sabiedrība, jo tā ir svarīga valsts daļa. Ar jēdzienu „ilgtspējīga attīstība” klasiski saprot 

1987.gadā Vides un Attīstības komisijas publikācijā „Mūsu kopīgā nākotne” ziņojumā 

sniegto definīciju – „ilgtspējīga attīstība ir tāda, kas ļauj apmierināt tagadnes vajadzības, 

neapdraudot nākamajām paaudzēm iespējas apmierināt viņu vajadzības”. Lai gan šī 

definīcija atstāj daudz neskaidrību un vietu brīvai interpretācijai, tomēr tā ietver 

nepieciešamību pēc sociālā taisnīguma, ekoloģiskās integritātes un ekonomiskās attīstības 

gan tagad, gan nākotnē. Ilgtspējīga attīstība ir viens no vides kustību mērķiem un 

galvenajiem jautājumiem. Ilgtspējīgas attīstības pamatprincipi nosaka, ka visam 

ilgtspējīgas attīstības ieviešanas procesam ir jābūt caurspīdīgam un sabiedrība šajos 

procesos ir jāiesaista jau laicīgi. Lielākajā daļā valstu, kur tiek izstrādāta nacionālā 

ilgtspējīgas attīstības stratēģija, tiek organizētas sabiedriskās apspriešanas, tematiskie un 

sektorālie semināri, nacionālās konferences un interneta konsultācijas, lai veicinātu 

plašākas sabiedrības un sociālo partneru iesaistīšanu. Tādejādi sabiedrība tiek informēta 

par notiekošo un iesaistīta prioritāšu nospraušanā.97 Būtisks priekšnoteikums ilgtspējīgai 

attīstībai ir sabiedrības apziņa un izpratne par ilgtspējīgas attīstības jautājumiem.  

“Jautājums: vai ekoloģiskie un morāles uzskati spēs pārliecināt pietiekami daudz 

iedzīvotājus un spēs novērst vietējas un globālas katastrofas, nav atbildams. Taču vides 

kustība kopš 1960.gada ir centusies spert drosmīgus un pārsteidzošus soļus planētas 

glābšanai un laivas “Zeme” noturēšanai virs ūdens.” (Pīters Varšals)98 Jautājums ir ļoti 

svarīgs mūsdienās, jo lielākā daļa cilvēku zina, cik kaitīgi videi dzīvojam. Tomēr, redzams, 

ka ar to ir par maz, tādēļ tik būtiski nepieciešamas ir vides kustības. Viens no kustību 

uzdevumiem ir sabiedrības izglītošana un informēšana par vides jomu. Lai izkoptu tādu 

dzīvesveidu, kas apmierinātu mūsu prasības un būtu ilgtspējīgs dabas sniegto līdzekļu 

ietvaros, mums jāpārdomā attiecības citam ar citu un apkārtējo dabu.99 Mūsdienās parādās 

arvien vairāk informācijas un ieteikumu kā dzīvot videi draudzīgāk un kā vidi saglabāt un 

95 Dryzek, 2005 : 170 
96 Ostrovska, 1998 : 77 
97 Latvijas Republikas nacionālais pārskats par ilgtspējīgas attīstības īstenošanu, 2007 : 11 
98 Blumberga, 2010 : 42 
99 Vakerneidžels, 2000 : 14 
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ļaut tai attīstīties. Viens no piedāvātajiem variantiem ir dzīvot uz savu ražojumu rēķina un 

izmantot sava reģiona labumus. Ilgtspējīgāka pilsētas plānojuma pozitīvos rezultātus 

varētu nostiprināt, ja cilvēki mainītu arī savu uzvedību un dzīvesveidu. Daudzviet cilvēki 

varētu dzīvot labklājībā, izmantojot tikai dzimtā reģiona ražojumus, ar tirdzniecības 

palīdzību papildinot to ar citu reģionu “lieko” produkciju.100 Jāatzīst, ka svaigākā avotā 

tiek atzīts šīs domāšanas veids un patērētāju vēlme pēc „saviem”, te pat „mājās” audzētiem 

un gatavotiem produktiem. 

Korporatīvā sociālā atbildība kā brīvprātīga labas gribas biznesa prakse un 

organizēta kustība attīstās kopš 19.gs. 90. gadiem un 21.gs sākumā gūst arvien lielāku 

atbalstu gan uzņēmēju, gan patērētāju vidū.101 Patērētāji dod priekšroku produktiem un 

pakalpojumiem, ko sniedz uzņēmumi ar augstu reputāciju, līdz ar to pēdējos gados 

korporatīvā sociālā atbildība kļūst par uzņēmumu stratēģiju sastāvdaļu. Grāmatā “Vide un 

ekonomika” tiek sniegts arī plašāks skaidrojums korporatīvajai sociālajai atbildībai. 

Indivīdu korporatīvā sociālā atbildība ir vērtību sistēma, ko persona brīvprātīgi izvēlas un 

attīsta, lai palīdzētu sev, citiem cilvēkiem un apkārtējai videi, kā arī, lai pilnveidotu savas 

kompetences un zināšanas.102 Mēs katrs varam būt sociāli atbildīgs ikdienā dažādos 

veidos: taupot elektroenerģiju, ūdeni, papīru, šķirojot atkritumus, iestādot koku, ar cieņu 

izturoties pret līdzcilvēkiem, palīdzot vājākiem, ziedojot un tamlīdzīgi. Ja pilnīgi visi 

sabiedrības locekļi dzīvotu bez šīs atbildības, tas novestu pie letālām sekām daudz ātrāk. Jo 

dzīvojot tā, it kā dabai nebūtu biofizikālu ierobežojumu, ne tikai grauj globālo dzīvības 

nodrošināšanas sistēmu, bet arī apdraud ģeopolitisko stabilitāti. Šajā sakarā labās ziņas ir 

tās, ka mūsdienās ir daudz cilvēku, kuri ilgtspējas problēmas risinājumu atzīst par pirmo 

soli ceļā uz drošāku nākotni.103 Cilvēki sāk saprast, ka no rīkošanās videi draudzīgāk 

ieguvēji būtu ne tikai paši indivīdi, bet arī visa sabiedrība. Tādēļ, līdzīgi domājošie 

mobilizējas kopīgām idejām, mērķiem un darbībām. Iesaistās ne tikai indivīdi, bet 

organizācijas, nodibinājumi, universitātes, ko kopīgi var dēvēt par veselu vides kustību. 

  

100 Vakerneidžels, 2000 : 171 
101 Atstāja, 2011 : 234 
102 Turpat, 236 
103 Vakerneidžels, 2000 : 50 
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4.2. Vides aktīvisti kā sociāla kustība 
 

Daudzas no jaunajām sociālajām kustībām vēlas panākt izmaiņas sabiedrībā. Viens 

no vides aktīvistu mēķiem ir informēt sabiedrību ar cerību, ka tā vēlēsies pārmaiņas. 

Motivācija šai cīņai ir kāds sociāls vai kultūras konflikts, kas bieži ietver izaicinājumu 

pašreizējām sociālajām vai politiskām nostādnēm. Šajā gadījumā tas būtu izaicinājums  

ekonomiskām nostādnēm, jo vides aktīvisti vēro šīs pārmaiņas un iestājas par vides 

aizsardzību. No 1987.gada līdz 1993.gadam vides kustība kļuva starptautiska, jo galvenie 

jautājumi bija saistīti ar ilgtspējīgu attīstību un globālām vides problēmām. Vides kustība 

nav viendabīga – pastāv dažādas formas un veidi, kā vides aktīvisti risina vides 

problēmas.104 Vides kustība tiks apskatīta nākamajā nodalā, kur tā tiks pielīdzināta sociālai 

kustībai. 

Kā jau tika minēts iepriekšējā nodaļā, kustību mērķi un panākumi nav atkarīgi tikai 

no līderiem, vides kustībās noteicošā ir masa un visi aktīvisti, kas šajās vides aktivitātēs 

iesaistās. “Zaļajās” kustībās iesaistās ļoti daudz cilvēku, tomēr sākumā noteikti  bija kāds 

konkrēts līderis, kas aizsāka šo kustību un mudināja cilvēkus uz darbību, uz iestāšanos par 

vidi un aktīvu tās aizsardzību un saudzēšanu. Tālāk jau sekoja nākamie kustības etapi, kad 

tika piesaistīti citi entuziasti un vēlāk izveidojās jau organizācijas, kuras arī tagad 

nodarbojas ar kustības koordinēšanu. Atsaucoties uz sociālo kustību etapiem, autore 

uzskata, ka pašlaik notiek ceturtais etaps, masu kustību procesi, cilvēki paši iesaistās 

kustībā, iesaista savus darba kolēģus, draugus un radus, kā arī paši interesējas par dažādām 

aktivitātēm, iesaistās brīvprātīgajā darbā un popularizē vides aizsardzību un tās svarīgumu 

valsts ilgtspējības attīstībā. 

Pēc Mario Diani var secināt, ka “zaļā” kustība atbilst sociālajiem procesiem, kas 

risinās tieši sociālajās kustībās. Kustība ir aktīva kolektīvās darbības pārstāve, akīvisti zin 

savu mērķi un ir pārliecināti par attīstības vīziju, viņi ir saistīti blīvos neformālajos tīklos 

un šīs izmaiņas cenšas panākt ar kopīgām kolektīvām aktivitātēm. Lai sasniegtu rezultātu 

nepieciešama kolektīva darbība.105 Neformālu un nevalstisku organizāciju jeb grupu 

veidošana ir viens no veidiem, kā samazināt kolektīvās darbības problēmu.106 

 “Zaļajās” kustībās pastāv vēlme mainīt sabiedrības uzskatus un dzīvesveidu, vēlme 

aizsargāt un saglabāt vidi no dažādiem piesārņojumiem un negatīvajiem ietekmētājiem. 

Kustībās cilvēki nemeklē kontroli, bet gan vēlas pārmaiņas, gan sabiedrības, gan 

likumdošanas un politikas līmenī, necenšas gūt gandarījumu sev, bet gan darboties visas 

104 Blumberga, 2010 : 15 
105 Turpat, 31 
106 Turpat, 39 
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sabiedrības labā. “Zaļajās” kustībās lielā mērā notiek komunikācija starp indivīdiem, 

sabiedrību un organizācijām, jo tieši katrs indivīds ir tas, kurš var ietekmēt citu viedokli un 

organizācija ir tā, kas var šos procesus koordinēt. Par vides aizsardzību iestājas daudzi 

indivīdi un tādēļ tā tiek saukta par kustību. Tajā iesaistās ne tikai indivīdi, bet arī dažādi 

uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas, biedrības, arī universitātes, kas kopīgi veido blīvo 

tīklu. Vēl viens sociālo kustību nosacījums ir neformālie tīkli, kustības parasti sastāv no 

dažādām grupām, kas nav formāli saistītas. Dalība sociālajā kustībā tiek saistīta ar 

identitāti un kopīgajām darbībām, nevis ar to vai viņiem ir dalībnieka kartiņa. Tas 

nenozīmē, ka organizācijas nevarētu būt daļa no sociālās kustības.107 

Vides aizsardzība mūsdienās ir ļoti svarīga un aktuāla tēma, jo visi zina, ka tās 

saglabāšana un uzturēšana atkarīga no mūsu visu dzīvesveida un attieksmes pret to. Daba, 

vide nav ārpus sociuma esoša, jo gan atsevišķi indivīdi, gan sabiedrība kopumā atrodas 

nepārtrauktā mijiedarbībā ar to. Tāpat arī apkārtējā vidē notiekošās klimata pārmaiņas nav 

ārpus sabiedrības un tās individuālo locekļu dzīves norisošo parādības, bet gan ir ciešā 

saiknē ar kompleksiem sociāliem procesiem.108 “Zaļajā” kustībā katrs indivīds ir svarīgs 

un visiem kopīgi ir iespējams panākt šīs izmaiņas. Cilvēki sevi sāk identificēt ar “zaļo” 

kustību, kas parāda to, ka viņi ir kolektīvās identitātes veselums, tikai kopīgi, kad daudz 

cilvēku domā un rīkojas zaļi, domājot par vidi var panākt vēlamo. Saliekot kopā katra 

indivīda aktivitāti, ir iespējams kopīgi panākt rezultātus. Cilvēki atzīst nemateriālās 

vērtības un šajā gadījumā inivīdiem ir svarīga vides ilgtspējīga attīstība un tās saglabāšana. 

Cilvēki, iesaistoties procesos, vēlas gūt labumu nevis sev, bet visiem kopīgu, kolektīvu 

labumu. Sabiedrībai nepieciešama sakopta un tīra vide, kurā mēs dzīvojam šobrīd, ar vēlmi 

veselīgi dzīvot arī nākotnē. 

Cilvēki pacietīs pasākumus, kas ierobežo resursu izlietošanu tikai tādā gadījumā, ja 

viņi jutīs, ka šie pasākumi viņiem pašiem un viņu bērniem sagadās labāku nākotni.109 

Iesaistīšanās kustībā ir tieši atkarīga no šīm vērtībām un zināšanām. Viens no iesaistīšanās 

iemesliem noteikti ir ģimenes vai draugu esamība un piedalīšanās šajā “zaļajā” kustībā. Arī 

sabiedriski aktīvi cilvēki vairāk iesaistās un ir izglītotāki šajā jomā, sociālā aktivitāte ir 

viens no iesaistīšanās virzieniem, tādejādi viņi jūtas vajadzīgi valstij, līdzdarbojas dažādos 

procesos un cenšas izteikt savu viedokli. Savukārt, atsaucoties uz faktu kā savienot darbu, 

ģimeni un vēl būt aktīvam, lai līdzdarbotos kustībā, autore secina, ka savienošanas 

problēma nepazemina iesaistīšanos “zaļājā” kustībā, tas tikai varētu palielināt iesaistīšanos, 

jo daudzi uzņēmumi Latvijā atbalsta šo kustību un motivē savus darbiniekus dzīvot zaļi un 

107 Doherty,  2002. : 12 
108 Reire (zin.red.), 2008 : 159 
109 Vakerneidžels, 2000 :184 
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rūpēties par vidi, ne tikai rīkojot talkas, bet ieviešot atkritumu šķirošanu un atbalstot citas 

zaļā dzīvesveida aktivitātes.  

Atsaucoties uz sociālo kustību dalījumu, ir grūti vides aktīvistus klasificēt vienā 

konkrētā sociālo kustību tipā. Autore uzskata, ka “zaļā” kustība var būt reformu kustība, 

bet tikpat labi tai varētu būt arī iezīmes no citiem kustību tipiem, tas atkarīgs no indivīdu 

un viņu tiešo mērķu definēšanas. Autore to uzskata par reformu kustību, jo tā nevēlas 

grandiozas pārmaiņas pastāvošajā kārtībā, bet gan izmaiņas kādā konkrētā jomā, šajā 

gadījumā vides jomā, vides aktīvisti aizsargā vidi un iestājas par tās ilgtspējīgāku 

saglabāšanu, kā arī iestājas par vides politikas uzlabošanu. Vides aktīvisti uzskata, ka tā ir 

viņu misija, ir jācīnās par vidi, citādāk ekonomiskā attīstība ņems virsroku. Te var minēt 

talkas, kas tiek rīkotas katru gadu, tajās iesaistās patiešām liela sabiedrības daļa, arī kāda 

konkrēta objekta vai vietas aizsardzība varētu parādīt vēlmi pēc pārmaiņām, kas būtu 

svarīgas reformu kustībai. Grupām var būt vairāk nekā viena identitāte un var atrasties 

vairāk nekā tikai vienā kustībā.110 Tomēr, ja “zaļā” kustība tiktu definēta kā reformu 

sociālā kustība, to varētu izskaidrot un tieši arī attiecināt uz reformu kustību tipa 

aktivitātēm. Tajā nepastāv nekādi draudi sociālajai kārtībai, tomēr tā vēlas nelielas 

izmaiņas, tā vēlas pievērst cilvēku uzmanību uz sabiedrībā svarīgām un patiešām 

nepieciešamām tēmām. Mūsdienās vides aizsardzība ir arvien aktuālāka un pastāv 

nepieciešamība to aizsargāt, citādi mūsdienu piesārņojumi to cenšas iznīcināt. Sabiedrībai 

jāparāda, ka dzīves kvalitāti ir iespējams uzlabot, pat samazinot mūsu ekoloģiskos pēdu 

nospiedumus.111 Tikai sākot ar katru indivīdu un to darbību kopumā būtu iespējams ko 

mainīt, mainīt, gan sabiedrības dzīvesveidu, gan dažādos procesus. Tā ir līdzdarbība un 

iesaistīšanās, kas ir nozīmīga gan valsts un dabas saglabāšanā, gan arī globālo procesu 

līmenī. “Zaļā” kustība paplašina dalībnieku loku informējot, un izglītojot sabiedrību šajā 

jomā, tas ir viens no kustības galvenajiem mērķiem. Ja cilvēki padomās par vidi un cik ļoti 

tā tiek piesārņota un sapratīs, ka tā ir pašas sabiedrības vaina, tad, iespējams, varēs ko 

uzlabot vai mainīt. Sabiedriski apzinīgi cilvēki visos sociālajos slāņos ir norūpējušies par 

mūsu attieksmi pret apkārtējo vidi, un viņi intuitīvi jūt, ka sabiedrības attīstībā ir kaut kas 

fundamentāli nepareizs.112 Autore atzīst, ka iesaistoties “zaļajā” kustībā lielu lomu spēlē 

apkārtējo cilvēku dzīvesveids un domāšana, tomēr cilvēki bieži redz notikumus sabiedrībā, 

apkārtējās vides pārmaiņas un saprot, cik svarīgi tas ir ne tikai viņiem, bet visai sabiedrībai 

kopumā. Bieži pats iesaistītais indivīds cenšas piesaistīt savus draugus un ģimenes locekļus 

110 Doherty,  2002. : 9 
111 Vakerneidžels, 2000 :186 
112 Steigens, 1999 : 206 
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domāt zaļi un līdzdarboties šajā kustībā. Ideoloģija ir viens no galvenajiem motivācijas 

faktoriem, iesaistīties kustībā un darboties videi draudzīgi sabiedrības labā. 

 „Zaļās” kustības darbība notiek ārpus politiskajām institūcijām, tomēr tās vēlas 

ietekmēt politiku un pievērst savu uzmanību tiem, kuriem ir vara. Kustības darbojas ārpus 

politiskajām institūcijām, jo tās uztver kā slēgtas ar savām idejām vai arī tāpēc, ka 

politiskās institūcijas ir nepiemērotas pārmaiņām. Sociālo kustību protestu aktivitāte būtībā 

ir pretenziju, prasību ierosināšana publiskajām autoritātēm.113 „Zaļās” kustības ar saviem 

argumentiem cenšas izaicināt pastāvošo varu, tā pievēršot uzmanību uz sabiedrībai 

aktuāliem jautājumiem. “Zaļie” ar saviem argumentiem un darbībām cenšas panākt 

demokrātijas izplatīšanos, caur saviem argumentiem par lielāku vienlīdzību (materiāli, 

kulturāli un globāli) un caur argumentiem pret pārproduktivitāti un par ekoloģisko 

racionalitāti.114 

 Džons Draizeks (John Dryzek) ir izpētījis, ka “zaļos” var iedalīt divās kategorijās. 

Vieni fokusējas uz domāšanas izmaiņu, otri uz zaļo politiku.115 Lai mainītu domāšanu, 

galvenais kā indivīds uztver visu, kas ir pasaulē, kurā viņš dzīvo. Un, ja domāšana tiek 

mainīta pareizajā virzienā, tad paredzams, ka politikas sociālā struktūra, institūcijas un 

ekonomiskā sistēma nostāsies pareizās sliedēs. Otra “zaļo” grupa cenšas mainīt politiku. 

Bieži abas grupas papildina viena otru un apvienojas publiski zaļajai sfērai. Pēc Draizeka 

domām šīs divas “zaļo” grupas arī reprezentē sociālo kustību.  

 Ir grūti noteikt, kad tieši sociālā kustība ir sākusies, bet pastāv uzskats, ka tā varētu 

būt aizsākusies ar Reičelas Karsones (Rachel Carson) grāmatu “Silent Spring’ un 1970. 

gadā iznākušo Henrija Thorea (Henry Thoreau) grāmatu “The Maine Woods”, kad tajās 

tika aprakstīta cieņa pret vidi, vides saglabāšanu un meža nozīmīgumu.116 Tātad apmērām 

pēdējos četrdesmit gados varam skatīt, ka parādās dažādas grupas, kas nodarbojas ar 

problēmu organizēšanu vides jomā. Tajā laikā izveidojās arī vides kustības Greenpeace un 

Friends of Earth, kā arī tiek atzīmēta Earth Day (Zemes diena). Mūsdienās ir izveidojušies 

vairāki kustību virzieni, kas aktīvi darbojas vides saistītajos procesos, vieni nodarbojas ar 

vairāk profesionālākām lietām, darbojas kā nevalstiskās organizācijasar labu materiālo 

nodrošinājumu, citi vairāk vērsti uz cilvēku dzīvesveida pārmaiņām un vēlas izmaiņas 

kādos konkrētos paradumos. 

  

113 Doherty, 2002. : 10 
114 Turpat, 17 
115 Dryzek, 2005 : 181 
116 Sience Direct mājas lapa, skat. The green movement, Sk.int. 12.03.2013  
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4.3. Vides kustību raksturojums Latvijā 
  

Šajā nodaļā tiks aprakstītas vairākas nevalstiskās organizācijas un nodibinājumi, 

kas nodarbojas ar vides izglītību, vides aizsardzības aktivitātēm un „zaļo” ideju 

popularizēšanu Latvijā. Iepriekš tika noskaidrots, kādēļ šādai atbildībai pret vidi jābūt un 

kāpēc vides kustība ir kā sociālā kustība. Tagad apskatīsim, kas ar to nodarbojas Latvijā un 

kādi ir šo nodibinājumu mērķi. Kā arī svarīgi ir apskatīt nevalstisko organizāciju situāciju 

Latvijā un cik cilvēku Latvijā kopumā aktīvi līdzdarbojas. Tiks izpētīta arī ar vidi saistītu 

nevalstisko organizāciju situācija Latvijā. 

 Nevalstisko organizāciju (NVO) mērķis ir veicināt pilsonisko līdzdalību, indivīda 

iesaistīšanos sabiedrības un valsts dzīvē, stiprināt saites starp  indivīdiem un sabiedrības 

grupām, kā arī starp indivīdiem vai sabiedrības grupām un valsti.117 Tātad tā ir nozīmīga 

sastāvdaļa pilsoniskās sabiedrības veidošanā, jo tādejādi indivīdi sadarbojas ar citiem 

indivīdiem un publisko varu, savu un sabiedrības problēmu risināšanā. Tā tiek pārstāvētas 

arī vides aizsardzības intereses. 

 Tiks apskatīta situācija Latvijā, cik NVO tiek nodibinātas un cik populāra ir 

līdzdalība sabiedrības vidū kopumā. Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā NVO sektors ir 

skaitliski pieaudzis, 2011.gada februārī Latvijā bija reģistrētas 13 284 nevalstiskās 

organizācijas. NVO darbība ir viena no mūsdienu demokrātiskas sabiedriskās dzīves 

aktivitātes izpausmēm. 2,1 % jeb 276 NVO pārstāv vides jomu.118 Lielākā daļa (85% jeb 

235) no tām ir biedrības un nodibinājumi, kuru darbība ir vērsta uz vides aizsardzību, 

cilvēka un dabas harmonisku attiecību veicināšanu vai konkrētas vietas vides saglabāšanu. 

Pārējās (15% jeb 41) šo jomu pārstāvošā NVO ir biedrības un nodibinājumi, kas rūpējas 

par dzīvnieku aizsardzību. Lai arī nevalstisko organizāciju skaits vides jomā ir diezgan 

liels, par to cik dalībnieku tajā ir iesaistīti secināt nevaram, jo tādu statistisko datu nav. 

Tomēr popularitāte šādām NVO laika gaitā būtiski pieaug, pārskatā minēts, ka no 

1991.gada līdz 2004.gadam tika reģistrētas 79 vides aizsardzības organizācijas, bet laika 

posmā no 2005.gada līdz 2010.gadam reģistrētas 149 NVO.  Neapšaubāms, kā liecina 

„Pārskats par NVO sektoru Latvijā”, ir fakts, ka NVO attīstībai palīdz sadarbība ar 

pašvaldībām, citām NVO, sabiedrību un uzņēmējiem, kā arī iespēja īstenot ES fondu 

projektus. Turpat arī minēts fakts, ka vides jomas NVO attīstību veicina sadarbība ar 

sabiedrību. Pārskatā tiek nosaukti arī galvenie motīvi, kāpēc iedzīvotāji iesaistās NVO 

darbībā un tie ir: 

117 Latvijas pilsoniskās alianses mājas, Sk.int. 12.03.2013 
118 Pārskats par NVO sektoru Latvijā, Sk.int.12.03.2013 
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• spēja un vēlēšanās uzlabot kādu sabiedriskās dzīves jomu, sniedzot iespēju dot 

papildu ieguldījumu tam, ko attiecīgajā sfērā piedāvā publiskie pakalpojumi; 

•  iespēja risināt savas personīgās un citu līdzīgu cilvēku problēmas.  

NVO aktīvisti apzinās, ka viņi ir sabiedriskā labuma vairotāji un, ka pārstāvot organizāciju, 

ietekmes iespējas ir daudz lielākas nekā darbojoties individuāli. 44% NVO pārstāvju ir 

pārliecināti par savas organizācijas spējām ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu 

Latvijā.119 62% vides aizsardzības organizācijas pārstāvji ir pārliecināti par spēju ietekmēt 

lēmumus. Pārskatā tiek parādīti pētījuma rezultāti par sabiedrības iesaistīšanos NVO 

aktivitātēs, kur tika atzīts, ka nepieciešama plašāka diskusija par to, ka NVO darbība ir 

vērsta uz sabiedriskā labuma vairošanu. Secinājumi parāda, ka 70% palīdz organizēt 

pasākumus, projektus un izsaka idejas un jau mazāk 54% un 35% attiecīgi piedalās 

projektos un palīdz ar ziedojumiem. Piedalīšanās publiskajos pasākumos ir raksturīga tieši 

vides jomā, piemēram, piedalīšanās uzkopšanas talkās. 

 Latvijā ar videi draudzīgo ideju izplatīšanu nodarbojas dažādi nodibinājumi un 

rīkojas „zaļi” uzņēmumi, universitātes un daļa sabiedrības. Plašāka iesaiste un interese par 

šiem jautājumiem nepieciešama, jo Pasaule mainīsies tikai tad, kad noteikta daļa cilvēku 

būs sasnieguši kvalitatīvas pārmaiņas savā apziņā.120 Tas ir viens iemesls, kādēļ šādi 

nodibinājumi veidojas un aktīvisti cenšas izglītot vides jautājumos citus cilvēkus. Turpmāk 

tiks pieminētas populārākās un aktīvākās organizācijas un projekti, kas darbojas vides 

jomā. 

 „Latvijas Zaļā kustība” ir atvērta un demokrātiska biedrorganizācija, kas apvieno 

vides aktīvistus, brīvprātīgos un ekspertus, kuri vēlas aktīvi darboties, lai uzlabotu vides 

kvalitāti un nepieļautu noziedzīgus nodarījumus pret vidi.121 Biedrība kā nacionālā līmeņa 

organizācija savu darbību īsteno gan nacionālā mērogā, gan vietējā līmenī. Būtiski ir 

nodrošināt ciešu saikni starp nacionālā līmenī pieņemtajiem lēmumiem, politikas 

plānošanas dokumentu vai normatīvo aktu veidā un procesiem vietējā līmenī, kā arī 

iedzīvotājiem. Biedrības darbības spektrs aptver visus šos līmeņus. „Latvijas Zaļās 

kustība” vietējā līmenī darbība galvenokārt ir vērsta uz: 

• aktīvu līdzdalību pilsētas attīstības plānošanā, teritoriālo plānu izstrādē; 

•  ietekmes uz vidi novērtējuma procesos; 

•  cīņai pret nelikumīgu būvniecību un noziedzīgiem nodarījumiem pret vidi; 

•  vietējo iedzīvotāju iesaistīšanu vides aizsardzības aktivitātēs (piemēram, talkas un 

studiju loki); 

119 Pārskats par NVO sektoru Latvijā, Sk.int.12.03.2013 
120 Projekts Pēdas, „Mana Planēta”, 2009, Skat. - http://www.pedas.lv/images/ManaPlaneta5.pdf /18 
121 Latvijas Zaļās Kustības mājas laba, sk.int. 16.02.2013 
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•  interešu aizstāvības realizēšanu.122 

 Projekts „Pēdas” radies 2002.gada maijā, kad tā līdere secināja, ka atkritumus 

nesagādā kāds cits, bet tie ir paši cilvēki un atkritumi paši par sevi nav problēmas cēlonis. 

Projekta sauklis ir „Saudzēsim mūsu Planētu!”, kas tiek adresēts cilvēkam. Projekta 

veidotāji uzskata, ka nepieciešams darbs ar cilvēku, tas varētu atrisināt šo problēmu – 

visaptverošu miskasti parkos un mežos. Šo mērķi plānots panākt ar sabiedrības izglītošanu. 

„Pēdas” ir vides un izglītības projekts, kur galvenais mērķis ir panākt attieksmes maiņu 

pret sevi un savu apkārtni.123  

 “Zemes Draugi” apvieno vides aizsardzības organizācijas, to atbalsta grupas un 

individuālos atbalstītājus, kas strādā vides interešu aizstāvības, sabiedrības līdzdalības 

veicināšanas, kā arī vides izglītības un informācijas jomās. Biedrība “Zemes Draugi” ir 

dibināta ar mērķi nodrošināt vides vērtību saglabāšanu un cīnīties ar vides degradācijas 

procesa cēloņiem. Biedrības aktivitātes un iniciatīvas nosaka centieni darīt visu iespējamo 

vides situācijas pasliktināšanās nepieļaušanai.124 

 “Pasaules Dabas Fonds” ir Latvijā reģistrēta sabiedriskā organizācija, kas 

darbojas kopš 1991.gada. Fonda misija ir veidot nākotni, kurā cilvēki un daba dzīvo 

harmonijā. Lai sasniegtu rezultātus Pasaules Dabas Fonds nodarbojas ar vides lobismu, 

demonstrējumiem, vides izglītību un sabiedrības apziņas veidošanu.125 

 “Latvijas Dabas Fonds” ir sabiedriska organizācija, kas dibināta 1991.gadā. 

Fonda mērķis ir izstrādāt retu, apdraudētu sugu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

aizsardzības projektus, un piesaistot finansējumu, nodrošināt to realizāciju. Latvijas Dabas 

Fonds aktīvi līdzdarbojas dabas aizsardzības normatīvo aktu izstrādes procesā un piedalās 

sabiedrības domas veidošanā par dabas aizsardzību Latvijā. Sniedzot atzinumus par 

normatīvo aktu un stratēģiskiem plānošanas dokumentu projektiem, veicina sabiedrības 

līdzdalību šajos procesos.126 

 Biedrība „Homo Ecos” apvieno domubiedrus, kas saprotamā veidā uzrunā plašu 

sabiedrību un piedāvā risinājumus līdzsvarotai un ilgtspējīgai attīstībai, nekaitējot mūsu 

planētai. „Homo Ecos” sadarbojas ar iedzīvotājiem, organizācijām, uzņēmumiem, valsts un 

pašvaldības iestādēm, kas atbildīgi izturas pret dabas resursiem un kuri vēlas mainīt savus 

ikdienas paradumus, lai dzīvotu videi un cilvēkiem draudzīgi. Domubiedru grupa darbību 

uzsāk 2007.gadā un 2009.gadā tiek nodibināta biedrība „Homo Ecos”.127 

122 Latvijas Zaļās Kustības mājas laba, sk.int. 16.02.2013 
123 Pēdas mājas lapa, sk,int. 16.02.2013 
124 Zemes Draugi mājas lapa, sk.int. 12.03.2013 
125 Pasaules Dabas Fonds mājas lapa, sk.int. 16.02.2013 
126 Latvijas Dabas Fonds mājas lapa, sk.int. 17.02.2013 
127 Homo ecos mājas lapa, sk.int. 17.02.2013 
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Tabulas veidā tiek attēloti svarīgākie nodibinājumu mērķi un uzdevumi. Ir 

organzācijas, kas vairāk rūpējas par sabiedrības izglītošanu, vērš uzmanību uz izmaiņām 

katra cilvēka dzīves stilā un ir organizācijas, kas vairāk interesējas par dabas saglabāšanu 

un tās aizsardzību plašākā mērogā. 

 

 

1. tabula 

Vides aizsardzības organizāciju mērķi un uzdevumi 
Organizācija/nodibinājums Uzdevumi, mērķi 
Latvijas Zaļā kustība 
http://www.zalie.lv 
 

Mērķis – Latvijas vides un dabas aizsardzība ilgtspējīgā attīstībā Eiropā 
un pasaulē. 
Uzdevumi : 
• nodrošināt efektīvu sabiedrības līdzdalību un atklātību ar vidi 

saistītu jautājumu risināšanā;  
• paaugstināt sabiedrības vides apziņu;  
• veicināt videi draudzīgu alternatīvu izmantošanu. 

Biedrība Pēdas LV 
http://www.pedas.lv 
 

Mērķis - Latvijas vides un dabas aizsardzības nodrošināšana. 
Uzdevumi : 
• Veidot starptautiskajā sabiedrībā Latvijas kā ekoloģiski tīras valsts 

tēlu; 
• Veicināt videi draudzīgu politiku Latvijā; 
• Nodrošināt sabiedrības integrāciju, popularizējot veselīga 

dzīvesveida, tīras vides un cilvēka veselības likumsakarības un 
nozīmi; 

• Veikt un veicināt sabiedrības izglītošanu un informēšanu par vides 
un dabas aizsardzības jautājumiem; 

• Organizēt akcijas, talkas, pasākumus, kas vērsti uz vides un cilvēka 
savstarpējo attiecību, cēloņu un likumsakarību skaidrošanu; 

• Nodrošināt sabiedrības iesaistīšanos vides akcijās 
Zemes Draugi 
http://www.zemesdraugi.lv 
 

Mērķis – Nodrošināt vides vērtību saglabāšanu. 
Metodes mērķu sasniegšanai: 
• Izglītojošas un informatīvas aktivitātes ar mērķi veidot sabiedrības 

vides apziņu; 
• Vides problēmjautājumu demonstrēšana un aktalizēšana ar mērķi 

pievērst sabiedrības uzmanību vides situācijai; 
• Vides politikas un likumdošanas attīstības un ieviešanas veicināšana 

ar mērķi nepieļaut vides problēmu veidošanos. 
Pasaules dabas fonds 
http://www.pdf.lv 

Misija –Veidot nākotni, kurā cilvēki un daba dzīvo harmonijā. 
Pamatvērtības: 
• Būt neatkarīgiem un brīviem no politiskām ietekmēm; 
• Izmantot savā darbā jaunākās zinātniskās atziņas; 
• Meklēt dialogu un izvairīties no konfliktiem; 
• Veidot partnerattiecības ar valsts, pašvaldību un privātajām 

organizācijām. 
Latvijas dabas fonds 
http://www.ldf.lv 
 

Misija – Latvijas dabas daudzveidības saglabāšana. 
• Līdzdarbība dabas aizsardzības normatīvo aktu izstrādes procesā; 
• Darbojas dabas aizsardzības praktiskajā nodrošināšanā; 
• Piedalās sabiedriskās domas veidošanā par dabas aizsardzību 

Latvijā; 
• Veicina sabiedrības līdzdalību; 
• Darbojas sabiedrības izglītošanā par dabas daudzveidības nozīmi. 

Homo Ecos 
http://www.homoecos.lv 
 

Misija – Veicināt videi un cilvēkam draudzīgu materiālu un tehnoloģiju 
pēc iespējas plašāku izmantošanu ikdienā. 
• Sadarboties ar iedzīvotājiem, organizācijām, uzņēmumiem, valsts un 

pašvaldības iestādēm, kas atbildīgi izturas pret dabas resursiem un 
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kuri vēlas mainīt savus ikdienas paradumus, lai dzīvotu videi un 
cilvēkam draudzīgi; 

• Sabiedrības izglītošana, videi un cilvēkam draudzīgs dzīvesveids; 
• Sinerģijas radīšana starp indivīdiem, uzņēmumiem, nevalstiskajām 

organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām; 
• Pieejamība vides saglabāšanas atbalstam. 

 
Avots: (autora sagatavota tabula) 

 
Tika secināts, ka misija organizācijām ir līdzīga, tā ir veicināt un saglabāt vides 

vērtības. Tomēr uzdevumi un mērķi kā to sasniegt atšķiras. Nevalstiskās organizācijas ir 

daļa no vides kustības un arī Latvijā pastāv dalījums divos kustību veidos, ko definēja 

Draizeks. Tās ir uz domāšanu un paradumu maiņu balstītas un uz vides politikas un dabas 

aizsardzību balstītās organizācijas. Latvijā iesaistīšanās vides nevalstiskajās organizācijās 

paliek arvien populārāka, jo ir ticība, ka vides jomā ir iespējams lietas mainīt pozitīvā 

gultnē un tās ietekmēt visas sabiedrības labā, necenšoties sasniegt kādus individuālus 

mērķus, konkrēta indivīda labā. 
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5. VIDES AIZSARDZĪBAS ORGANIZĀCIJU 

PĀRSTĀVJU VIEDOKLIS PAR VIDES 

KUSTĪBU KĀ SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS 

FORMU 
 

5.1 . Pētījuma metodoloģija 
 

Teorētiskajā daļā tika noskaidrots, kas ir sabiedrības līdzdalība, kā mēs to saistām 

ar aktīvu pilsonisko līdzdalību un demokrātiskas valsts vienu no pamatelementiem. 

Teorētiskajā daļā vēl noskaidrojām, kas ir sociālās kustības un kāpēc vides kustība ir 

sociāla kustība. Pētījuma empīriskajā daļā tiks aprakstīta izvēlētā pētījuma metode un tās 

pamatojums, tiks analizēti interviju rezultāti.  

Darbā izmantota kvalitatīvā pētījuma metode – daļēji strukturētā intervija. Izvēlēta 

intervijas metode, jo darba mērķī bija svarīgi uzzināt un noskaidrot vides NVO līderu 

viedokļus par vides aizsardzības aktīvistiem kā sociālu kustību, kā arī par vides kustību, tās 

izplatību un sabiedrības līdzdalības pakāpi un subjektīvo vēlmi darboties šajā kustībā vai 

konkrētā organizācijā. Datu analīze tiks veikta, izmantojot jēgā balstīto analīzi. 

Kvalitatīvājā pētniecībā viena no datu analīzes prasībām ir tā, ka tā pamatojas jēgā jeb 

nozīmē.128 Tas nozīmē, ka analīzes mērķis ir noteikt, ko stāstījums nozīmē un ko 

respondents ar to ir vēlējies teikt. Kvalitatīvā pētījuma pieeja ir nozīmīga ar to, ka tādejādi 

iespējams saprast respondenta sociālās dzīves aspektus un vērtējums tiek sniegts vārdos 

nevis kā kvantitātīvā pētījumā, ciparos.129 Var nojaust respondenta pieredzi un emocijas 

attiecīgajos jautājumos. Analīze tiks strukturēta blokos attbilstoši intervijas jautājumu 

vadlīnijām. 

Jautājumu vadlīnijas (skatāmas 1.pielikumā) respondentiem tika sagatavotas pirms 

intervijas, uz kurām nepieciešams rast atbildes, bet nepieciešamības gadījumā intervijas 

laikā tika uzdoti papildus jautājumi kā arī jaukta jautājumu kārtība atkarībā no intervijas 

ievirzes un respondenta stāstījuma. Sagatavoto jautājumu vadlīnijas apskatāmas pielikumā. 

Intervijas tika ierakstītas diktafonā.  

Ja respondents vēlējās pakavēties pie kāda konkrētā jautājums vai vēlējās aprakstīt 

kādu notikumu, tas tika atļauts. Savukārt, ja radās sajūta, ka uz kādu no jautājumiem 

nepieciešams no respondenta iegūt pilnīgāku atbildi, tad jautājumi tika precizēti un uzdoti 

128 Kroplijs, 2004 : 110 
129 Patton M., 2002 : 11 
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papildjautājumi. Lai iegūtu labāku sadarbību ar respondentu, sākotnēji tika uzdoti 

vienkāršāki uzvedinoši jautājumi. 

 Respondenti tika meklēti caur iesaistīto vides aizsardzības organizāciju mājas 

lapām. Sākotnēji tika izpētīts, kādas organizācijas un nodibinājumi veido šo vides kustību 

Latvijā un vēlāk tika uzrunāti kustību līderi no dažādām organizācijam. Līderi no dažādām 

organizācijām tika uzrunāti tādēļ, lai iegūtu plašāku skatījumu un dažādākus viedokļus.  

 Tika veiktas deviņas daļēji strukturētās intevijas ar līderiem no dažādām 

nevalstiskām organizācijām, kas darbojas vides aizsardzības jomā. Tika izvēlēti 

organizāciju vadītāji, ko savukārt ieteica kāds no respondentiem. Dzimums šajā pētījumā 

nebija noteicošais, tādēļ pētniece šim kritērijam nepievērsa uzmanību, galvenais atlases 

kritērijs bija kompetence un zināšanas noteiktajā jomā. Visi respondenti ir zinoši, jo 

darbojas un ir līderi vides jomā. Respondenti organizācijās darbojas vairākus gadus, ir 

algoti darbinieki. 

 Bakalaura darba pētījumā piedalījās deviņi respondenti – sešas sievietes un trīs 

vīrieši. Visi respondenti darbojas kādā no vides aizsardzības organizācijām Latvijā. 2. 

tabulā apkopota informācija par respondentiem un organizācijām, kuras viņi pārstāv. 

Anonimitātes nolūkos respondentu vārdi netiks minēti, respondenti tiks numurēti. 

2. tabula  

Ziņas par respondentiem, kas piedalījās pētījumā 
Nr.p.k Vārds, uzvārds Organizācija 

1. Respondents 1 
 

Latvijas Zaļā Kustība  

2. Respondents 2 Homo Ecos 

3. Respondents 3 
 

Homo Ecos  

4. Respondents 4 
 

Homo Ecos 

5. Respondents 5 
 

Latvijas Dabas Fonds  

6. Respondents 6 
 

Pasaules Dabas Fonds 

7. Respondents 7 
 

Pasaules Dabas Fonds  

8. Respondents 8 
 

Zemes Draugi,  
Vides Izglītības Fonds 

9. Respondents 9 
 

Pasaules Dabas Fonds 

 

 Visas intervijas norisinājās Rīgā, viena intervija norisinājās respondenta dzīves 

vietā, pārējās intervijas norisinājās respondentu darbavietās. Respondenti bija atsaucīgi, 

gatavi un ieinteresēti piedalīties intervijā. Respondentiem šī tēma likās interesanta un 
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saistoša, bija ieinteresēti un izteica gatavību sadarboties arī turpmāk. Intervijas norisinājās 

no pusstundas līdz stundai, atkarībā no respondenta stāstījuma un papildinājumiem. 

Intervijas tika ierakstītas diktafonā un vēlāk tika veidoti interviju transkripti (skatāmi 

2.pielikumā).  

 

5.2. Respondentu viedokļu analīze 
 

Lai empīriskajā daļā sasniegtu iepriekš izvirzīto mērķi, noskaidrot kā sabiedrības 

pilsoniskā līdzdalība izpaužas vides kustībā, tiek analizēti daļēji strukturēto interviju 

iegūtie dati. Interviju laikā respondentiem tika uzdoti jautājumi, kuri ir pamats pētījuma 

analīzei, kas parāda sabiedrības līdzdalību un vides kustību aktivitātes no vides aktīvistu, 

kuri darbojas kādā organizācijā, puses.  

Sākotnēji tika noskaidrots vai vides aktīvisti ir uzskatāmi par sociālu kustību, ko 

vides aktīvisti no dažādajām vides nevalstiskajām organizācijām domā par vides kustību 

un vai tā ir kā sociāla kustība. Pēc teorijas noskaidrojām, ka tā ir sociāla kustība un atbilst 

sociālo kustību nosacījumiem. Kustības aizsākumi un organizāciju dibināšana vides jomā 

saistāma ar Vides Aizsardzības klubu, kā minēja Respondents 1: 

“Zaļā kustība asociējas ar Vides Aizsardzības klubu un vēlāk sāka veidoties arī 

citas organizācijas, liels NVO uzplaukums vides organizāciju sfērā bija vērojams 

2004.gadā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā”. 

Arī Baltijas Sociālo Zinātņu Institūta 2011. gada veiktajā pētījumā par NVO 

sektoru Latvijā, tika secināts, ka pēc iestāšanās ES šis sektors ir skaitliski pieaudzis. 

Nevalstisko oganizāciju dibināšanos varētu uzskatīt par veiksmīgu kustības sākumu, jo 

svarīgs nosacījums ir ne tikai līderu esamība šādās aktivitātēs, bet arī citu iesaistīšanās un 

sadarbība kopīgo jautājumu risināšanā. Svarīgi, lai cilvēkiem šī tēma būtu svarīga, lai viņi 

vēlētos to risināt un būtu gatavi uz sadarbību. Visi respondenti atzina, ka sadarbojas ar 

citām organizācijām un ne tikai rīko kopīgus pasākumus, bet arī pauž savu nostāju videi 

svarīgajos jautājumos. Visiem vīzija un misija ir viena un organizācijas savā starpā viena 

otru atbalsta. Kā atzina Respondents 1:  

“Būtiski ir sadarboties ar citām organizācijām, jo tad rodas sinerģija, jo katra no 

organizācijām ir spēcīgāka kādā no konkrētajām jomām”.  

Arī Respondents 2 teica: “Sadarbība ir svarīga vērtība, mēs ne tikai palīdzam 

citiem ar savu atbalstu, bet arī lūdzam citu organizāciju atbalstu, kādā konkrētā 

jautājumā”. Uz jautājumu par sadarbību arī Respondents 5 atbildēja, ka notiek aktīva 

sadarbība ar citām orgazinācijām:  
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“Rīkojam sanāksmes, uzzinam par to kas katrai organizācijai ir prioritāri un 

pārrunājam jautājumus kas mums būtu jāsaskaņo. Vienmēr ir daudz efektīvāk, ja daudzas 

organizācijas ir vienojušās par vienu pozīciju. Mēs ticam, ka tam ir lielāks svars un 

atbildīgā iestāde nesaņem piecas dažādas vēstules, kurā katrai ir dažādi akcenti un kuras 

grūti katru individuāli integrēt dokumentā. Ticam, ka tas palīdz valsts pārvaldei ar mums 

strādāt”.  

Saskaņā ar bakalaura darbā apskatīto teoriju, šīs atbildes raksturo Diani aprakstīto  

blīvo neformālo tīklu, indivīdi (organizācijas)  zina, ka viņiem ir atbalsts, lai arī šis atbalsts 

visu laiku nav redzams, tomēr viņi ir vienoti savā nostājā, mērķos un viedokļos. Notiek 

aktīva darbība un organizācijas sadarbojas kopīgo jautājumu risināšanā. Autores pētījumā 

arī skaidri parādījās Aberles izvirzītie kustību tipi, jo vieni vairāk fokusējas uz indivīdu 

dzīvesveida maiņu un nelielām pārmaiņām cilvēkos, savukārt otri vairāk ir radikālāki un 

vēlas jau pārmaiņas lielākos apmēros. Lai arī te varētu izdalīt divas kustības, tomēr 

bakalaura darba autore uzskatu, ka Latvijā apskatītās NVO pārstāv vienu kustību, bet 

darbojas vairākos virzienos un ir plašāka apmēros. Tika noskaidrots, ka organizācijas 

sadarbojas un nereti šī sadarbība arī notiek starp dažādi domājošajām organizācijām. Ir 

cilvēki, kuri maina savus uzskatus un sāk rīkoties “zaļāk”, videi draudzīgāk un ir cilvēki, 

kuri uzreiz rīkojas un aizsargā vides procesus, tomēr abām šīm grupām rūp vide un tās 

ilgtspēja turpmākajā nākotnē. Respondents 1 atzina:  

“[..] katrs mēs esam dažādi un katrs var sniegt ieguldījumu vides saglabāšanā 

citādākā veidā, domāju, vairumam ir pārliecība un vēlme vidi uzlabot”.  

Daina teica: “Biedrības mērķi vairāk ir saistīti ar cilvēku paradumu maiņu, lai 

cilvēki būtu gatavi un atbalstītu videi draudzīgās idejas arī darbos”. Un Respondents 5 

pārstāvēja organizāciju, kas skatās uz vidi plašāk: “fonds ir dibināts, lai nosargātu dabas 

daudzveidību Latvijā”. Tātad darba empīriskajā daļā tika pārstāvētas organizācijas, kas 

varētu ietilpt dažādos sociālo kustību tipos, tomēr tās visas sadarbojas un spēj paust vienu 

vienotu viedokli. Teorijas daļā tika minēts Draizeks, kurš arī vides kustības iedala divās 

kategorijās, vieni koncentrējas uz domāšanas maiņu un otri uz vides politiku. Tā, 

piemēram, Respondents 5 atzina:  

“Veicam praktisku darbu, konkrēti aizsargājot to, par ko iestājamies. Aizsardzība 

kā tāda sākas teorētiskā līmenī un beidzas tīri praktiskos pasākumos, un tas viss darbs 

atkarīgs no vides politikas, kāda tā ir valstī un kādas ir prioritātes vides aizsardzībā, kā šīs 

prioritātes tiek ieviestas un īstenotas. Līdz ar to galvenā darbība ir līdzdalība vides 

politikas veidošanā. Mēs piedalamies politikas plānošanas dokumentu izstrādē, mēs tiekam 
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aicināti uz sabiedriskām apspriešanām, izteikt viedokli, komentārus, piedalīties darba 

grupas sēdēs”.  

Respondents 5 arī uzsver, ka pastāv atšķirības vides un dabas aizsardzības jomā, tas 

arī iespējams, būtu tas tiešākais kustību dalījums: “Jāņem arī vērā, ka Latvijā nav daudz 

dabas aizsardzības organizācijas, ir vairākas vides aizsardzības organizācijas, kas 

darbojas ar daudziem jautājumiem. Dabas aizsardzībā vēl ir Pasaules Dabas Fonds un 

vairākas profesionālās biedrības”. Šāds dalījums arī atrodams žurnālā Vides Vēstis, kur 

Viesturs Ķeruts savā rakstā skaidro atšķirības dabas un vides aizsardzībā. Protams, abus 

var uztvert līdzīgi un dabas aizsardzība ir daļa no vides aizsardzības. Tomēr pastāv 

dalījums, ka dabas aizsardzība aplūko sugu un biotopu aizsardzību, bet vide ir gaisa 

piesārņojums, atkritumi, klimata pārmaiņas. Respondentiem tika arī uzdots konkrēts 

jautājums, vai viņi uzskata vides kustību par sociālu kustību, par ko viedokļi atšķīrās. Lai 

arī ne visi no respondentiem atzina to kā kustību, tomēr pētījuma autore uzskata, ka tā ir 

kustība, to secinot pēc iepriekš analizētajiem jautājumiem. Viens no respondentiem atzina, 

ka tā ir sociāla kustība, cits atzina, ka kustība ļoti aktīvi veidojas, jo notiek arvien aktīvāka 

sadarbība un mērķis visiem ir viens. Savukārt, viena no respondentēm atzina, ka tā ir tāda 

kustība pati no sevis, cilvēkam vienkārši kaut kādā brīdī tāda sajūta un viņš tā grib rīkoties. 

Vides kustība ir sociāla kustība, tikai katrs no respondentiem uz to skatās nedaudz savādāk. 

 

Tālāk tika uzdoti jautājumi par to, kāpēc cilvēki iesaistās organizācijās un kustībā 

kopumā. Vides kustībā cilvēkiem ir svarīga ideoloģija, tā izskaidro, ka cilvēkiem ir vēlme 

darīt kaut ko visas sabiedrības labā. Protams, lielu lomu spēlē tas, ka kustībā ir iesaistīta 

ģimene un draugi, tomēr šī vēlme aizsargāt vidi un censties to pēc iespējas ilgāk saglabāt ir 

noteicošā cilvēku motivācijai iesaistīties kustībā. Šo varētu arī skatīt caur racionālās 

izvēles teoriju, jo liela daļa no aktīvistiem un vides aizstāvjiem noteikti izvēlas aizsargāt 

vidi tieši racionālu mērķu vadīti, apzinās cik tas ir svarīgi un nepieciešami, vide ir cieši 

saistīta ar cilvēku. Respondentu uzskati ir dažādi. Protams, pastāv dažādi sabiedrības slāņi, 

tādēļ arī motivācija un vēlme iestāties par vidi atšķirsies, tomēr kopumā tā vērtējama 

pozitīva un cilvēki vēlas vidi, ko paši bojājam, uzlabot un aizsargāt. Respondenti secināja, 

ka pēdējos piecpadsmit gados vides aizsardzība kļuvusi populārāka. Arī informētības un 

izglītības līmenis šajā jomā ir uzlabojies. Vairāki no respondentiem secināja, ka šāds 

dzīvesveids un paradumi vairāk izplatīti ir jaunāku cilvēku vidū. Vairāk to atbalsta jaunieši 

un studenti, jo gatavi savus paradumus mainīt, vecāki cilvēki nav tik atvērti jaunām idejām 

un inovācijām. Respondents 3 uzskata, ka:  
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“Šī videi draudzīgā domāšana un tāds zaļais dzīvesveids šobrīd ir tāda jaunu 

cilvēku lieta, tieši tāpēc, ka viņi ir atvērtāki tam visam arī tādā prakstiskā izmēģināšanas 

ziņā”.  

Līdzīgi minēja arī Respondents 1, kura atzina, ka: “Parasti ir tā, ka iesaistās un tad 

jau vēlāk arī kļūst par biedriem. Uzrunājam viņus caur izglītību, parasti arī jaunajiem 

studentiem ir liels entuziasms un viņi paši vēlas iesaistīties un piedzīvot šo aktivitāšu 

darbību”. Tika minēts arī, ka daļa cilvēku paši vēlas šajās aktivitātes iesaistīties, bet citiem 

vajadzīgs lielāks pamudinājums. Ir cilvēki, kuriem jau ir konkrēts mērķis un konkrētas 

idejas vides aizsardzības jomas uzlabošanai. Respondents 2 atzīst, ka:  

“Ir dažādi, ir cilvēki, kuri tendēti uz zaļām lietām, ir atvērtāki un tas ko mēs darām 

ir vairāk iedrošinošas sarunas, aktivitātes, lai viņi saprot, ka arī ikdienā domāt par 

ilgtspēju nav ļoti sarežģīti. Protams, ir liela daļa, kas ir pilnīgi vienladzīgi cilvēki un kuri 

uzskata, ka tas viss ir pilnīgas muļķības un ar tiem, protams, ir nedaudz savādākas tās 

sarunas”.  

Tomēr runājot kopumā par iesaistīšanos “zaļajā” domāšanā un darbībās. 

Respondents 3 uzsvēra, cilvēki ir slinki, viņiem patīk tā ideja: “bet kamēr tas dramatiski 

neietekmē vai nesit pa kabatu tīri finansiāli vai nenotiek kaut kas slikts, tikmēr cilvēkam 

nav motivācija mainīt savu dzīvesveidu, mainīt to, ko ēd, kā tu brauc”. Motivācija un 

vēlme iesaistīties vides kustībā ir dažāda. Paši respondenti minēja savas personīgās 

motivācijas, kas bija, vēlme saglabāt skaistu vidi, mīlestība pret dabu un vēlme kaut ko 

mainīt savā dzīves uztverē. Vairāki respondenti minēja to, ka bieži vien iesaistīšanās  un 

izmaiņas paradumos sākas vecākiem ar pirmā bērniņa piedzimšanu. Jaunie vecāki sāk 

pievērst lielāku uzmanību gan ekoloģiskajai pārtikai, gan ādas kopšanas līdzekļiem, sāk 

domāt par to, kāpēc tad maziem bērniem nelieto tādus pašus līdzeļus kā pieaugušajiem. Tā, 

piemēram, Respondents 2 minēja:  

“Maziem bērniem nelieto to pašu veļas pulveri, ko pieaugušajiem, un ja nelieto, tad 

tu mēģini saprast, kāpēc tas tā ir un ja tu saproti, ka bērna ādu un veselību tas ietekmē 

negatīvi, tad tas pats arī attiecas uz pieauguša cilvēka ādu un tu saproti, ka tas ir tas ko tu 

negribi ne savam bērnam, ne pats sev… Tu saproti, ka tas viss ir saistīts ar dabu un ka 

tādu spēcīgu sadzīves ķīmijas lietošana negatīvi arī ietekmē dabu un galu galā, ja mēs 

nedomājam par dabu un nerūpējamies par to, tas viss atnāk mums atpakaļ”.  

Tika uzsvērts arī tas, ka šī paradumu maiņa lielā mērā atkarīga no izglītības līmeņa 

vides jomā. Katrs cilvēks kā indivīds saprot, ka daba un dabas jautājumi ir svarīgi, tomēr 

īpaši svarīgu lomu ikkatra dzīvē tie ieņem tajā brīdī, kad tiek ietekmēta viņu, viņu bērnu 

vai radinieku veselība. Tika atzīts, ka gadījumos, kad cilvēkiem jāmaina paradumi tie kļūst 
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pasīvi un ne tik aktīvi. Mutvārdos cilvēki atbalsta vidi vairāk, bet rīcībā to izrāda nelabprāt, 

tas tika skaidrots ar izglītības līmeņa nepietiekamību. Jābūt saprašanai un izpratnei par 

vides lietām, lai spētu rīkoties videi draudzīgi un pieņemt pareizos lēmumus attiecībā uz 

tās aizsargāšanu. Tika arī uzsvērts, ka sabiedrība kļūst izglītotāka un videi draudzīgās 

idejas izplatās. Kopumā cilvēku iesaistīšanās tiek vērtēta pozitīvi un respondenti uzsvēra, 

ka iesaistīšanās un vēlme dzīvot videi draudzīgāk palielinās. Tā tendence būt videi 

draudzīgākiem pastāv un kļūs arvien populārāka. 

 

Tika noskaidrots, vai caur līdzdalību vides kustībā iedzīvotājiem ir iespējams 

patiešām realizēt savu pilsonisko līdzdalību. Sabiedrības līdzdalība ir svarīga, lai panāktu 

ilgtspējīgu attīstību, kas ietekmē ikviena cilvēka dzīvi un katrs varētu piedalīties tās 

īstenošanā, tā nevar tikt uzspiesta “no augšas”. Sabiedrībai jābūt pieejamai infromācijai un 

iedzīvotājiem jābūt pārliecinātiem, ka viņi spēs ietekmēt attīstības procesu. Atsaucoties uz 

Vestheimera un Kāna dalījumu līdzdalības līmeņos, mēs varētu runāt par darbīgo pilsoni, 

kurš aktīvi darbojās un uzskata, ka pilsoņiem jāpiedalās sabiedriskajos procesos. Tas ir 

viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ šādas kustības un apvienības veidojas, iedzīvotāji 

uzskata, ka apvienojoties viņiem ir lielāks spēks. Arī respondenti atzina, ka kopīgi var 

panākt vairāk un tad tu esi pārliecinātāks, ka tavs viedoklis tiešām ir pareizs un tam būs 

atbalsts. Respondents 5: “Ir svarīgi, ka uz ministriju aiziet viens saskaņots viedoklis”. 

Pārsvarā tiek augsti vērtēta sadarbība ar citām organizācijām un kopīgā viedokļa, vides 

jautājumos, veidošana, kā rezultātā tiek pastiprināta vides kustības esamība. Jautājumā par 

līdzdalību tika minēta arī darbība konsultatīvajās padomēs, kas ir kā platforma, kur tiek 

saskaņoti viedokļi un izplatīta informācija. Visi respondenti bija vienādās domās, ka NVO 

spēj nodrošināt sabiedrības līdzdalību un tas ir svarīgs aspekts demokrātiskas valsts 

modelī. Respondents 3 atzina:  

“Nevalstiskās vides organizācijas sniedz būtisku ieguldījumu pilsoniskās 

sabiedrības veidošanā, gan cilvēku līdzdalības nodrošināšanā. Cilvēkiem, kas to dara, ir 

tāda izteikta vides apziņa un apziņa par to, ka mēs paši veidojam savu vidi. Un šī sajūta, 

ka es varu un gribu iesaistīties tajā, kas notiek manā vidē apkārt, tas beigās arī noved pie 

tā, ka iesaistās kādos plašākos procesos. Es domāju, ka biedrības sniedz arī iespēju, kā 

reāli praktizēt tās līdzdalības prakses, kas būtiski ir jauniešiem”.  

Arī Respondents 1 uzsvēra, ka līdzdarbība ir svarīgs aspekts: “Demokrātiskas valsts 

pamatprincips jau noteikti ir sabiedrības līdzdalība jeb sabiedrības iesaiste, es domāju, ka 

NVO ir tas, kas tiešākajā mērā nodrošina šīs demokrātiskas valsts pamatprincipus, jo 

cilvēki apvienojās, viņiem ir tiesības izteikties, pārstāvēt savu viedokli, un veikt kādas 
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izmaiņas”. Sabiedrības līdzdalības var izpausties dažādi, bet svarīgi ir tas, ka cilvēki grib 

darboties. Mūsdienās pastāv uzskats, ka informācijas ir par daudz un cilvēki ir apjukuši 

tajā un vairāk nesaprot, kas uz viņiem attiecas un kas nē. Respondentu atbildēs izskanēja 

dažādi viedokļi par to, kāpēc reizēm sabiedrības locekļi nemaz nav tik aktīvi, lai iesaistītos 

un līdzdarbotos šajos procesos. Piemēram, Respondents 3 teica,: “…problēma ir tajā, ka 

informācijas ir tik daudz, ka cilvēkiem bieži vien ir grūti to atsijāt, grūti saprast kas ir 

kas”. Kā jau tika minēts, tā mūsdienās ir problēma, bet tādēļ cilvēkiem ir jāiemācās šo 

informāciju izfiltrēt un censties atrast sev svarīgāko un aktuālāko, arī vides aizsardzības 

organizācijas palīdz to izdarīt. Teorijā tika pieminēts NVO pētījums, kurā tika secināts, ka 

iespējamais iemesls kādēļ daļa sabiedrības negrib iesaistīties ir tas, ka šie procesi tiek 

saistīi ar politiku un tās negatīvajām sekām. Viena no respondentēm minēja, ka būtu 

nepieciešams runāt arī par to, cik daudz cilvēku vispār ir gatavi iesaistīties un paust savu 

viedokli publiski. Tika pausts arī viedoklis par to, ka cilvēkiem patīk tās idejas, bet reālos 

darbos viņi nav gatavi iesaistīties. Tomēr, ja mēs paskatamies uz tiem, kuri aktīvi darbojas,  

gatavi iesaistīties, tad ir redzams, ka līdzdalība notiek un sabiedrības pilsoniskā aktivitāte ir 

augsta. Visi respondenti atzina, ka līdzdarbība ir, protams, tā nav no visiem sabiedrības 

locekļiem vienāda. Arī NVO pētījuma dati liecināja, ka 87.1 % aptaujāto iedzīvotāju 

piedalās pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs. Runājot par vides aizsardzības organizāciju 

aktivitāti, pamats domāt, ka tai ir augšupejoša tendence, jo šajā jomā ir 235 biedrības un 

nodibinājumi. Tas Latvijas mērogam ir visai liels skaitlis. Arī respondenti bija līdzīgās 

domās, ka šādu organizāciju, kas darbojas vides jomā tomēr ir diezgan daudz. Tā, 

piemēram, atzina Respondents 1,: “Es zinu, ka pagājušajā gadā bija ap divsimt 

organizācijām, kas darbojās tieši vides jomā. Tas ir interesants bums, ka viņas ir tik daudz 

un kļūst vēl vairāk ar katru gadu. Katram ir kaut kādas intereses un katrs ar savu pieeju”. 

Cits respondents atzina, ka vides kustības noteikti var sasaistīt ar pilsonisko līdzdalību, bet 

diskusija varētu būt par to, kāda ir pilsoņa attieksme un izpratne, tā atzina Respondents 9: 

“Pilsoniskā līdzdalība kā process, pašmērķis, var būt gan pozitīvi, gan negatīvi 

vērtēts. Ja cilvēki tiek mudināti nepareizu lēmumu atbalstam, tā arī varētu būt pilsoniskā 

sabiedrība, tikai tā būtu ļaunprātīgi izmantota. Mums vajag kvalitatīvu domāšanu un 

izglītības līmeni šajos pilsoņos. Un tad viņu līdzdalību”.  

 Pēc respondentu domām caur vides kustību var realizēt sabiedrības līdzdalību un 

iesaistīšanos dažādos procesos, kas attiecas uz vides aizsardzības jomu. 

 

Kā nākošais tika apskatīts jautājums par sabiedrības līdzdalību un vai tā 

saistāma ar ilgtspējīgu attīstību. Jau nodaļā par līdzdalību tika minēts, ka viens no mūsu 
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visu mērķiem ir ilgtspējīga attīstība, lai to īstenotu nepieciešama sabiedrības līdzdalība, šī 

līdzdalības pakāpe tika noskaidrota iepriekšējā jautājumā. Nepieciešams noskaidrot 

ilgtspējīgas attīstības tendences un vai vides kustībai to iespējams ietekmēt. Visi 

respondenti atzina, ka ilgtspējīga attīstība ir viens no nosacījumiem, ko pilda vides kustība 

un, ka tas ir svarīgi, jo ir jādomā par šo attīstību arī nākotnē. Citējot Respondents 1 teikto: 

“Mēs gribam piesaistīt uzmanību, ka tomēr visam ir jābūt savstarpēji saistītam, ka 

nevar vienkārši būvēt ekonomisko vajadzību neskatoties uz neko citu un pilnībā neņemt 

vērā vidi un to degradēt, visam jānotiek ilgtspējīgi un sabalansēti. Pēc ilgtspējības izriet, 

ka mēs nodrošinam ne tikai savas vajadzības, bet arī lai nākamās paaudzes vajadzības 

tiktu ievērotas”.  

Ja cilvēki saprot, ka ir daļa no dabas un pret to nevar izturēties bezatbildīgi, tad viņi 

sāk domāt ilgtspējīgas un attīstības līmenī, saprotot, ka nākamajām paaudzēm arī vajadzēs 

šos resursus. Šādu ideju uzsvēra arī Respondents 2: “Ja tu saproti, ka tu kā cilvēks esi 

maza daļa no dabas un tev arī nevajadzētu viņu postīt un bojāt. Tu saproti, ka tas viss ir 

kopā un tu esi daļa no tā”. Vairāki respondenti uzsvēra, ka jāskatās uz visiem trīs 

aspektiem, jo ilgtspējība vistiešākā mērā ir skatāma caur trīs vides sfērām – sociālā, 

ekonomiskā un dabas vide, tām savstaprēji kaut kādā mērā ir jābūt sabalansētām. Tieši 

vides aizsardzības organizācijas ir tās, kas nodarbosies ar attīstības un būs kā aizstāvji, 

ideju ģeneratori,  vides sfērai. Pretējā gadījumā, pēc respondentu domām, videi paredzams 

nelāgs gals un lielas problēmas. Pēc Respondents 1 domām: “Nevar būvēt tikai ekonomisko 

attīstību neņemot vērā vides sfēru. Mums ilgtspējība iet kā vadmotīvs visai darbībai 

cauri”. Savukārt Respondents 5 uzsvēra, ka:  

“Mēs iestāsimies par dabas daudzveidības saglabāšanu. Protams, mēs saprotam, 

ka ekonomiskā attīstība ir vajadzīga. Bet ja mēs redzam, ka ir skaidra pozīcija viena zaļa 

viena nezaļa, tad mēs stingrāk stāvēsim par zaļo. Un tas ir vienīgais veids kā līdzsvarotu 

attīstību sabiedrībā var panākt. Pretējā gadījumā būs tikai ekonomiskā attīstība, kas ir 

īstermiņa un pēc tam būs ilgtermiņa problēmas”.  

Intervijās tika uzsvērts, ka tieši nevalstiskās organizācijas vides jomā ir tās, kas 

veicina ilgtspējīgu attīstību caur vides izglītību. Respondenti atzina, ka ilgtspējīga attīstība 

ir svarīga un tā tiešā mērā attiecas uz vides sektoru. 

 

Ar jautājumu palīdzību apskatīta arī sabiedrības informētība un izglītošana. 

Darba teorētiskajā daļā tika minēts, ka vides problēmu risināšana ir tieši atkarīga no 

sabiedrības zināšanu līmeņa vides aizsardzības jomā. Visās organizāciju programmās ir 

minēta sabiedrības informētība un sabiedrības izglītošana, vēlējos noskaidrot, kā to izprot 
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un kā tiek realizēta katrā organizācijā. Kā zināms ne vienmēr cilvēku vērtības un normas 

atbilst vides principiem. Kā jau tika minēts iepriekš, mūsdienās šī informācija ir daudz un 

dažāda, bet vai cilvēki spēj to atlasīt un saprast, kas tieši svarīgs viņam. Respondenti 

minēja, ka organizācija palīdz saprast un sniedz to informāciju, kas būtu nepieciešama un 

svarīga. Piemēram, Respondents 3: “Mēs mēģinam kaut kādā veidā apkopot šo 

informāciju, kas saistīta ar vidi un zaļo dzīvesveidu un nodot to tālāk savai 

mērķauditorijai”. Visi eksperti arī minēja, ka tiek organizēti dažādi pasākumi – semināri, 

lekcijas, arī dažādas praktiskās nodarbības. Kā arī visi minēja, ka koncentrējas uz 

konkrētām mērķa grupām, kas ir definētas pašai organizācijai un ar tām arī strādā. Tā ir 

vieglāk uzrunāt cilvēkus un cilvēki paši vairāk saprot, kas attiecās uz viņiem un kas nē. 

Respondents 5 teica, ka:  

“Pasākumi, ko mēs organizējam, mēs strādājam ar mērķa grupām, nevis visu 

sabiedrību kopumā, piemēram, lauksaimnieki, varam identificēt vairākas lietas, kas saistās 

ar dabas aizsardzību lauksaimniecībā. Tās ir izglītošanas lietas, tehnoloģisku risinājumu 

piedāvāšana. Rīkojam arī pieredzes apmaiņas seminārus uz citām valstīm piemēram, lai 

redzētu, kā tur notiek un kā izskatās, kā aizsargā dabu, kādas tehnoloģijas izmanto. 

Vēlamies panākt, lai šī lauksaimnieciskā ražošana nepiesārņotu dabu”.  

Viena no respondentēm atzīst, ka reizēm neesot viegli uzrunāt sabiedrību, lai arī tu 

zini, ka šī tēma ir pietiekami interesanta un būtu saistoša konkrētajai sabiedrības daļai. Tā 

atzīst Respondents 1,: “Katra organizācija tomēr atrod kaut kādu veidu kā uzrunāt 

sabiedrību, savu mērķa auditoriju, taču tas nav viegli. Reizēm cilvēki vienkārši atbild, ko 

tad es tur saprotu, bet tāpēc jau mēs sakam, ka ir iespēja uzzināt, tev nav jābūt zinošam 

visās jomās”. Respondenti minēja, ka sabiedrība tiek informēta arī caur sociālajiem tīkliem 

un tādejādi viņi uzzin ne tikai jaunu informāciju vides jomā, bet arī aktualitātes par 

pasākumiem un iespējām iesaistīties šajā sfērā. To atzīst arī Respondents 1: “Mūsdienās 

sociālie mediji ir tik daudz un caur tiem arī daudz kas darbojas. Tādā veidā arī uz 

pasākumiem mēs aicinām cilvēkus”. Pārsvarā vides aizsardzības organizācijas sabiedrības 

izglītošanu realizē caur dažādiem semināriem un lekcijām, kur pieaicina ekspertus. 

Respondenti minēja, ka notiek arī dažādi praktiski semināri un arī praktiskas aktivitātes 

dabā. Organizāciju pārstāvji cenšas pievērst sabiedrības uzmanību tam, ka vide ir jāsaudzē 

un tās visas lietas, ko daram, ikdienā videi tikai kaitē, bet, ja katrs no mums kaut nedaudz 

mainītu savus ikdienas paradumus, tā jau būtu tiekšanās uz kopējiem labumiem un vides 

ilgāku izdzīvošanu.  

Tika noskaidrots, vai vides kustību darbība spēj ietekmēt valstī notiekošos 

procesus un mainīt vides politikas jomu. Attiecībā uz ietekmēšanu varētu runāt par diviem 
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dažādajiem kustību tipiem un kustību vēlmēm ietekmēt procesus. Organizācijas, kuras 

vēlas ietekmēt indivīdus un vērst uzmanību uz dzīves uzskatiem, vērtībām un to maiņu, 

nebūs tās, kas mērķtiecīgi mēģinās ietekmēt kādus likumus vai citas normas. Savukārt šo 

organizāciju dalībnieki un atbalstītāji ietekmēs valsts ilgtspējību citādākā veidā. 

Aizsargājot vidi no sev esošo un pieejamo resursu puses, darot, kas iespējams indivīda 

līmenī, lai saglabātu vidi un darītu pēc iespējas niecīgāku postījumu tai. Respondents 3 

atzīst, ka:  

“Vīzija ir par to, lai veidotu tādu cilvēku kustību, kuri ne vien emocionāli atbalsta 

videi draudzīgās idejas, sakot, ka jā, tas ir forši, bet paši arī reāli gatavi kaut ko mainīt 

savā ikdienā, savā dzīvesveidā, paradumos. Mēs savu nišu esam atraduši, būt kā tādi 

informācijas starpnieki, kā informācijas apmaiņas punkts līdzīgi domājošajiem un 

piedāvāt plašākai sabiedrībai šīs iespējas uzzināt par videi draudzīgām izvēlēm, par videi 

draudzīgiem pasākumiem, par videi draudzīgiem produktiem”.  

“Homo Ecos” Organizācijas principi vērsti uz cilvēku paradumu maiņu. Tomēr, 

viss ir saistāms kopā, cilvēks mainot savus paradumus var nedaudz palēlināt negatīvos 

vides pārmaiņu procesus. Tāds ir organizācijas mērķis, vērst uzmanību uz šīm lietām. Pat 

braukšana ar sabiedrisko transportu vai tikai videi draudzīgu nepieciešamo lietu pirkšana 

varētu palīdzēt videi, klimatam. To atzīst arī Respondents 3: “Klimata pārmaiņas ir 

komplekss un sarežģīts jautājums un par to nav viegli runāt arī Latvijā, jo mēs tās sekas tik 

dramatiski nejūtam, mums nav ne viesuļvētras, ne plūdu, ne tuksneši un citas sekas, kas 

liktu mums par to aizdomāties. Bet mēs mēģinam parādīt to, ka tas ko cilvēks dara ikdienā 

īstenībā ir saistīts ar to, kas notiek gan šeit Latvijā, gan pasaulē”. Ir arī organizācijas, kas 

pārstāv otru tipu un tiešā veidā vēlas ietekmēt vides politiku un ar to saistītos jautājumus. 

Protams, arī šīs organizācijas ir iestājušās par vides saglabāšanu un aizsardzību, tomēr tās 

ir vairāk vērstas uz aizstāvību un sava viedokļa paušanu plašākā līmenī. Tās aizsargā dabu 

no ekonomiskajies procesiem un vairāk cīnās, lai daba tiešā veidā, ar rūpniecību vai 

lauksainmiecību, netiktu izpostīta. To uzsver arī Respondents 5:  

“Loma nav valstī kaut ko atrisināt, bet veicināt tos procesus tai virzienā ko mēs 

uzskatām par svarīgu. Līdz ar to galvenā darbība ir līdzdalība vides politikas veidošanā. 

Nevarētu teikt, ka vienmēr šis viedoklis no sabiedrisko organizāciju puses tiek uzklausīts, 

bet vismaz ir diskusija, argumentācija no abām pusēm. Bieži vien mēs panākam, ka tās 

ideja,s par ko mēs iestājamies, tiek respektētas un ņemtas vērā un arī iestrādātas šajos 

politikas dokumentos”.  

Protams, šīs organizācijas iesaistās ne tikai ilgtermiņa dokumentu, kas ir politikas 

plānošanas dokumenti, tapšanā, bet arī likumu un normatīvo aktu, kas attiecas un vides un 
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dabas aizsardzību valstī, procesos. Organizācijas cenšas tos ietekmēt, tādejādi paužot savu 

viedokli, idejas un ierosinājumus. Tika atzīts arī viedoklis par to, ka ir pārāk liels spiediens 

no resursu un peļņas iegūšanas puses un reizēm esot pārāk mazs atbalsts ekonomisko, 

sociālo un vides interešu sabalansēšanai, tomēr šī sabalansētība ir svarīga. Kā arī 

respondenti uzsvēra problēmu tajā, ka indivīdi kļūst uzņēmīgāki un izglītotāki, tomēr 

atbalsts nav jūtams no valdības pusies, jo tieši tā reizēm vairāk atbalsta šīs ekonomiskās 

intereses. Tā arī uzsver Respondents 9: 

“Pilsoniskā sabiedrībā, vienā indivīdā kā tādā ir vērojamas izmaiņas, cilvēki liekās 

izglītotāki, gurdāki. Un arī politikas dokumenti, ar izņēmumiem, bet ir pietiekami labi. Bet 

kas ir tas starp šiem diviem punktiem un kur ir tās vietas kāpēc neattīstās šīs lietas tālāk? 

Ja ir valsts politikas iestrādnes labas un indivīds ir pietiekami gudrs, bet kurās vietās ir tā 

nesaprašanās no tās teorijas pārnešanā uz praksi. Mēs esam NVO, kas vēl šo visu no abām 

pusēm spiež, gan tos indivīdus, lai viņi kļūtu vēl gudrāki, gan arī to politiku spiežam, lai 

viņa labāk īstenojās”. 

 Pēc respondentu domām, vides un dabas aizsardzības organizācijām ir iespēja 

izteikt savu viedokli un piedalīties diskusijās, ne vienmēr šis viedoklis un idejas tiks 

atbalstītas, bet vismaz tas tiek ņemts vērā un tāpēc var secināt, ka izmaiņas valstij svarīgos 

procesos ir iespējamas. Organizācijām ir dažādi piemēri, kuros ir izdevies vides politiku 

mainīt un kādu konkrētu objektu aizsargāt. 

Respondenti uzskata, ka cilvēki visbiežāk atbalsta videi draudzīgās idejas, jo tas 

tiešā veidā skar viņus, viņu radiniekus vai draugus. Kā arī apkārt notiekošais sāk cilvēkus 

satraukt, cilvēki kļūst izglītotāki un apzinās indivīdu ietekmi uz vidi, apzinās vides 

nepieciešamību cilvēka dzīvē. Pēc respondentu domām, iesaistīšanās vides NVO ir viens 

no veidiem kā realizēt pilsonisko līdzdalību, tādā veidā indivīdi izglīto sev līdzās esošos, 

kā arī praktizē iespēju iesaistīties vides politikas veidošanā un plašākā mērogā aizsargāt 

vidi. Lai arī respondenti atzīst, ka vides NVO neizceļas ar biedru skaitu, tomēr caur tām 

tiek realizēta līdzdalība un ļoti aktīva vides jomā ir brīvprātīgo darbība, kas idejas iznes 

plašākai sabiedrībai.  

Vides kustību darbībā sabiedrības pilsoniskā līdzdalība izpaužas caur iesaistīšanos 

vides organizāciju aktivitātēs, kā arī līdzdalība izpaužas citu sabiedrības locekļu, par vides 

jautājumiem, izglītošanā. Iedzīvotāji darbojas vides kustībās, tomēr indivīdi uz pilsonisko 

līdzdalību būtu aktīvāki, ja izjustu lielāku atbalstu no lēmumu pieņēmēju puses. Ja indivīds 

ir gatavs stiprināt pilsonisko līdzdalību ar dalību vides kustībā, tad vēlas, lai būtu panākumi 

vides jautājumu risināšanā. 

 

 59 



SECINĀJUMI 
 

 

Teorētiskajā daļā noskaidrots, kas ir sabiedrības līdzdalība un kā tā izpaužas, kas ir 

sociālās kustības un apzinās kā tās darbojas, tika noskaidrots arī, ka vides aktīvisti ir 

sociāla kustība un kā tā darbojas Latvijā. Empīriskajā daļā tika pētīta sabiedrības līdzdalība 

un vides kustības aktivitāte demokrātiskas valsts ietvaros. 

1. Sabiedrības līdzdalība ir pilsoņu iesaistīšanās un patstāvīgu apvienību veidošana. 

Tādejādi sabiedrības locekļi apvienojas un jūt lielāku spēku jo viens otru atbalsta. 

Demokrātiskas valsts modelī sabiedrības līdzdalība ir svarīgs nosacījums. Līdzdalība ir 

nepieciešama, lai sabiedrība būtu gatava iesaitīties un aktīvi darboties, citādākā 

gadījumā demokrātiskas valsts modelis nedarbotos. Sabiedrībai jāprot sadarboties un 

jāmāk iesaistīties valstī svarīgos procesos. Iedzīvotājiem jābūt gataviem veltīt savu 

laiku konkrētu, sev svarīgu mērķu, sasniegšanai. 

2. Pilsoniskās sabiedrības līdzdalībai ir svarīga nozīme valsts pārvaldē, tā nodrošina 

sabiedrības grupu interešu un tiesību aizstāvību, saikni starp iedzīvotājiem un lēmumu 

pieņēmējiem, sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, tādejādi uzlabojot 

valsts pārvaldes pieņemto lēmumu kvalitāti. Viena no galvenajām pilsoniskās 

sabiedrības formām ir nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas pēc brīvprātības 

principa. 

3. Pastāv vairāki līdzdalības līmeņi, darbīgais pilsonis ir tas, kurš gatavs piedalīties 

sabiedriskajos procesos. Tie ir tie sabiedrības daļas pilsoņi, kuri iesaistās un attīsta 

demokrātiskas valsts modeli. Viena no līdzdalības izpausmēm ir iesaistīšanās 

nevalstiskajās organizācijas. Caur nevalstiskajām organizācijām ir iespējams aizstāvēt 

un īstenot savas intereses. Ar nevalstisko organizāciju palīdzību ir iespējams piesaistīt 

citus sabiedrības locekļus un veidot apvienības un sadarbības modeļus. 

4. Sociālās kustības ir organizētas un mērķtiecīgas darbības, kas iesaista ne tikai 

indivīdus, bet arī organizācijas un uzņēmumus. Sociālās kustības rodas, kad ir 

nepieciešamība sasniegt kolektīvus mērķus un cilvēki, kas šos mērķus vēlas sasniegt 

sadarbojas. Vides kustība ietilpst sociālo kustību dalījumā, kas ir vērsts uz pārmaiņām 

ne tikai indivīdu paradumos, bet arī plašākās pārmaiņās vides politikas jomā. 

5. Kustību atbalstītāji biežāk iesaistās, lai mainītu dzīves stilu un paradumus savās 

aktivitātēs. Pēdējos gadu desmitos visā pasaulē ir aktualizējies jautājums par apkārtējās 

vides stāvokli. Vides aizsardzība ir svarīga, jo vides saglabāšana un uzturēšana ir 

atkarīga no mūsu dzīvesveida un izturēšanos pret to. Lai vides problēmas risinātu 

 60 



nepieciešama sadarbība starp valdību, organizācijām, vides aktīvistiem un 

zinātniekiem. Sadarbība no vienas puses ir vides kustība, kas iesaista vides aktīvistus, 

nodibinātās apvienības un zinātniekus, kas šajās apvienībās darbojas un no otras puses 

lēmumu pieņēmēji. 

6. Vides politika ir radīta, lai samazinātu cilvēku ietekmi uz vidi. Pozitīvi ir tas, ka 

mūsdienās arvien vairāk cilvēki iesaistās un atbalsta videi draudzīgo dzīves veidu. 

Latvijā pastāv daudzas vides un dabas aizsardzības organizācijas, kas aktīvi darbojas 

vides jomā. Pēc Latvijas Pilsoniskās Alianses datiem vides aizsardzības jomā 

2011.gadā bija 235 nevalstiskās organizācijas. Ar katru gadu tās paliek arvien vairāk, 

tas nozīmē, ka vides kustība ir populāra. 

7. Nevalstiskās organizācijas iespējams iedalīt divās grupās vienas, kas uzsver domāšanas 

izmaiņas un otras, kas fokusējas uz zaļo politiku. Pēc Latvijas Pilsoniskās Alianses 

datiem vairāk nekā puse vides aizsardzības organizāciju pārstāvji ir pārliecināti par 

spēju ietekmēt lēmumus. Bakalaura darba ietvaros aptaujātie respondenti atzīst, ka 

vides aizsardzības organizācijas un to aktīvisti Latvijā veido sociālu kustību, jo NVO 

skaits ar katru gadu pieaug un to aktivitātes kļūst redzamāks, populārākas. Respondenti 

uzskata, ka savstarpējā sadarbība starp vides organizācijām ir veiksmīga un tas 

efektīvāk palīdz sasniegt nospraustos mērķus. 

8. Respondentu viedokļu analīze ļauj izdarīt secinājumu, ka cilvēku līdzdalība un atbalsts 

vides kustībām izpaužas divos virzienos: vieni vairāk uztraucas par domāšanas un 

paradumu maiņu, bet otri par vides politikas ietekmēšanu. Nereti cilvēki sāk atbalstīt 

videi draudzīgās idejas tad, kad paši kļūst par vecākiem, savukārt  skaista daba un dabā 

notiekošie procesi ir kā motivators, lai iestātos par vides aizsardzību un tās 

saglabāšanu. Pētījums tādejādi parāda, ka caur iesaistīšanos vides aizsardzības 

organizācijās indivīdi realizē savu pilsonisko līdzdalību. Respondenti atzina, ka vides 

organizācijas sniedz būtisku ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības veidošanā un, ka 

sabiedrības līdzdalība ir svarīgs demokrātiskas valsts pamatprincips. Iedzīvotāju 

aktivitātes pieaugums pēdējos gados liecina par šādām tendencēm.  

9. Visi respondenti uzskata, ka iestāšanās par ilgtspējīgas attīstības principu iedzīvināšanu 

dažādās sabiedrības dzīves sfērās, ir viens no nosacījumiem, ko pilda vides kustība un 

tajā iesaistītās organizācijas. Respondenti arī uzsvēra, ka uz ilgtspējīgu attīstību 

jāskatās caur trīs vides sfērām – sociālā, ekonomiksā un dabas vide un tām savstarpēji 

jābūt sabalansētām. Līdz ar to vides aizsardzības organizācijas ir tās, kas izglīto 

sabiedrību un vienmēr būs dabas vides aizsardzības pusē,  iestājoties par iespējami 

“zaļāko” ideju. Vides problēmu risināšana ir atkarīga no sabiedrības zināšanu līmeņa 
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vides aizsardzības jomā. Vides aizsardzību organizāciju viens no mērķiem ir 

sabiedrības izglītība un informētība. Respondenti uzskata, ka sabiedrības izglītošana un 

informēšana ir nepieciešama. Pēc respondentu domām mūsdienās šīs informācijas 

nereti ir par daudz, tādēļ NVO ir jābūt kā starpniekiem, kas spēj izskaidrot un nodot 

tālāk nepieciešamo informāciju mērķgrupai saprotamā veidā. Respondenti uzsvēra, ka 

tiek organizēti dažādi pasākumi un citas aktivitātes sabiedrības un konkrēto mērķu 

grupu izglītošanai.  

10. Vides kustību darbībā sabiedrības pilsoniskā līdzdalība izpaužas caur iesaistīšanos 

vides organizāciju aktivitātēs kā viena no aktivitātēm ir citu sabiedrības locekļu, par 

vides jautājumiem, izglītošana. Indivīdi uz pilsonisko līdzdalību būtu aktīvāki, ja 

izjustu lielāku atbalstu no lēmumu pieņēmēju puses. Ja indivīds ir gatavs stiprināt 

pilsonisko līdzdalību ar dalību vides kustībā, tad vēlas, lai būtu panākumi vides 

jautājumu risināšanā. 

Empīriskajā daļā tika pētīts vides aizsardzības organizāciju pārstāvju viedoklis par 

vides kustību kā sabiedrības līdzdalības izpausmes formu. Tēma ir interesanta un aktuāla, 

tāpēc autore uzskata, ka vides kustību un sabiedrības līdzdalības tēmu varētu pētīt arī no 

uzņēmumu un mazo apvienību puses, kuri sevi identificē kā videi draudzīgus ar saviem 

paradumiem un idejām. Turpmākajos pētījumos varētu pievērsties vides kustību 

atbalstītāju viedokļu izpētei, lai noskaidrotu, kādi ir viņu motīvi un atbalsts vides kustībām, 

vai viņi ar savu līdzdalību spēj ietekmēt un veicināt dažādas pārmaiņas utt. Šādam 

pētījumam autore izvirza hipotēzi: atbalsts vides kustībām sabiedrībā pieaug, ja 

iedzīvotājos nostiprinās pārliecība par viņu iespējām ietekmēt lēmumu pieņemšanas 

procesus.  
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1. pielikums 
 
Intervijas jautājumi / vadlīnijas 
 
Labdien, pastāstiet, lūdzu, kā Jūs sauc un kādu organizāciju Jūs pārstāvat? 

Kā Jūs iesaistījāties vides aizsardzībā, kas personīgi Jums bija svarīgs?  

Kur meklējami organizācijas aizsākumi? Kādus jautājumus bija nepieciešams risināt? 

Vai notiek sadarbība ar citām organizācijām? 

Kādas intereses un mērķus aizstāv, atbalsta organizācija? 

Vai videi draudzīgie paradumi un aktivitātes saistāmas ar ilgtspējību? 

Vai Jūsuprāt vides kustība (vides aktīvisti) būtu uzskatāma par sociālu kustību? 

Vai Jūsuprāt iesaistīšanos vides aizsardzībā varētu saistīt ar līdzdalību? 

Vai tiek panāktas kādas pārmaiņas, izmaiņas politiskos procesos? 

Kā uzrunājat vai informējat sabiedrību? 

Kā Jums šķiet – kas ir tas, ko cilvēki vēlas iegūt, atbalstot, darbojoties zaļajā kustībā? 

Kā Jūs raksturotu sabiedrības iesaisti un aktivitāti? 

Kādā līmenī Jūsuprāt cilvēki domā, kas viņiem svarīgs?  

Vai ir cilvēki, kas ziņo par pārkāpumiem, nelikumībām? 

Vai iedzīvotāji kopumā ir gatavi dot savu ieguldījumu vides problēmu risināšanā? 
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2. pielikums 
 

9 Interviju transkripti 
Intervija Nr. 1 
 
Intervija norisinājās Vides Investīciju Fonda birojā, Rīgā. 
Intervijas ilgums: čertdesmit minūtes. 
 
Labdien, pastāstiet, lūdzu, kā Jūs sauc un kādu organizāciju Jūs pārstāvat? 
Respondents 1, Pārstāvu Latvijas Zaļo Kustību. 
Kā Jūs iesaistījāties vides aizsardzībā, kas personīgi Jums bija svarīgs? 
Es mācījos Vides maģistros, es ar zaļājām lietām uz tu biju jau diezgan agri, man jau bija 
divi bakalauri. Respektīvi es jau biju interesējusies par dažādām ekoloģiskām lietām, kā 
varētu dzīvot saskaņā ar dabu, kā mazināt piesārņojumu. Es pati esmu no mazpilsētas un 
atnākot uz Rīgu strādāt, dzīvot sastapos ar to, ka gaisa kvalitāte nav īpaši laba, un mani arī 
piesaista miera un harmonijas vērtības. Dabas vērtības man vienmēr bijušas aktuālas. 
Mācoties maģistros man bija vēl izteiktāka vides apziņa, ja sākumā man bija tikai 
nojausma kas ir zaļš, tad vēlāk man jau bija ne tikai tā teorija, bet arī daudz paraugi un 
piemēri. Tajā laikā sapazinos ar Jāni Brizgu no Zaļās Brīvības un Aldu Ozolu (LZK), viņi 
man likās izteikti līderi un tādi tēli, kāda es arī kādreiz gribētu būt, tik zinoši un pārliecināti 
par to, ko dara. 
Kādreiz biju aktīva dažādās jauniešu politiskajās kustībās un tādēļ nolēmu pamēģināt arī 
vides sektoru. Un tad no politiskajām organizācijām pārslēdzos uz vides organizācijām, tas 
nāca ļoti organiski, nemaz nedomājot. 
Vai pastāv politiskās līdzdalības paralēles ar NVO (pilsonisko līdzdalību)? 
Jā noteikti, jo tas viss sasaucās kopā. Jo ir interesanta tā politiskā puse un tas, kā mēs 
varam mainīt kaut kādus likumus, kādas normas. Vērst sabiedrības uzmanību uz kaut 
kādiem aktuāliem jautājumiem, parādīt varbūt reizēm, tās lietas ko mēs tik viegli nevaram 
pamanīt. Sabiedrība ir jāiesaista. 
Kādas intereses un mērķus aizstāv, atbalsta organizācija? 
Man te ir izrakstīts ko atbalstam precīzi (nosauc, ko atbalsta, kādus jautājumus pārstāv) 
Vai notiek sadarbība ar citām organizācijām? 
Būtiski ir sadarboties ar citām organizācijām. Biežāk sadarbojamies ar homo ecos, Zaļo 
Brīvību, Radi Vidi Pats (Liepājā). Tad visiem kopā rodas forša sinerģija, jo katra no 
organizācijām atbild un ir spēcīgāka kādā konkrētā jomā. (uzskaita, kas organizācijām ir 
spēcīgās puses)  
Caur Vides Konsultatīvo Padomi cenšamies tiešā veidā ietekmēt lēmumus vai likumus. Arī 
rīkojam dažādus pasākumus – seminārus, piketus, parakstu vākšanas, kur aicinam cilvēkus 
pulcēties. Esam sadarbojušies arī ar homo ecos un Zaļo Brīvību. 
Tā mēs cenšamies parādīt, kas sabiedrībai rūp un pievērst tam politiķu uzmanību. 
Protams, mums arī reizēm ir projekti kopā ar citu valstu organizācijām. Mēs daudz 
mācamies no Dānijas (Infource Europa), Zviedrijas arī Baltkrievijas. Tā ir tā pieredzes 
apmaiņa, tie projekti, kurus organizējam, tādejādi arī uzzinām, kā tajā valstī risina šīs 
dažādās problēmas un varbūt reizēm tas noder arī mūsu gadījumā. 
Vai videi draudzīgie paradumi un aktivitātes saistāmas ar ilgtspējību? 
Mēs gribam piesaistīt uzmanību, ka tomēr visam ir jābūt savstarpēji saistītam, ka nevar 
vienkārši būvēt ekonomisko vajadzību neskatoties uz neko citu un pilnībā neņemt vērā vidi 
un to degradēt, visam jānotiek ilgtspējīgi un sabalansēti. 
Vide ir tā mūsu māja un mēs to kaut kādā veidā veidojam arī nākamajām paaudzēm un pēc 
ilgtspējības izriet, ka mēs nodrošinam ne tikai savas vajadzības, bet arī, lai nākamās 
paaudzes vajadzības tiktu ievērotas. Ilgtspējība vistiešākā mērā ir skatāma caur trīs vides 
sfērām – sociālā, ekonomiskā un dabas vide tiek savstaprēji kaut kādā mērā sabalansētas. 
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Nevar būvēt tikai ekonomisko attīstību neņemot vērā vides sfēru. Mums ilgtspējība iet kā 
vadmotīvs visai darbībai cauri. 
Kā Jūs raksturotu sabiedrības iesaisti un aktivitāti?  
Parasti ir tā, ka iesaistās un tad jau vēlāk arī kļūst par biedriem. Uzrunājam viņus caur 
izglītību, parasti arī jaunajiem studentiem ir liels entuziasms un viņi paši vēlas iesaistīties 
un piedzīvot šo aktivitāšu darbību. Reizēm piesaistu viņus ar “burkāniņa” metodi (pievilina 
ar kādu interesantu pasākumu). Bieži cilvēkus satuvina tās vērtības, ko viņi vēlas aizstāvēt 
un tā sadarbojas ar citiem līdzīgi domājošajiem. 
Parasti cilvēki redz, ka mēs kaut ko daram un viņiem pašiem rodas vēlme iesaistīties, tad 
viņi paši pajautā un nāk pie mums. 
Kādā līmenī Jūsuprāt cilvēki domā, kas viņiem svarīgs? 
Es domāju ir dažādi. Nav tā viennozīmīgi, es gan gribētu ticēt, ka visi tomēr ir ieinteresēti 
redzēt, panākt to vides uzlabojumu. Varbūt daudzi domā, ja tu esi zaļajā kustībā tev jābūt 
veģetārietim, bet tas ir tāds maldīgs priekšstats. Katrs mēs esam dažādi un katrs var sniegt 
to ieguldījumu vides saglabāšanā citādākā veidā. Domāju, ka lielākais vairums tomēr to 
dara pārliecības pēc, vēlme vidi uzlabot.  
Vai ir cilvēki, kas ziņo par pārkāpumiem, nelikumībām? 
Jā ir tādi, kas parkāpumus redz, runājot par to pašu Talsu slimnīcu, arī par kokiem ir bijuši 
gadījumi. Ir bijuši tādi gadījumi, kad cilvēki ir griezušies pie mums.  
Vispār jau nav tā, ka mēs nezinam ko dara kāda cita organizācija, mēs daudz zinam ko 
dara, piemēram, Vides Aizsardzības Klubs, Zemes Draugi, viņi jau arī stāsta mums, ko 
dara un tad arī citreiz mēs iesaistamies un darbojamies kopā. Viss organizāciju pulks dalās 
ar to informāciju, parasti, ja kāds pamana kaut ko, tad cenšas iesaistīt pārējās organizācijas 
un vērst sabiedrības uzmanību uz kaut ko konkrētu. 
Saziņas tīkli. Mums ir e-pastu listīte, caut kuru paziņojam, kad ir kaut kas jauns, ne tikai pa 
nelikumībām, bet arī par labām ziņām, par ārvalstu pieredzes piemēriem. 
Kur meklējami organizācijas aizsākumi? 
Viss sākums zaļajai kustībai saistās ar Vides Aizsardzības Klubu un tad radās vides 
pamatnostādnes politikā. Un jā viss aizsākās ar to, ka no sākuma bija aktīva Vides 
Aizsardzības Kustība un tad sāka veidoties citas organizācijas, kas ir saistītas ar vidi un tas 
notika tādēļ, lai apgūtu jaunus projektus. Liels NVO bums tieši vides organizāciju sfērā 
bija 2004.gadā, kad Latvija pievienojās Eiropas Savienībai un tika sākta Eiropas fondu 
sadale.  
Arī mūsu Eko Projekts, sākumā bija kā projeks, vēlāk jau izveidojās kā nodaļa un tagad 
kļuvusi par kustības aktīvu daļu.  
Es zinu, ka pagājušajā gadā bija ap divsimt organizācijām, kas darbojās tieši vides jomā, 
visi dati par NVO ir atrodami pilsoniskajā aliansē, man likās jocīgi, jo es varētu nosaukt tik 
kādas divdesmit tādas organizācijas, kas tiešām ir aktīvas. 
Tas ir interesants bums, ka viņas ir tik daudz un kļūst vēl vairāk ar katru gadu. Katram ir 
kaut kādas intereses un katrs ar savu pieeju. Šobrīd arī populāri ir nevis organizācijas, bet 
arī tādas domubiedru grupiņas, piemēram, uztaisot kādu kafejnīciņu, kur pulcējas līdzīgi 
domājošie. (vairāk pastasta un piemin dažādas domu biedru grupiņas un sanākšanas vietas) 
Vai Jūsuprāt vides kustība (vides aktīvisti) būtu uzskatāma kā sociālā kustība? (es 
sīkāk izskaidroju sociālās kustības būtību) 
Es pilnībā piekrītu, ka tā ir sociāla kustība jau sen jo viena organizācija jau arī var 
sadalīties savā starpā, vienam interesē enerģija, vienam putniņi, vienam kociņi un katru 
vieno tas kaut kas kopīgais un, protams, ka viņiem katram ir kādas sociālās iezīmes, kas 
viņus vieno. Piemēram, arī runājot par kosmētikas gatavotājiem mājās vai putnu 
vērotājiem, tos jau arī var uzskatīt kā sociālu kustību jo viņi katrs darbojās un aktīvi 
iesaistās šajās sev svarīgajās darbībās. 
 
Vai Jūsuprāt to varētu saistīt ar līdzdalību? 

 69 



Demokrātiskas valsts pamatprincips jau noteikti ir sabiedrības līdzdalība jeb sabiedrības 
iesaiste, tā pati vārda brīvība, brīvība izteikties, iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Es 
domāju, ka NVO ir tas, kas tiešākajā mērā nodrošina šīs te demokrātiskas valsts 
pamatprincipus jo cilvēki apvienojās, viņiem ir tiesības izteikties, pārstāvēt savu viedokli, 
un veikt kādas izmaiņas. Tas ir priekšnosacījums demokrātiskas valsts pastāvēšanai. 
Kā uzrunājat vai informējat sabiedrību? 
Katra organizācija tomēr atrod kaut kādu veidu kā uzrunāt sabiedrību, savu mērķa 
auditoriju. Bet tas nav viegli. Reizēm cilvēki vienkārši atbild, ko tad es tur saprotu, bet 
tāpēc jau mēs sakam, ka ir iespēja uzzināt, tev nav jau jābūt zinošam visās jomās. Reizēm 
arī jūtama kaut kāda barjera, citās valstīs cilvēki tomēr ir atvērtāki un atsaucīgāki. Šeit 
(Latvijā) pierasts, ka visi bāžās virsū, droši tev kaut ko no viņa vajag, tāpēc cilvēki 
novēršās. Tas varbūt skaidrojams ar sociālo labklājības līmeni. Cilvēkiem nav īsti laika, 
mēs visi orientēti uz pelnīšanu, uz steigšanos, skriešanu. 
Arī caur masu medijiem, mūsdienās tie ir tik daudz un caur tiem arī daudz kas darbojas. 
Tādā veidā arī uz pasākumiem mēs aicinam cilvēkus. 
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Intervija Nr. 2 
 
Intervija norisinājās Latvijas Dabas Fonda birojā, Rīgā. 
Intervijas ilgums: viena stunda. 
 
Labdien, pastāstiet, lūdzu, kā Jūs sauc un kādu organizāciju Jūs pārstāvat? 
Respondents 5, Latvijas Dabas Fonds. 
Kādas intereses un mērķus aizstāv, atbalsta organizācija? 
Latvijas Dabas Fonds (LDF) ir dibināts, lai nosargātu dabas daudzveidību Latvijā, tas ir 
primārais uzdevums. Un no otras puses tas ir plašs.  
Pieci virzieni, kas sevī ietver: aizsargājamās teritorijas, sugas, sabiedrības izglītošana, tajās 
jomās arī darbojamies. Veicam praktisku darbu, konkrēti aizsargājot to, par ko iestājamies, 
īstenojam arī projektus. Aizsardzība kā tāda sākas teorētiskā līmenī un beidzas tīri 
praktiskos pasākumos, un tas viss darbs atkarīgs no vides politikas, kāda tā ir valstī un 
kādas ir prioritātes vides aizsardzībā. Kā šīs prioritātes tiek ieviestas un īstenotas, mēs kā 
sabiedriska organizācija ar pārdesmit darbiniekiem un vairāk dibinātājiem, mēs jau 
nevaram nodrošināt kaut kādu būtisku ieguldījumu dabas aizsardzības praktiskā norisē 
Latvijā. Mēs uzskatām, ka mūsu ieguldījums ir būtisks, bet tas ir vairāk kā veicinošs, tā 
loma jau nav valstī kaut ko atrisināt, bet veicināt tos procesus, tai virzienā, ko mēs 
uzskatām par svarīgu. Līdz ar to galvenā darbība ir līdzdalība vides politikas veidošanā. 
Mēs piedalamies politikas plānošanas dokumentu izstrādē, mēs tiekam aicināti uz 
sabiedriskām apspriešanām, izteikt viedokli, komentārus, piedalīties darba grupas sēdēs. 
Nevarētu teikt, ka vienmēr šis viedoklis no sabiedrisko organizāciju puses tiek uzklausīts, 
bet vismaz ir tā diskusija, argumentācija no abām pusēm. Mēs varam aktīvi piedalīties 
diskusijā. Bieži vien mēs panākam, ka tās idejas par ko mēs iestājamies tiek respektētas un 
ņemtas vērā un arī iestrādātas šajos politikas dokumentos. Bez politikas plānošanas 
dokumentiem, kas ir ilgtermiņa, ir arī likumi un normatīvie akti, kas nosaka dabas un vides 
aizsardzību valstī un tur arī mēs piedalamies, tie ir izsludinātie normatīvie akti. Cenšamies 
ietekmēt šos normatīvos aktus, vismaz svarīgākos vides aizsardzības jomā. Jāņem arī vērā, 
ka Latvijā nav daudz dabas aizsardzības organizācijas, ir vairākas vides aizsardzības 
organizācijas, kas darbojas ar daudziem jautājumiem. Dabas aizsardzībā, vēl ir Pasaules 
Dabas Fonds un profesionālās biedrības.  
Minējāt, ka sniedzat viedokli, ierosinājumus, tas ir organizācijas vai sabiedrības 
daļas viedoklis? 
Tā ir tāda izaicinoša ambīcija, tas ir mūsu viedoklis, ko fonda ietvaros saskaņojam. Fonda 
padome tiek ievēlēta no dibinātājiem, tas ir mūsu organizācijas viedoklis. Ja vēlamies 
pārstāvēt plašāku viedokli, tad mūsu organizācijas viedokli saskaņojam ar citām 
organizācijām, gan jau ar minētajām, gan atsevišķos gadījumos ar Vides aizsardzības 
klubu. Un tad tā saskaņošana izpaužas nākot klajā ar vienotu vēstuli, ko visas organizācijas 
paraksta.  
Vai notiek sadarbība ar citām organizācijām? 
Jā, diezgan aktīva. Ir vismaz kādas piecas organizācijas ar kurām aktīvi sadarbojamies, 
sanākam kopā, rīkojam sanāksmes, uzzinam par to, kas kuram ir prioritāri un pārrunājam 
jautājumus, kas mums būtu jāsaskaņo. Tas vienmēr ir daudz efektīvāk, ja daudzas 
organizācijas ir vienojušās par vienu pozīciju. Tad mēs ticam, ka tam ir lielāks svars un tā 
atbildīgā iestāde nesaņem piecas dažādākas vēstules, kurā katrai ir dažādi akcenti un kuras 
grūti katru individuāli integrēt dokumentā, bet kad ir viens saskaņots viedoklis. Ticam, ka 
tas palīdz valsts pārvaldei ar mums strādāt. Vēl viens veids kā mēs līdzdarbojamies ir 
piedalamies dažādās konsultatīvajās padomēs. Un viena no galvenajām ir Vides 
Konsultatīvā Padome, kas ir Vides Aizsardzības un Reģionālās Attīstības Ministrijas. Tur 
ir kādas divdesmit sabiedriskas organizācijas. Dažādas vides jomas pārstāvošas intereses. 
Tā ir platforma, kur mēs atsevišķos gadījumos saskaņojam šo viedokli, šo organizāciju 
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starpā, lai startētu uz kādu politikas plānošanas dokumentu. (piemin struktūrfondu) Svarīgi, 
ka uz ministriju aiziet viens saskaņots viedoklis. Strādājam kādās astoņās, deviņās tādās 
konsultatīvajās padomēs.  
Vai organizācijā ir arī domubiedri, bez darbiniekiem un padomes locekļiem? 
Fondam ir 59 dibinātāji. Mēs esam kā nodibinājums, tas nozīmē, ka mums nav biedri, tīri 
teorētiski, tas nav iespējams. Ir virkne ar cilvēkiem, kas interesējas par dabas aizsardzību, 
kas grib aktīvi līdzdarboties kādā konkrētā jomā un tad mēs viņus parasti iesaistam pie 
projektiem, jo tā līdzdalība politiskā jomā, par ko mēs sākām runāt, ir tāda, prasa ilggadīgu 
pieredzi, rūdījumu un tas parastiem cilvēkiem ir daudzu gadu pieredze šajā jomā un tur īsti 
tā no malas ielēkt nevar. Bet tas ko var darīt ir piedalīties projektos, mums ir vairāki 
projekti, kur ir brīvprātīgie pasākumi, talkas, tehniski darbi. Ja cilvēkiem ir vēlēšanās 
reizēm var iesaistīties uz kādu apmaksātu periodu darbu, uz dažiem mēnešiem pastrādāt 
kādā projektā. 
Kā Jūs raksturotu sabiedrības iesaisti un aktivitāti, ir jūtama aktivitāte? 
Grūti spriest, uz talkām jā, kad mēs organizējam, tad sanāk kādi divdesmit, piecdesmit, 
parasti jau arī mēs sadarbojamies un taisam pasākumus ar citām organizācijām, vai ar 
pašvaldību. Tur nav problēmu. Bet cita lieta ir, ja mēs gribam iesaistīt kādu cilvēku 
projektā, tur ir vajadzīga izglītība attiecīgajā jomā, priekšzināšanas. Tur cilvēks, kuram 
patīk aizsargāt dabu vai vērot to, tas īsti nederēs. Tādos gadījumos taisam arī dabas 
vērošanas pasākumus, ekspedīcijas. Tas notiek pāris reizes gadā un arī talkas notiek pāris 
reizes gadā. Plānojam gan palielināt pasākumu skaitu, jo cilvēki izrāda interesi, zvana, kur 
iespējams patalkot. Mēs vairāk piedāvājam talkas, kas vērstas uz dabas aizsardzību, parasti 
notiek dabas aizsargājamā teritorijā, vērstas uz biotopu atjaunošanu, piemēram, ja pļava 
aizaug ar krūmiem, bet priekš dabas aizsardzības ir svarīgi to saglabāt kā pļavu, tad talka ir 
krūmu izciršana, esam likuši žokus, lai bebri nenograuž kokus utt.  
Vairāk mēs savu misiju uztveram divos veidos, viens ir vides politika un tās ieviešana, tā ir 
valsts loma to darīt, mēs viņu mēģinam ievirzīt tajās sliedēs ko uzskatām par pareizu. Lai 
šo viedokli veidotu sadarbojamies arī ar organizācijām citās valstīs, mēs esam arī biedri 
vairākās tīklu organizācijās, kuras sagatavo komentārus, argumentus, ko mēs iespējams 
varam arī pēc tam izmantot Latvijā. Savu pozīciju formulējot. Un otrs, ir projektu 
īstenošana, kas ir praktiski pasākumi. (min piemērus par projektiem) apmēram ap 
divdesmit diviem, divdesmit pieciem projektiem gadā. Projekti parasti tiek finansēti no 
fondiem un mēs iesniedzam projekta pieteikumu, tad apstiprina, tad iesniedzam atskaites. 
Reizēm arī brīvprātīgie var iesaistīties. 
Kāds ir mērķis šiem minētajiem pasākumiem (talkām, ekspedīcijām)? 
Vairāk, lai iepazītu dabu un tos procesus. Dabas iepazīšana. Mums strādā daudzi 
profesionāļi savā jomā, kuri var parādīt lietas, ko cilvēki parasti nesaprot, nepamana. 
Vai ir cilvēki, kas ziņo par pārkāpumiem, nelikumībām? Jūs minējāt, cilvēki zvana? 
Reizēm saņemam arī kādas zvanus par nelikumībām, bet parasti varam tikai norādīt 
iestādi, kur viņiem jāgriežas. Ja ir kāda konfliktsituācija, kuru valsts pārvalde nevar 
atrisināt, tad ir pamats, lai mēs iesaistītos kā organizācija, vai ja kāds kaut ko ilgtermiņā 
nerisina. Ja tas ir valsts pienākums, bet netiek risināts, tad mēs varam iesaistīties.  
Kā uzrunājat vai informējat sabiedrību? Jūs minējāt sabiedrības izglītošanu. 
Viens veids ir, tie pasākumi ko mēs organizējam. Tad mēs strādājam ar mērķa grupām, 
nevis visu sabiedrību kopumā, piemēram, lauksaimnieki, varam identificēt vairākas lietas, 
kas saistās ar dabas aizsardzību lauksaimniecībā (izstāsta piemēru). 
Tās ir izglītošanas lietas, tehnoloģisku risinājumu piedāvāšana. Varam izveidot 
demonstrācijas vietas, kur citi zemnieki varētu iet un paskatīties.  
Rīkojam arī pieredzes apmaiņas seminārus uz citām valstīm, piemēram, lai redzētu kā tur 
notiek un kā izskatās, kā aizsargā dabu, kādas tehnoloģijas izmanto (piem,Somija). 
Vēlamies panākt, lai šī lauksaimnieciskā ražošana nepiesārņotu dabu. Piemēram, barības 
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vielas, kas noplūst vietējā ezerā, strautā. Tas ko daram ir veidot aizsargjoslas, lai neieplūst 
upē. (min piemēru kā to darīt, kādas tehnoloģijas) 
Mūsu mērķis ir, lai viņiem būtu pieredze un lai viņi ar to varētu dalīties un iemācīt citiem. 
Mērogi nav milzīgi, bet mēs ticam, ka viņi var uzzināt, ja jau tas Latvijā ir kaut kur 
izveidots. Viņiem pašiem nav jābrauc uz Ziedriju, piemēram, vēlreiz to skatīties. (vēl citus 
piemērus min) 
Kāda ir ieinteresētība, attieksme pret šādiem projektiem? 
Noteikti ir ieinteresēti. Ja mēs piemēram, rīkojam pieteikšanos un varam pieņemt desmit 
saimniecības, tad piesakās reizēm pat simts un vairāk. Un tad mums ir jāizvēlas. 
Taisam arī informatīvus materiālus, kur cilvēki var vienkārši izlasīt, kas ir par problēmu 
dabā, vidē, kā var atrisināt, kur var iegūt papildus informāciju. (min projektu ar Latvijas 
Lauku Konsultāciju centru (LLKC)) 
Tā ir konkrētas mērķa auditorijas izglītošana. 
Galvenās jomas ir lauksaimniecība un mežsaimniecība (stāsta uz ko koncentrējas, ko vēlas 
panākt) Praktiski strādājam arī ar meža nozares darbiniekiem. Pagājušajā gadā izglītojām 
pāri par trīssimts meža nozares darbiniekus. Semināros. Kā atpazīt plēsīgo putnu ligzdas, 
kā plānot darbību, lai tās ligzdas nosargātu. (pastāta vairāk par to) 
Tā ir konkrēta izglītība par dabas aizsardzību. Un tas darbs ir jādara roku rokā ar dabas 
aizsardzību. 
Vairāk darbojaties ar uzņēmumiem un institūcijām? 
Tieši tā ar konkrētām mērķu grupām, kurai arī ir būtiskākā ietekme uz dabu. Jo tā 
piesārņošana no iedzīvotāju puses nerada tādu nacionāla līmeņa kaitējumu, tā parasti ir 
lokāla, no tā cieš neliela platība apkārt. Necieš lielas teritorjas un dzīvotnes sugām, ko 
ietekmē lauksaimniecība vai mežsaimniecība. 
Kur meklējami organizācijas aizsākumi? 
LDF ir divdesmit trīs gadi. Es šeit strādāju trīs gadus.  
Organizācija radās kā tāda dabas aizsardzības jomā strādājošo iniciatīva. Viņi gribēja 
īstenot projektus, plānus. (pastāsta par organizācijas izveidošanos) 
Tie ir profesionāļi dabas jomā. Dabas aizsardzība. 
Kā Jūs iesaistījāties vides aizsardzībā, kas personīgi Jums bija svarīgi? 
Man arī ir biologa izglītība. Agrāk es strādāju vides aizsardzības klubā. Arī žurnālā Vides 
Vēstis un citās starptautiskās organizācijās. Man ir vides aizsardzības pieredze.  
Man interesē vides aizsardzība. Arī LDF skatās uz vides aizsardzību. (vairāk pastāsta par 
iecerēm, atjaunojamiem elektroresursiem) 
No kurienes nāk piemēri, idejas, vai no citu valstu organizācijām?  
Tie, kas ir Eiropas mērogā nāk no ārvalstu organizācijām, kur ir mūsu sadarbības partneri. 
(Somija)Bet mūs pašu ekspertīze ir dabas daudzveidības saglabāšana Latvijā. Mēs esam 
izdevuši biotopu rokasgrāmatu. (pastāsta par to vairāk) ES ir izstrādāta metodika, mēs to 
pārtulkojām un adaptējām priekš Latvijas bioģeogrāfiskās teritorijas. (izstāsta par 
rokasgrāmatas tapšanu, piemin dažādus pasākumus, darbības) 
Šo ekspertīzi cenšamies arī izplatīt, apmācam jaunus speciālistus. Notiek dažādi semināri, 
kur mēs bioloģijas, ģeogrāfijas studentus apmācam, lai viņi iegūst lielāku pieredzi un tad 
arī iesaistam kādos projektos, kur viņi var iet dabā un šos biotopus atpazīt. (vairāk pastāsta 
par izglītošanu) 
Tā tu arī vairāk saproti, kādi pasākumi dabā ir vēlami un kādi nav. (min piemērus) 
Prakstiskā pieredze ir pamats, kā mēs varam iesaistīties tajā likumdošanā. 
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Vai šīs aktivitātes saistāmas ar ilgtspējību? 
Arī, jā. Tā pieredze tajos projektos dod pietiekošu pamatu, lai mums būtu viedoklis, lai 
komentētu šos likumdošanas aktus. Mēs pamanām tās vietas, kas ir vājākas, kuras 
nepieciešams papildināt, pamainīt, kas nav līdz galam pateikts, kā tam jābūt. Mēģinam 
pamanīt problēmas.  
Mums daudz palīdz tas, ka esam iekšā starptautiskajos organizāciju tīklos, piemēram, 
Eiropas Vides Birojs, lielākais nevalstisko organizāciju tīkls Eiropā, vismaz ar lielāko 
politisko vides ietekmēšanu un Centrālais un Austrumeiropas tīkls dabas daudzveidības 
saglabāšanā, arī tur piedalamies. Arī Latvijā ir Pilsoniskā Alianse, kuras biedri esam. 
Reizēm arī ar viņiem sanāk sadarboties. 
Tas darbs vides politikas veidošanā ir brīvprātīgs darbs. Padomes locekļi, konsultatīvās 
padomes. Tas ir ļoti laikietilpīgs un cilvēkresursu patērējošs pasākums.  
Vai Jūsuprāt viedokļa izteikšanu varam saistīt ar līdzdalību, pilsonisko sabiedrību? 
Grūti jau atsaukties, ka mēs pārstāvam kādu sabiedrības daļu, bet zinu, ka noteikti ir 
sabiedrības daļa, tikai to grūti noteikt bez socioloģiskiem pētījumiem, cik viņa ir liela, bet 
ir, kuriem ir šī zaļā pārliecība, kuri tiešām arī grib redzēt zaļu Latviju. Es domāju, ka viņu 
viedokli mēs varam pārstāvēt, neviens mūs nav pilnvarojis, neviens nav teicis, pārstāviet. 
Atsevišķos gadījumos mēs piedalamies, kur cilveki sanāk kopā, izvirza vides problēmu un 
viņi pēc šīs pieredzes un kapacitātes to risina tālāk. Ir bijuši tādi iedzīvotāju grupu protesti 
kā: pret mežu izciršanu savā dzīvesvietā (Rendā, Jaunpiebalgā, (rāda kartē) Baldonē) Tur 
notikuši iedzīvotāju pasākumi, viņi reizēm mūs uzaicina, kā tādus ekspertus, mēģināt 
ietekmēt, piemēram, Latvijas valsts mežus. Reizēm esam kā starpnieki un ejam runāt ar 
valsts mežiem, aicinām viņus, taisām kopīgas sanāksmes. Tas reizēm noved pie tā, ka viņi 
arī maina kādus savus plānus, reizēm iedzīvotājiem izdodas nosargāt. 
Tā ir sabiedrības aktivitāte? Iedzīvotāji paši organizējas un dara kaut ko lietas labā? 
Jā, jo viņi tiek nostādīti fakta priekšā. Un tad ir aktīvisti, kuri sāk vākt parakstus, rīko 
kādus mītiņus, sapulces, arī pašvaldība tur ir pa vidu. (pastāsta vairāk) Reizēm tos 
lēmumus izdodas mainīt. Tajos gadījumos, protams, varam teikt, ka pārstāvam 
iedzīvotājus, kuri ir uztraukušies. 
Mums  jau nav tādas ambīcijas pārstāvēt lielu iedzīvotāju daļu, ja praktiski skatās, mēs 
esam sabiedriska organizācija, kas nodarbojas ar dabas aizsardzību. Un mēs pārstāvam 
savus piecdesmit deviņus dibinātājus un nevaram pretendēt uz lielāku pārstāvniecību. Bet 
ja paskatamies Latvijā, nav jau tās organizācijas, kur būtu 10 vai 100 tūkst. biedru. Kā, 
piemēram, Skandināvijā vai citur.  
Šī sadarbība ar citām organizācijām rada paļāvību, droši vien nekļūdamies. Ir skaidrs, ka 
mēs vienmēr aizstāvēsim likumdošanā vai jebkuros procesos to zaļāko, videi draudzīgāko 
viedokli. Ja mēs nebūsim pietiekoši radikāli tajā ziņā, tad mēs arī neko nepanāksim, 
protams, tur ir kompromiss. Bet, ja būsim pielaidīgi un mēreni, tad nekas nebūs. Kā vispār 
likumdošana veidojas, ir uzņēmumi, kuriem ir savi lobiji, kuri lobē lēmumu pieņēmējus 
par labu sev, savai saimnieciskajai darbībai. Viņiem skaidrs savs mērķis, tas ir 
ekonomiskais izdevīgums svam bizmesam. Un otrā pusē ir iedzīvotāju grupas kas pārstāv 
vides aizsardzības intereses un sociālās intereses. Īpaši citu interešu tajā spēles laukumā 
nav. Uz sociālājām interesēm mēs nepretendējam. Mēs pārstāvam šīs dabas intereses. Ja 
mēs būsim vājāki kā lobistu grupas, mēs nespēsim to lēmumu pieņēmēja lēmumu vērst par 
labu mums (min piemēru).  
Grūti pateikt, vai mēs pārstāvam visas sabiedrības intereses vai mazas saujiņas intereses. 
Mēs pārstāvam dabas daudzveidības intereses. 
Ja mēs sāktu meklēt kurš ir mūsu pusē, cik cilvēki atbalstītu, tas es domāju, nav mūsu 
uzdevums to darīt. Mums ir skaidri un gaiši mērķi, jebkurā gadījumā mēs iestāsimies par 
dabas daudzveidības saglabāšanu. Protams, mēs saprotam, ka ekonomiskā attīstība ir 
vajadzīga. Bet, ja mēs redzam, ka ir skaidra pozīcija viena zaļa, viena nezaļa, tad mēs 
stingrāk stāvēsim par zaļo. Un tas ir vienīgais veids kā līdzsvarotu attīstību sabiedrībā var 
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panākt. Jo pretējā gadījumā būs tikai ekonomiskā attīstība, kas ir īstermiņa un pēc tam būs 
ilgtermiņa problēmas.  
Mums ir prakse, mēs zinam kā uzrunāt lēmumu pieņēmējus, viņi jau arī grib, lai mēs kā 
sabiedriska organizācija iekļaujamies tai viņu shēmā, lai zini ko dari, kā tas jādara. Ne 
vienmēr tā kapacitāte pietiek, lai reaģētu uz visu ko mēs gribētu. Bet kur varam, tur 
mēģinam visus spēkus sapulcināt un to izdarīt.  
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Intervija Nr. 3 
 
Intervija norisinājās Homo Ecos birojā, Rīgā. 
Intervijas ilgums: trīsdesmit piecas minutes. 
 
Labdien, pastāstiet, lūdzu, kā Jūs sauc un kādu organizāciju Jūs pārstāvat? 
Respondents 3, pārstāvu biedrību Homo Ecos. 
Kā uzrunājat vai informējat sabiedrību? 
Tur ir dažādi veidi, jo ir dažādas mērķauditorijas, no kurām lielākās ir bērni, jaunieši un 
ģimenes – kopumā pilsētnieki. Tajā pašā laikā mēs gribam strādāt ar uzņēmējiem. Klimata 
pārmaiņas ir kas tāds, kas skar visus. Bērniem, jauniešiem vairāk radošās darbnīcas, 
lekcijas, neformālās izglītības metodes, ar kuru palīdzību mēs arī mēģinam aktualizēt šos 
klimata jautājumus, savukārt, ar studentiem tās ir cita veida aktivitātes, viņi iespējams 
padziļinātāk interesējas par vidi, klimatu, tad mums ir bijuši pētnieciskāki projekti, kur mēs 
sadarbojamies kopā ar ārvalstu studentiem. Bijuši arī pasākumi, kuri vērsti uz lēmumu 
pieņēmējiem, kur mēs ejam runājam, iesaistamies kaut kāda klimata dokumentu tapšanā. 
Komunicējam arī ar sociālajiem medijiem, tradicionālajiem medijiem, mēģinam šīs 
klimata lietas aktualizēt un paši sekojam līdzi tam, kas notiek šajā jomā gan Latvijā, gan 
pasaulē. Mēs mēģinam kaut kā iesaistīties, piemēram, tagad esam iesaistījušies vienā 
Eiropas Komisijas klimata kampaņā, kuras ietvaros tiek no visām Eiropas Savienības 
valstīm meklēti labie piemēri par to, kā cilvēki dzīvo klimatam draudzīgi un kā uzņēmumi 
darbojas klimatam draudzīgi. Klimatam draudzīgās prakses gan ikdienas dzīvē, gan 
uzņēmējdarbībā, mēģinam atrast šādus piemērus. 
Kādas intereses un mērķus aizstāv, atbalsta organizācijas? 
Tie ir saistīti vairāk ar cilvēku paradumu maiņu. Lielā vīzija ir par to, kā veidot tādu 
cilvēku kustību, kuri ne vien emocionāli atbalsta videi draudzīgās idejas, sakot, ka jā tas  ir 
forši, bet paši arī reāli gatavi kaut ko mainīt savā ikdienā savā dzīvesveidā, paradumos. 
Mēs savu nišu esam atraduši tādā, būt kā tādi informācijas starpnieki, kā informācijas 
apmaiņas punkts  līdzīgi domājošajiem un piedāvāt plašākai sabiedrībai šīs iespējas uzzināt 
par videi draudzīgām izvēlēm, par videi draudzīgiem pasākumiem, par videi draudzīgiem 
produktiem, par lietām, kas notiek apkārt, jo problēma jau nav tajā, ka nav informācijas, 
problēma ir tajā, ka informācijas ir tik daudz, ka cilvēkiem bieži vien ir grūti to atsijāt, 
grūti saprast, kas ir kas. Un mēs mēģinam kaut kādā veidā apkopot šo informāciju, kas 
saistīta ar vidi un zaļo dzīvesveidu un nodot to tālāk savai mērķauditotijai. 
Un runājot par klimata programmu ir līdzīgi, vairāk fokuss ir likts uz pārmaiņām un tiešām 
aktualizēt šo jomu kā kaut ko tādu, kas attiecas uz ikvienu, kas nav tikai kaut kāds globāls, 
politisks jautājums, bet klimata pārmaiņas notiek arī šeit Latvijā un tas ir jūtams, ka arī 
katrs cilvēks var darīt kaut ko, lai samazinātu šīs klimata pārmaiņas, katrs cilvēks var arī 
dzīvot klimatam draudzīgāk. Un mēs gribam parādīt, kā ir dzīvot klimatam draudzīgāk. 
Vai videi draudzīgie paradumi, dzīvošana klimatam draudzīgāk uztverama kā 
ilgtspējība, tā saglabāšana nākamajām paaudzēm? 
Vairākus gadu desmitus klimata pārmaiņas notiek un ir skaidrs, ka to ietekmē cilvēki, tas ir 
saistīts ar viņu darbībām. Daudzas lietas, ko mēs ikdienā darām, sniedz vai nu tādu 
pienesumu šim klimatu pārmaiņu paatrināšanas procesam, piemēram, braucam daudz ar 
mašīnām, pērkam dažādas lietas utt, kas dzen uz priekšu klimata pārmaiņas. Vai arī mēs 
varam visu ko darīt, kas palīdz samazināt klimata pārmaiņas, mēs dzīvojam tā, lai 
mēģinātu to procesu apstādināt. Protams, tas nav tik viegli, jo klimata pārmaiņas ir 
komplekss un sarežģīts jautājums un par to nav viegli runāt arī Latvijā, jo mēs tās sekas tik 
dramatiski nejūtam, mums nav ne viesuļvētras, ne plūdu, ne tuksneši un kaut kādas citas 
dabā noritošas norises, kas liktu mums par to aizdomāties. Bet mēs mēģinam parādīt to, ka 
tas ko cilvēks dara ikdienā, īstenībā, ir saistīts ar to, kas notiek gan šeit Latvijā, gan 
pasaulē. 
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Kā Jūs raksturotu sabiedrības iesaistīšnos un aktivitāti? 
Cilvēki ir ļoti dažādi, bet būtībā jau tā lielā masa saka jā, mēs gribam, lai Latvijā ir forša 
daba, nav piesārņota, viss tīrs, laba vides kvalitāte. Bet brīdī, kad tas nonāk līdz darbiem, 
kad tev ir kaut kas jāmaina savā dzīvē, jāpiedomā, jāpiepūlas, kaut vai jāpamaina viena 
lieta, tur sākas problēma. Tikko kā cilvēkam ir jāpiepūlas, tā visi viņa labie nodomi aiziet 
vējā. Un tāpēc mums viena no tām galvenajām lietām ir, praksē parādīt tos labos piemērus, 
kā, dzīvojot videi draudzīgi, uzlabojas cilvēku dzīves kvalitāte, uzlabojas cilvēka veselība. 
Visas tās labās lietas, ko sniedz videi draudzīgs dzīvesveids, parādīt to, ka tādā veidā mēs 
palīdzam ne tikai videi, bet arī īstenībā tādā veidā mēs palīdzam paši sev un tādā veidā 
varam uzlabot savu dzīves līmeni. Būtībā mēs bieži sastopamies ar šo te emocionālo 
atbalstu, bet tad, kad ir reāli jāmaina dzīves veids, tad tas viss nedaudz izplēnē. 
 Vai tā ir kustība, cik populāra tā ir? 
Tā ir populāra tādā virspusējā līmenī, jo tiklīdz kā ir jāiedziļinās, jāmaina dzīves veids, 
tiklīdz ir jādara kaut kas vairāk kā tikai zaļas uzlīmītes uzlikšana uz mašīnas, tad tas vairs 
nav tik populāri. Populāri ir tā, braukt pa virsu, pateikt, ka tu iestādi koku vai nemet papīru 
uz zemes un esi baigi zaļais. Tiklīdz tas aiziet dziļākā līmenī, tā vairs nav plaša cilvēku 
kustība.  
Kā skaidrotu to virspusējību, ko minējāt? 
Es domāju, ka tas ir slinkums. Cilvēks jau ir tāda ļoti slinka būtne. Un kamēr tas dramatiski 
neietekmē vai nesit pa kabatu tīri finansiāli, vai nenotiek kaut kas slikts, tad jau, tikmēr 
cilvēkam nav motivācija mainīt savu dzīves veidu, mainīt to ko ēd, kā tu brauc. Kamēr tu 
pats uz savas ādas vai uz savu tuvinieku ādas neizjūti sava dzīves veida negatīvās sekas, 
tad nekas nenotiks. Un daudzi nekad to neizjutīs, jo ir viegli iekārtoties tā, ka visas 
negatīvās sekas atstāj ārpus sevis. It sevišķi, ja ienākumu līmenis ir virs videjā, ir ļoti lielas 
iespējas visu savā dzīvē sakārtot tā, ka  negatīvās sekas tevi neskar. Tikmēr to ļoti grūti 
mainīt, it sevišķi vidējās un vecākās paaudzes cilvēkiem, jo šāda vecuma cilvēkiem 
paradumi, ieradumi, pasaules uztvere, skatījums jau nostiprinājušies un viņi ir mazāk 
fleksibli kaut ko mainīt. Nav tik atvērti jaunām idejām, kaut ko mainīt. Tādēļ, visa šī videi 
draudzīgā domāšana un tāds zaļais dzīves veids, šobrīd, ir tāda jaunu cilvēku lieta, tieši 
tāpēc, ka viņi ir atvērtāki tam visam arī tādā praktiskā izmēģināšanas ziņā. Piemēram, kā ir 
piedalīties zemes stundā, braukt ar riteni utt.  
Vai Jūsuprāt to varētu saistīt ar līdzdalību?  
Es domāju noteikti. Es noteikti redzu, ka nevalstiskās vides organizācijas sniedz būtisku 
ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības veidošanā, gan cilvēku līdzdalības nodrošināšanā. 
Piemēram, Latvijas neatkarības atgūšanu saista ar tā laika vides aktīvistiem, kuri ar degsmi 
iestājās par tām vides idejām. Vides Aizsardzības klubs bija viena no aktīvākajām, 
redzamākajām grupām, kas darbojās tajā laikā un tā pat arī citi piemēri šobrīd. (te jau 
vispār jārunā par to, cik daudz cilvēku vispār ir gatavi iesaistīties un izteikt viedokli 
publiski) Bet no tiem, kas to dara, cilvēkiem ir tāda izteikta vides apziņa un apziņa par to, 
ka mēs paši veidojam savu vidi. Un šī sajūta, ka es varu un gribu iesaistīties tajā kas notiek 
manā vidē apkārt, tas beigās arī noved pie tā, ka iesaistās kādos plašākos procesos. Es 
domāju, ka biedrības sniedz arī iespēju, kā reāli praktizēt tās līdzdalības prakses, kas 
būtiski ir jauniešiem. Mēs arī dodam iespēju jauniešiem iesaistīties kā brīvprātīgajiem, 
piedalīties pasākumā, un tur viņi izmēģina, ko nozīmē palīdzēt organizēt kādu pasākumu, 
lasīt lekcijas un no tā viņi arī saprot, ka viņi var piedalīties kādu labu lietu veidošanā, kas 
nav tikai labums viņiem pašiem, bet arī plašākai sabiedrībai. Es jau ceru, ka tas izaugs līdz 
kaut kādām lielākām lietām, ka tie nebūs tikai kaut kādi pasākumi, kur viņi piedalās, bet 
vēlāk viņi arī piedalīsies lielākās lietās. 
 
 
Vai ir cilvēki, kas ziņo par pārkāpumiem, Jūs minējāt nelikumības? 
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Mums nav daudz tādu piemēru. Mēs nekad neesam sevi pozicionējuši, ka spējam atrisināt 
visas ar vidi saistītās problēmas. Ir kaut kādi atsevišķi gadījumi bijuši, kad cilvēki lūdz 
sameklēt kādu informāciju (min piemēru, par atkritumu širošanu pie mājas).  Cik mēs 
varam palīdzēt, tad arī palīdzam.  
Ir bijušas arī situācijas, kur cenšamies reaģēt. Piemēram, ja presē kaut kas parādās, mēs 
nākam klajā ar savu viedokli, jo uzskatam, ka tas ir svarīgi. (piemēram, par 
atjaunojamajām enerģijām un nacionālo bibliotēku) 
Vai notiek sadarbība ar citām organizācijām? 
Jā. Viena no tām vērtībām ir sadarbība. Mēs ne tikai palīdzam citiem ar savu atbalstu, bet 
reizēm arī lūdzam citu organizāciju atbaltu, kadā konkrētā jautājumā. Kopā tas spēks ir 
lielāks. 
Kā jūs iesaistījāties vides aizsardzībā, kas personīgi Jums bija svarīgi? 
Man izglītība nav ar šo jomu saistīta un es pati apguvu visu pašmācības ceļā. Esmu 
darbojusies dažādās nevalstiskajās organizācijās. Es jau vairākus gadus, pirms iesaistījos 
šajā kustībā, interesējos par vidi saistītām lietām, jo man vienmēr ir patikusi daba, āra 
aktivitātes, arī riteņbraukšana. Tad es sapratu, ka ritenis kā pārvietošanās līdzeklis ir foršs, 
nav vajadzīga mašīna. Arī mani sāka nomākt tas paterētāju dzīves veids, jo vairāk es 
pieaugu, jo vairāk es redzu, cik apsolūti nepareiza tam ir jēga. Un tas viss tā sasaistijās, ka 
šī man likās perfekta darba vieta, kas sasaucās kopā ar manu domu gājienu. Šeit esmu 
iemācījusies un tik daudz ko uzzinājusi, pašlaik zinu daudz vairāk, bet tas sākās ar 
personīgām pārdomām un praktiskām pārmaiņām dzīvē.  
Mums ir vesels pulciņš, mēs viņus saucam par domu biedriem, interesentiem, kas saņem 
mūsu ziņu lapu, regulāri nāk uz pasākumiem. Ir iesaistījušies kā var. 
Jo vairāk mēs tajā ieguldam, jo lielāka ir tā atdeve, iesaistīšanās no cilvēku puses. 
Manuprāt, šobrīd var redzēt, ka cilvēki ir daudz gatavāki kaut ko mainīt, kaut ko darīt paši.  
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Intervija Nr. 4 
 
Intervija norisinājās Homo Ecos birojā, Rīgā. 
Intervijas ilgums: divdesmit piecas minutes. 
 
Labdien, pastāstiet, lūdzu, kā Jūs sauc un kādu organizāciju Jūs pārstāvat? 
Respondents 2, esmu no Homo Ecos. 
Kā Jūs iesaistījāties vides aizsardzībā, kas personīgi Jums bija svarīgs?  
Vispār zaļās lietas man sāka vairāk interesēt un es tām vairāk pievērsos, tad, kad man 
piedzima pirmais bērns un kā jaunie vecāki, protams, mēs sākam vairāk pievērst tam 
uzmanību. Sākām tieši ar sadzīves ķīmiju un veļas pulveriem, saprotot to, ka maziem 
bērniem nelieto to pašu veļas pulveri, ko pieaugušajiem, un ja nelieto, tad tu mēģini 
saprast, kāpēc tas tā ir un ja tu saproti, ka bērna ādu un veselību tas ietekmē negatīvi, tad 
tas pats arī attiecas uz pieauguša cilvēka ādu un tu saproti, ka tas ir tas, ko tu negribi ne 
savam bērnam, ne pats sev. Un, tāpēc, tas pirmais sākās ar veļas pulveri un tālāk jau ar 
sadzīves ķīmiju un, pamazām, jau tu sāc, nu kā uz diedziņa, sāc saprast vairāk tās 
kopsakarības, kas ko ietekmē. Primārā motivācija bija mūsu pašu veselība un tālāk jau tu 
saproti, ka tas viss ir saistīts ar dabu un ka tādu spēcīgu sadzīves ķīmijas lietošana negatīvi 
ietekmē arī dabu un galu galā, ja mēs nedomājam par dabu un nerūpējamies par to, tas viss 
atnāk mums atpakaļ. Un, kā mēs redzam, tas viss jau arī nāk atpakaļ. 
Vai videi draudzīgie paradumi un aktivitātes saistāmas ar ilgtspējību? 
Jā, protams, jo tu saproti, ka tu kā cilvēks esi maza daļa no dabas un tev arī nevajadzētu 
viņu postīt un bojāt. Tu saproti, ka tas viss ir kopā un tu esi daļa no tā. 
Kur meklējami organizācijas aizsākumi? 
Es neesmu bijusi organizācijā no pirmsākumiem. 
Šī biedrība aizsākās, kad sanāca cilvēki, kurus interesēja šīs vides lietas un viņi gribēja, ne 
tikai runāt par to, cik tas viss ir svarīgi, bet arī caur reālām lietām, pie cilvēkiem iet un ar 
cilvēkiem runāt. Un tāpēc pirmais projekts bija ar Statoil, tika izvietoti papīra maisiņi, lai 
cilvēki neņemtu plastmasas maisiņus, kurus pēc tam vienkārši izmet meža (vairāk pastasta 
par projektu). Un tālāk no šīs idejas izauga nākamās idejas un tā biedrība izauga un 
attīstījās. 
Vēlme ir uzrunāt citus, lai cilvēki vairāk aizdomājas par to, ko nozīmē attīstība un lai 
saprot, ka ir iespējama līdzsvarota attīstība, ka mēs attīstamies, uzlabojam savu dzīves 
kvalitāti, bet vienlaikus nekaitējot planētai. Dažkārt tiek uzskatīts, vai nu attīstība vai videi 
draudzīgas lietas, bet tā tas nav. Mēs nevaram arī bezgalīgi tikai ņemt no zemes un patērēt, 
jo to resursu paliek mazāk, un attiecībā uz daudziem resursiem mēs tuvojamies tādai 
robežai, kur viņi vairs nebūs. Par to ir jāsāk domāt tagad, tāpēc ir svarīgi iet un uzrunāt 
viņus, lai viņi saprot. 
Kā Jūs raksturotu sabiedrības iesaisti un aktivitāti? 
Protams, ir dažādi, ir cilvēki, kuri tendēti uz zaļām lietām, ir atvērtāki un tas, ko mēs 
darām, ir vairāk iedrošinošas sarunas, aktivitātes, lai viņi saprot, ka arī ikdienā domāt par 
ilgtspēju nav baigi sarežģīti. Protams, ir liela daļa, kas ir pilnīgi vienaldzīgi cilvēki un kuri 
uzskata, ka tas viss ir pilnīgas muļķības un ar tiem, protams, ir nedaudz savādākas tās 
sarunas. 
Principā tas ir dzīves veids. Arī medijos ļoti daudz parādās, kā dzīvot zaļāk, savādāk, arī 
uzņēmumi aizvien vairāk to uzsver kā tādu sociāli korporatīvu atbildības sastāvdaļu, tieši 
to vides aspektu. Es domāju, ka Latvijā arī ir pietiekami daudz cilvēku, kuri iespējams 
nedomā, ka dzīvo zaļi, bet patiesībā tā dzīvo. Bieži vien tas sasaucās kopā ar izmaksām, 
ūdens taupīšana, pārvietošanās ar sabiedrisko transportu un tas vienlaikus arī sasaucas 
kopā ar videi nepieciešamo. 
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Mums ir tāda domu biedru grupa, kas saņem mūsu informāciju, ziņu lapu, tie ir apmēram 
seši simti cilvēku. Citos sociālajos portālos ir vēl vairāk. Tas loks ir salīdzinoši liels un 
visu laiku arī pieaug. 
Mums šeit uz vietas (Homo Ecos birojā) arī notiek dažādi pasākumi. Un arī te aizvien 
vairāk cilvēki sāk nākt un atrod šo vietu un kaut kas viņiem te iepatīkas. Mūsu mērķa 
auditorija ir cilvēki, kas dzīvo pilsētā. 
Kādas intereses un mērķus aizstāv, atbalsta organizācija? 
Mēs esam vairāk par dzīvesveidu, bet pēdējā laikā mēs aizvien vairāk saprotam, ka ļoti 
daudz izmaiņas var notikt tieši caur likumiem. Šobrīd esam ievēlēti Vides Konsultatīvajā 
padomē, caur kuru mēs, gūstam lielāku izpratni par to kādi likumi tiek virzīti un kas šajā 
jomā vispār notiek. Protams, bieži vien arī vienkāršiem paterētājiem vai iedzīvotājiem, mēs 
redzam tikai to, kas beigās ir pieņemts un reizēm varbūt tas nav tik forši kā tev liekās 
varētu būt un, tāpēc, ir svarīgi būt klāt tajā procesā. Bet tur mums šobrīd nav liela pieredze. 
Cik tas veiksmīgi darbojas vai nē. Bet katram tur ir viedoklis un savs redzējums, kā tam 
vajadzētu būt -  ministrijām , vides organizācijām. 
Vai Jūsuprāt to varētu saistīt ar līdzdalību? 
Protams, tā ir līdzdarbība. Var censties izteikt savu viedokli un kaut ko iespējams ietekmēt. 
Vai Jūsuprāt vides kustība būtu uzskatāma par sociālu kustību? (paskaidroju vairāk 
par sociālajām kustībām) 
Iespējams. Te labi darbojas Vides Konsultatīvā Padome, ministrija, kas pieņem lēmumus 
attiecībā uz vides aizsardzību. Manuprāt, ir nedaudz par maz šī sadarbība starp 
organizācijām, tomer tā palielinās. Tādēļ varbūt tā sāk veidoties kā kustība, jo mērķis jau ir 
viens un visi grib panākt vienu un to pašu. Ir arī daudz neformālās grupas, kas nav 
piesaistītas kādai organizācijai. 
Vairāk arī izpaužas tas, ka organizācijas sadarbojas kopā un tā spēj uzrunāt plašāku 
sabiedrības daļu. Sadarbojamies arī ar uzņēmumiem, arī tiem ir liela ietekme uz saviem 
darbiniekiem, paterētājiem. Tas arī ir instruments kā darboties. 
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Intervija Nr. 5 
 
Intervija norisinājās respondenta dzīves vietā. 
Intervijas ilgums: viena stunda. 
 
Labdien, pastāstiet, lūdzu, kā Jūs sauc un kādu organizāciju Jūs pārstāvat? 
Respondents 4, pārstāvu biedrību Homo Ecos.  
Kā uzrunājat vai informējat sabiedrību? 
Vārdu salikums sabiedrības informētība man personīgi griež ausīs, jo tas rada iespaidu par 
kaut kādu mistisku sabiedrību, kas vispār neeksistē pēc būtības. Jo bankas menedžera 
dzīve tik krasi atšķiras, piemēram, no pensionāra dzīves, ka tas ir paralēlais visums. Šis 
jēdziens varētu pastavēt politiskajā sistēmā, jo ar to viegli operēt, bet realitātē neeksistē. 
Mēs ņemam vērā mērķa auditoriju, Nabai tā ir Rīga un rajons, cilvēki aktīvajā vecumā. 
Mums noteikti nav mērķis ne par ko moralizēt, mācīt dzīvot. Mērķis ir paņemt kaut kādu 
punktu, kas ikdienā varbūt netiek pacelts. Man piemēram jau apmēram gadu ziņu avots ir 
tviteris (twitter), jo galvenā informācija, kas pēc tam parades gan ziņu portālos gan 
laikrakstos un televīzijā tur jau parādās daudz ātrāk, protams, ar atsevišķiem izņēmumiem. 
Un tad ir skaidrs, kad ir lietas kas vairāk parādās un kas nē. Mums ir interesanti pacelt tās 
lietas, kas ir varbūt mazāk aktuālas. Tā kā Naba ir nekomerciāls un alternatīvs medijs, mēs 
saturu varam atļauties izvēlēties. Nav tā, ka tas ir dēļ ārkārtējas misijas apziņas, mums 
pašiem ir interesanti. 
Vai ir kāds vēstījums sabiedrībai ko gribat pateikt? 
Mēs paši īstenībā esam runājuši. Kas ir īstenībā svarīgi mūsdienās? Kaut kādā 
postindustrialā pasaulē, cilvēki pluss mīnus apmēram saprot, ko viņi grib darīt. Ja tu gribi 
būt naftas magnāts, žurnālists, sociologs tas ir skaisti, galvenais nevajag līst tur kur tev 
pilnīgi neinteresē tikai tāpēc, ka tu baidies, ka savādāk nevarēsi izdzīvot, tev nebūs naudas. 
Ja cilvēks strādā kaut kādā vietā un īsteno dzīves veidu kāds viņam nepatīk, sākās skrējiens 
dzīvnieciņa ritenī, tad viņam ir stress un viņš sāk iegādāties lietas, kas viņam nav 
vajadzīgas. Es pati to zinu, kā tas ir, kad tev ir labi ienākumi, ļoti daudz darba, tu esi 
pārguris, tad ieej veikalā un saproti, ka tev vajag kaut ko nopirkt, lai atslābinātos. Un ja 
šāda skriešana ir, tad ko mēs varam runāt par zaļajām vidēm. Liela daļa cilvēku pat 
nesaprot, ko viņi šobrīd dara. Un ar to jau viss sākās, ja cilvēks ir nežēlīgs pret sevi, viņš ir 
arī nežēlīgs pret citiem un pret vietu kur viņš dzīvo. Savukārt, ja cilvēks pluss mīnus 
saprot, kas viņam ir svarīgs un kas nav svarīgs, viņš iziet ārā un varbūt viņam tas kaut ko 
nozīmē, kas notiek tuvākajā apkārtnē.  
Jūs uzskatāt, ka dzīvojat zaļi? 
Tas ir tādās iespēju robežās, atkarīgs no tā cik fanātiski uz to skatās, ja mēs ņemam kaut 
kādus parametrus, iespējams. Bet, ja mēs sākam salīdzināt pilsētu un laukus tur jau 
atšķiras. Piemēram, pilsētā, mēs varētu uzskatīt , ja tu brauc ar sabiedrisko transportu vai 
divriteni, tu jau esi videi draudzīgs. Bet, ja tu dzīvo laikos, kaut kur ļoti tālu, tas nav 
iespējams un tev ir jātiek no viena punkta uz otru. (min dažādus piemērus, kas būtu 
dzīvošana zaļi) 
Es nedomāju, ka ir nepieciešams, lai tagad katrs cilvēks ietu un glābtu planētu, bet 
vajadzētu, lai viņš vienkārši paskatās - vai ir laimīgs? Lielākoties cilvēkiem nevajag 
nenormāli daudz. Vienkārši tās lietas, ko viņam vajag, ir bieži grūti pieejamas, piemēram, 
brīvais laiks. Tās ir tas, kas cilvēkam trūkst. Veselība. Ir labi, ja cilvēki kaut ko papildus 
dara, piemēram, pulciņi. 
Svarīgi, lai cilvēks ieelpo un paskatās uz dzīvi. 
Likās kā piemīlīga tēma. Piemīlīga tēma? Jauka tēma. Tu cilvēks strādā sabiedriko 
attiecību aģentūrā, sāc saprast , kas tev patīk, kas nepatīk, pirmā ziņkārība pārgājusi. Un 
tad tu saproti kādā veidā tas darbs notiekās. Tad tu sāc saprast, ka tev gribās darīt lietas, 
kas ir labas un kas cilvēkiem nenāktu par sliktu. Un tā es aizgāju uz homo ecos. Katram no 
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mums piemīt kaut kāda ietekme un kad katrs no mums to apzinās tad gribās, lai tas, kur 
mēs ieguldam savu enerģiju, nekaitē. Pilnīgi egoistiska vēlme. Protams, ka ir patīkamāk 
stāstīt brauciet ar velosipēdu, nekā ēdiet šos cepumus, tie ir veselīgi. Viss…nekā dziļāka. 
Īstenībā pilnīgi egoistiska vēlme.   
Vai vēlējāties kādu uzrunāt vai pārliecināt ar idejām, uzskatiem? 
Nekad mūžā neesmu vēlējusies kādu pārliecināt. Aizraut, tā ir cita lieta, un parādīt to labo 
praksi. Parādīt, ka var savādāk, izstāstīt, kas notiek, ja dara kā šobrīd, bet es necenšos 
nevienu pārliecināt. Cilvēkam ir brīvā griba un viņam pašam ir jānolemj. Bet es priecājos, 
ka man ir bijusi iespēja izplatīt informāciju, kas pasaka kaut ko vairāk par to, kādā situācijā 
mēs esam. Man ir arī izdevies uztaisīt dažādas sociālās kampaņas, kurā var likt cilvēkiem 
aizdomāties, protams, par to arī ir prieks. Bet es neesmu iedomājusies, ka tagad viss ātri un 
fundamentāli mainīsies. Tas būtu naivi. 
Kādas intereses un mērķus aizstāv, atbalsta organizācija? 
Tajā laikā slavens bija Jēlas Universitātes pētījums, un ko arī Latvijā bija pamanījuši. 
(vairāk pastāsta par pētījumu, to ka taisīts Amerikā un tur noteikti nebija nekāda interese 
kas notiek ar Latviju) Un šī tēma bija ļoti laba, lai tam pievērstu uzmanību arī citi. Saskaņā 
ar viņu datiem, Latvija ieņēma augstu vietu. Un tā uzreiz ir tēma, kas atmodina kaut ko un 
kur varam pieķerties, vienot visus. Vides tēma ir tam lieliska, citas tēmas, platformas, mūs 
iespējams šķir, minoritātes, nacionalitāte, valoda utt. Un šī bija lieliska platforma, Latvija 
zaļākā valsts pasaulē. Tā ir uzreiz platforma, kur varam sākt kādu diskusiju, kur var debatēt 
par to, kas mums ir un kas mums nav, bet nevis balstoties uz cietēju kontekstu, bet gan uz 
pozitīvismu. Un tad var skatīties, kas mums nav, kas pietrūkst, ko vajadzētu.  
Ja atsaucās uz vides jautājumiem un kaut ko pozitīvu, tas netracina cilvēkus. Tāpēc, ka 
lielāko daļu cilvēku tracina, piemēram, viņiem ir trīs bērni, kredīts utt, viņš ir ieskrējis tādā 
ritenī un tad nebūtu vēl iespējams viņam pateikt, ka vēl savā dzīvē viņam kaut kas 
jāierobežo, viņš pat negribēs dzirdēt par to. Līdzīgi ir arī ar vidi, viņš par to negribēs 
dzirdēt, man par savu dzīvi jādomā. Bet, ja saka mūsu valsts ir zaļākā valsts pasaulē, tad 
tas nedaudz izmaina to domāšanas fokusu un cilvēks varbūt par to iedomājas. (Protams, 
bija arī blakus efekti, to dzirdēja visas partijas, politiķi, sākās grīnvaš utt.) 
Ja papēta lietas, kas mums ir zaļas, tad tās ir tās, ko mēs esam mantojuši, tie ir 
ūdensresursi, gaiss (jo mums nav rūpnīcu), ir saglabājušies dzīvnieki, koki, bet tas viss 
kaut kad var beigties. Bet vēl mums ir, un tad jau var teikt forši, ka mums ir.  
Kā Jūs raksturotu sabiedrības iesaisti un aktivitāti? Vai iesaistās arī citi cilvēki, kas 
nav biedri? 
Ir bet, nav tik izplatīti. Tas bija viens no iemesliem kādēļ nolēmu, ka vairāk nevēlos būt 
biedrības vadītāja. Vēlējos darīt kaut ko šaurāku – man ir profesionālais kretīnisms un 
brīžiem, tas nenāk par labu.  
Pirms trim gadien par Homo Ecos neviens nezināja. Bija skaidrs, ka šī tēma ir laba 
valstiskā līmenī, es te taisos dzīvot un ir svarīgi, ka kopējais konteksts nav depresīvs. Gan, 
arī tev kā bierībai ir vieglāk runāt un iepazīties ar citiem, ja esi iestājies par Latviju kā 
zaļāko pasaulē. Mēs sākumā domājām par to, kā piesaistīt cilvēkus un diezgan mērķtiecīgi 
nofokusējāmies uz to, ka ir svarīgi kā tu visu pasniedz, dizains tam ko rādi, tam kā 
komunicē, tam kā veido produktus ir liela nozīme. Jo tā ir tā lieta, ar ko nonāc 
informatīvajā telpā.  
Un tad šie daudzie cilvēki, kas iesaistās, daļa no viņiem ir dēļ idejas un daļa domā cik tas ir 
stilīgi. Tāpēc, ka mums tiešām ir stilīgas lietas – pastkartes, zīmols, vides plakāti – 
cilvēkiem patīk skaistas lietas. Idejas ir svarīgas, bet ir svarīgi arī tas kā idejas tiek 
iepakotas. Ir svarīgi, kad tu stāsti, lai tu stāstītu tādā valodā, kādā sapratīs klausītājs, kādas 
ir viņa vērtības un tas kuru tu vēlies ar to uzrunāt, kam pievērst uzmanību.  
Kur meklējami organizācijas aizsākumi, idejas? 
Mēs pirms trijiem gadiem definejām, un tās idejas bija diezgan pragmatiskas. Mēs 
atrodamies Rīgā un nesaprotam, kas notiek laukos, atšķīrās konkrēti un tas ir pilnīgi kaut 
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kas cits un jādomā par citām lietām, cits paradumu spektrs. Tad mēs nofokusējāmies uz 
cilvēkiem, kas ir pilsētnieki un fokusējāmies uz paradumiem, ka mēs varētu būt tie, kas 
runā par paradumiem. Pirms tiem trim gadiem, tas nebija tā modē, kā ir tagad un mēs 
nofokusējāmies, jo tas ir kaut kas ar ko sākt, tas ir tuvāk cilvēkam. Cilvēkam vistuvāk ir tas 
ko viņš dara – viņš ēd, ko velk mugurā, pārvietojas, kaut kur dzīvo, viņš kaut kādā veidā 
pavada savu brīvo laiku. Un visas tās lietas ir tās, kas atstāj ietekmi uz vidi. Protams, var 
diskutēt, kas atstāj uz vidi lielāku iespaidu, šie askpekti, valdības lēmumi vai biznesi. 
Iespējams, ka tas cilvēks nebūs, bet mana personiskā pieredze ir tāda, ka mani pašu tas 
mainīja un man ir tāds spilgts piemērs, kā tu izmainot kaut ko savā dzīvē, tas pavelk visu 
parejo kā diedziņu līdzi.  
Iespējams, lietas ko nevar vairs izdarīt pats mājās (piemēram tā pati atkritumu širošana), 
tad kā amatpersona, varbūt viņš par tiem lēmumiem padomās.  
Lielākoties iesaistās (biznesos) un kaut ko maina jauni cilvēki, vērtību sistēma mainās. 
Tos paradumus mēs paņēmām tāpēc, ka mēs nebijām tik stipri starptautiskajos procesos un 
tie, kas ir, var vairāk pētīt, kurām ir plašāks tīkls, spēcīgākas puses. Šī niša bija brīva un 
mēs sapratām, ka mēs neesam ne pētnieki, ne pedagogi. (runā par savu un kolēģes 
pieredzi) Ir jāizvērtē kādi ir resursi un ko tu gribi ar to pateikt. Mēs to paņēmām un tā tas 
aizgāja.  
Vai tas no sabiedrības puses ir populāri? 
Es neznu vai tas ir populāri. Bet ir cilvēki, kas vienkārši savādāk nevar, tāpēc, ka viņi zina 
par daudz. Ja sāk lasīt un sāk pētīt, tad mati ceļās stāvus. Tas, kas ir publiskājā vidē, ir tuvu 
nullei. Tad ir cilvēki, kuriem tas liekas stilīgi un interesanti, kas arī ir cilvēciski. Ļoti daudz 
cilvēki kaut ko maina un vispār par to sāk domāt, kad viņiem piedzimst bērni, jo ja pluss 
mīnuss pieaugušam cilvēkam ir diezgan vienalga, ko viņš ēd un kas notiek, bet tad, ja 
viņam piedzimst bērns, viņš to ļoti mīl un tad sāk domāt, ko lai es viņam dodu ēst, lai viņš 
būtu vesels. (runā par alerģijām un citām lietām) Īstenībā mēs negribam zināt par to, kādā 
pasaulē dzīvojam, ko uzņemam caur ēdienu, drēbēm, matu krāsām utt.  
Viss sākas no sevis? 
Jā, jo īstenībā jau vide nav nekas abstrakts, tas ir kaut kas, kas attiecās uz mums un uz 
pēcnācējiem. Saudzīgums ir saistīts, cilvēks padomā ko viņš nopērk. Uzskatu, ka uz visām 
lietām jāskatās kontekstā, nevar skatīties šauri. To viņš izdara un uzreiz skaitās zaļais.  
Vai videi draudzīgie paradumi, aktivitātes saistāmas ar ilgtspējību? 
Lielākoties, kad sievietēm piedzimst bērni, viņas bieži sāk domāt tādās kategorijās. Tad 
viņas bieži sāk pirkt eko produktus. Interesanti liekās, ka ir spēcīgi mīti, ka tas ir dārgi, 
tieši otrādi vairāki segmenti ir lētāki. Un, varbūt tāpēc, daudzas lietas cilvēki nedara, jo tas 
ir lētāk un tāpēc tas uzreiz vairāk nav stilīgi. (stāsta piemēru par laukiem) (stāsta piemēru 
arī par cilvēkiem, ka viņiem ir viegli dzīvot uz pabalstiem, pakām, neko nedarot) (stāsta 
dažādus piemērus un stāstus)  
Mums nemaz nepatīk, tas viss konteksts, kurā dzīvojam un tad vēl mēģināt pārliecināt, ka 
cilvēkam jādomā zaļi, tas būtu nepateizi. Jo īstenībā jau cilvēkam pašam tas ir 
nepieciešams un cita lieta ir parādīt, ka viņam pašam tas ir vajadzīgs. Un citādāk būs slikti, 
reāli arī ir slikti. Attieksmi mainot arī citas lietas mainās? Jā. Uz pasaules ir lietas, kas 
mums patīk un kas mums nepatīk. Ar tām, kas patīk viss skaidrs. Bet ar tām kas nepatīk 
var būt divi un vairāk pat risinājumu, var par to cepties, tērēt savu enerģiju, var izlikties, ka 
tā nav un dzīvot ar ciet acīm, var pieņemt, ka tā ir un skatīties, ko ar to iesākt. Cik tālu es 
varu pati kaut ko ietekmēt, protams, ir lietas ko es nevaru ietekmēt, ir lietas ko var. Man 
cerīgi liekas mazās pašvaldības. Tur sāk domāt par to apkārtni, kur tu dzīvo, lai tur viss 
būtu labi. Un tad tas iegulst pareizajās vietās, to nedari abstraktas idejas vārdā, tad tas viss 
ir saprotams. Jo lielāko ties tie paradumi, kas skaitās videi nedraudzīgi ir tie par kuriem 
vienkārši neaizdomājās. Un neaizdomājas tāpēc, ka ļoti bieži cilvēki vienkārši skrien. 
(piemērs, kāmītis būrītī) Cilvēkam, nav laika aizdomāties un īstenībā tas cilvēkam nenāk 
labi. Daudzi pat nepievērš uzmanību tam, ko ēd. Bet no tā jau arī viss ķermenī veidojas.  
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Bieži vien tas, kas kaitē videi, kaitē arī mums, tur īsti pretrunu nav. (piemērs pesticīdi) 
Protams, pie visa var pierast ar laiku, mēs arī esam pie kaut kā pieraduši, pie kādas indes 
ko lietojam, bet tas ir tikai noteiktā daudzumā.  
No tā viedokļa manā skatījumā visbriesmīgākā lieta ir patēriņš. Patēriņš, ir mārketings kā 
cilvēkiem tiek radīta vēlme kaut ko iegādāties, ko viņiem īstenībā nevajag. Vai kā tiek 
ražotas preces ar jau ieslēgtu “nāves gēnu”, mūsdienās gandrīz visas preces ir vienreizējās 
lietošanas. (automašīnu piemērs, tagad, pagātnē, ledusskapji utt.) Tur arī rodas, tu būsi 
veiskmīgs, ja tev būs tas un tas, tu būsi stilīgs, ja tev būs tas un tas, tevi cienīs ja tev būs 
tas. Uz visām tām vērtībām. Tas ietver visu, atkritumu industriju, pārstrādi, fermas, 
lauksaimniecība utt. (filma Eartlings) (piemērs par šīm kultūrām, kā bija agrāk, kā tagad, 
kā tirgus veidojās utt.) 
Pasaulē tiek izmesta pārtika ārā un tas būtu pietiekoši, lai pabarotu vienu vai pat divas 
Āfrikas un tā notiek regulāri. Arī runājot par ģenētiski modificēto pārtiku, tā ir ķīmija, tā ir 
industirja, tas ir monopols. Lieli spēlētāji, kam pieder gandrīz 100% tirgus, tie pāris lielie 
spēlētāji un tie diktē noteikumus. (piemērs par šo monopolu un tirgu) 
Nav vērts runāt par vidi, zaļo dzīvesveidu? 
Tas ir atkarīgs no tā, ko mēs domājam par sevi, kas mēs esam. Cilvēkam, īstenībā ir 
nenormāli liela vara, ja viņš atver acis un apskatās, kas ar viņu notiek, no tā ir daudz 
atkarīgs. Bet cilvēki ir iespiesti tādā skrējienā, viņiem ir iestāstīts, ka viņam jāņem kredīts 
(piemērs, ģeniāla banku ideja) (piemērs, ka aizbrauz uz ārzemēm, lai varētu tos atmaksāt 
un atstāj ģimeni vienu, cilvēki strādā garas stundas) 
Cilvēki ir tajā ritmā un nekad neapstājas, nepasēž, nepadomā. Tas ir vajadzīgs. Viņam 
vajag nomierināties un padomāt, vai tā ir tā dzīve, ko es gribēju, ko es vispār daru. Un ar to 
viss sākās, viņš paskatās, padomā un dabiski notiek. Vai man patiešām vajag tieši to, ko 
pērkam vai ko daram. Varbūt tiešām tas nemaz nav vajadzīgs. Bet to nevar tā vardarbīgi 
uzspiest. Tas katram cilvēkam pašam ir jāsajūt. Arī man tā bija, nežēlīgs skrējiesns, un es 
varēju apsēsties un padomāt. Un tad jau lietas sāku mainīt.  
Mūsdienās to veicina, ja tu esi, tad tev jābūt mūžīgā skrējienā un jāpašapliecinās, tev ir 
mācības, darbs un visu laiku skrien. Un tas ir moderni, ka tu skrien. Bet, kam tas der. 
Vienīgais, kas mums pieder ir tas mūsu laiks un viss, nekas cits mums nepieder. Tas ir tas 
ko mēs nevaram dabūt vairāk, mums tas laiks samazinās. Mēs nezinam, ka nomirsim. 
Nauda arī ir svarīga, bet to mēs varam dabūt, laiku nevaram. Un tas man licies vienmēr 
ģeniāli, kaut kas tiek uzražots, ar tekstu, tas jums ietaupīs laiku, bet laiku kam, lai 
paskatītos televizoru, lai ilgāk pastrādātu. Mazliet jāizmet sevi laukā. (jaapstājas). 
Cilvēkam pašam jāpieņem lēmums. Piemēram, par maisiņiem, fakts vispār ir tajā, ka viņus 
vispār ražo, nevis tajā, cik daudz mēs tos lietojam. (stāsta par eksperimentu, maisiņiem un 
iepakojumiem)Tiem projektiem pat varbūt reizēm iespējama negatīvā puse, tas rada to 
maldīgo uzskatu, es jau to daru, bet tas jau nav nozīmīgākais.  
Tas ietekmē lielākas lietas vai tie ražotāji jau tāpat ražos? 
Tas ietekmē lielākas lietas. Cilvēki pieprasa zaļas lietas. Tie ražotāji tomēr ņem vērā, ko 
cilvēki pieprasa. Tāpēc arī produktus tagad pozicionē kā zaļus, cita lieta cik saturs atbilst 
bio vai eko. Bet tā ir tā niša, kur var strādāt. Tu iespējams aizdomājies tad, ko pirkt, ņemt. 
Tā ir tendence, cilvēki grib to bio un eko.  
Es jau ticu tam objektīvajam fenomenam, kritiskā masa. (piemērs, pētījums) Ir lietas, kad 
kāds kaut ko dara un tad jau aizvien vairāk tam seko un dara tāpatās. (arī mobilie telefoni, 
reizēm pat traucē, nekā palīdz) Kaut vai riteņu būšana, agrāk nebija populāri, tagad jau ir. 
 
 
Vai Jūsuprāt vides kustība būtu uzskatāma par sociālu kustību? 
Man drīzāk (esmu mistiķe) tā kustība ir pati no sevis, jo vienkārši cilvēkiem kaut kādā 
brīdī ir sajūta, viņi to grib darīt. (piemēram ar modi, vārdiem – vnk patīk tas vārds un 
beigās manas meitas klasē ir trīs Elzas) Tā pat ir ar paradumiem.  
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Viņš sevi identificē ar zaļajiem? Grūti atbildēt. Jo daļa iespējams ir pētnieki, kuriem nemaz 
nav šie zaļie paradumi, ir kategorija, kas to mēģina darīt, un tad ir kategorija, kuriem ir 
daudzi paradumi, kurus varētu nosaukt par videi draudzīgiem, bet viņi paši neapzinās. 
(piemēram omīte, audzē savas lietas uz palodzes, dārzā utt.taupīga, dabīgas lietas, 
kvalitatīvas) (piemin dažādus piemērus, kā var dzīvot zaļi, kā cilvēki dzīvo, uzvedās) 
Ir dažādi sociāli slāņi. Daļa cilvēku dara un neapzinās, daļa cilvēku nedara un neapzinās un 
daļa dara un apzinās. Grūti gan saprast, cik liela daļa viņu ir, bet pieņemu, ka tie, kas 
apzinās un dara ir tā mazākā daļa un tie, kas neapzinās un nedara, ir diezgan liela.  
Kā cilvēki interpretē to, kas ir videi draudzīgs un kas nē. Man vairāk interesē, tas, ka ir 
cilvēks un viņš kaut kādu izvēli izdara dēļ brīvās gribas. Nevis tāpēc, ka mums ir kustība 
un tad mēs mainam viņa uzskatus. Viņš pats pie tā vairs nenonāk. Viņam visu iedod, ieliek, 
uz to strādā reklāmas industrija. (cilvēku vārdotāji) Tāpēc man liekas, ka cilvēki nav 
jāvārdo.  
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Intervija Nr. 6 
 
Intervija notika Pasaules Dabas Fonda biroja telpās, Rīgā 
Intervijas ilgums: četrdesmit minūtes 
 
Labdien, pastāstiet, lūdzu, kā Jūs sauc un kādu organizāciju Jūs pārstāvat? 
Respondents 6, Pasaules Dabas Fonds (PDF). 
Trīs programmas – mežs, jūra, lauksaimniecība. Komunikācija un vides izglītība. 
Mans uzdevums ir tikt galā ar brīvprātīgajiem. Ir divu veidu prīvprātīgie, vieni nāk praksē, 
ar kuriem tiek slēgti līgumi, strādā kā darba ņēmēji. Otra tipa brīvprātīgie ir tie, kas 
iesaistās aktivitātēs, ar viņiem netiek slēgts līgums, bet viņi vēlas piedalīties. 
(vairāk pastāsta par brīvprātīgajiem) 
Kā uzrunājat vai informējat sabiedrību? 
Piemēram, šobrīt sāksies projekts, kur mūsu eksperti apmācīs jauniešus, kā vadīt 
prezentācijas un kā runāt par vides aizsardzības tēmām, lai tālāk jaunieši varētu doties uz 
skolām un nodot to informāciju tālāk citiem skolēniem. Tie ir jau motivēti jaunieši, kuri 
vēlas šajā tēmā vairāk iedziļināties. Tā ir laba jauniešu izglītība, jo viņi paši var tālāk 
citiem iemācīt šīs lietas. Notiek arī dažādas lekcijas un semināri. (min piemērus par 
projektiem) 
Uzrunājam caur sociālajiem tīkliem, caur mājas lapām. Un visos pasākumos parasti ir 
iespēja pieteikties uz vietas. Daudzi tā piesakās, jo patīk kāds pasākums. 
Mēs esam sadarbības partneri WWF. 
Brīvprātīgie jau ir kā tradīcija, bieži nevalstiskās organizācijas sākas ar brīvprātīgajiem. 
Kas viņus saista? Tie ir skolnieki, studenti, kad šīs lietas sāk interesēt. Viņi seko līdz PDF 
akcijām, kampaņām, viņus tas saista un tas ir viņu gods būt kā PDF brīvprātīgajam.  
Nav tā, ka grib būt draudzīgāks pret vidi? Nē, jāsaprot, ka tie, kas nāk par 
brīvprātīgajiem, tie nav cilvēki, kas vienkārši gājuši garām, tie ir tie, kam bijusi motivācija 
jau iepriekš un viņi jau gājuši vienu soli tālāk, viņi ir kaut ko mainījuši savā dzīvē, 
sapratuši, ka tas viņiem ir būtiski. Viņi nāk pie mums par brīvprātīgajiem ar tādu domu, ka 
vēlas savas idejas popularizēt un būt kā vēstneši. Vides organizācija ir laba bāze, jo ne jau 
tu viens pats iesi un kaut ko mainīsi vai pievērsīsi uzmanību. Ir vajadzīga šī te bāze, PDF ir 
laba aizmugure. 
Vai uzrunājat arī citus sabiedrības locekļus, kuri nav brīvprātīgie? 
Jā, tam ir domātas kampaņas, piemēram, zemes stunda, es mīlu mežu. Vides izglītība ir kā 
reklāma vides lietām, ļoti plašai auditorijai. Piemēram, zemes stunda ir domāta visiem, 
sūtijām visiem medijiem, pašvaldībām, uzņēmumiem. (turpina stāstīt par šo piemēru) 
Kā Jūs raksturotu sabiedrības iesaisti un aktivitāti? 
Es domāju, ir aktīvi. Ar katru gadu cilvēki aizvien vairāk par to domā. Kopumā ņemot 
nevar noslēpt, ka būt zaļam, ar eko sertifikātu ir mūsdienu tendence. Tā ir mūsdienu 
tendence, jo sākot ar veikaliem un beidzot ar katru no mums, vēlamies būt zaļāki. Tā ir 
laba lieta, kas tu esi zaļais un tu vari ar to lepoties. Kā tas viss sākās? Kāpēc domā, ka 
tas ir forši? Tie tempi un tā forsēšana “gāzi grīdā” bija nedaudz par daudz un tā cilvēku 
filozofiskā daļa sāka apzināties, ka tas ir par traku, ja tā turpināsies, tā raks, izsaismniekos 
dabas resursus. Kaut kāda saprašana par to cik ārti atjaunojās dabas resursi tomēr kaut kā 
rodas. Vienkārši dabas resursi paliek aizvien mazāk un tādēļ cilvēki par to sāka domāt. Un 
otrs varētu būt trūkums, jo visi jau apzinās, ka kādu brīdi resursi beigsies un jāsāk domāt 
par alternatīvām, piemēram, alternatīvie enerģijas resursi. 
Vai videi draudzīgie paradumi un aktivitātes saistāmas ar ilgtspējību? 
Šī ilgtspējīgas attīstības teorija ir kā trīskāju ķeblītis. Bet līdz ko tas notiek darbībā, mēs 
varam savienot vidi ar sabiedrību, sabiedrību ar ekonomiku, arī ekonomiku ar vidi, bet 
vienmēr viens no tiem kaut kādā veidā ir mazsvarīgāks par otru, atkarībā no tā, kurš šo 
teoriju saka. (vairāk paskaidro piemēru) Es nezinu, vai sabiedrība saprot šo ilgtspējību, 
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domāju, tā ir teoretizēta, tas ir tas ko augša grib. Bet vai tā jūtās sabiedrība, vai viņa var 
paskaidrot ko nozīmē ilgtspēja. Bet tas, ko viņi var paskaidrot un kam dzīvot līdzi ir sava 
izvēle veikals, piemēram, nepirkt Spānijas tomātus, bet pirkt vietējos un bioloģiski 
audzētos, tādas praktiskas lietas.  
Vai ir cilvēki, kas ziņo par pārkāpumiem, nelikumībām? 
Jā. Diezgan bieži cilvēki zvana vai raksta, ka ir novērojuši kādu pārkāpumu vai nelikumību 
un tad cik mēs varam palīdzam, bet tas vairāk ir informātiski, norādam kur var griezties. 
Mēs cenšamies palīdzēt. Cilvēkiem ir tendence, piezvanīt. Arī interesējas par kādām 
programmām. 
Cilvēki kopumā uzticās? 
Jā. PDF uzdevums vairāk ir informācijas sniegšana. Piemēram, ja cilvēkam ir zeme, varam 
palīdzēt ar padomu, kā to realizēt. 
Vai cilvēki ir gatavi kaut ko mainīt dzīvēs, paradumos? 
Mūsu uzstādījums ir tāds, ka tos paradumus visracionālāk var mainīt, nedodot iespēju 
cilvēkam izvēlēties dabai nedraudzīgas lietas. (min piemērus) Nevis iegulda resursus 
stāstot kas ir slikts, bet nedodot iespēju izvēlēties sliktāko. Tas ir labi, ka cilvēki lasa un 
skatās saturu, kas labs, kas slikts. Bet ir daudzas lietas, ko var panākt ar likumdošanu un 
cilvēkiem nemaz nebūtu tādas lietas, kā nedraudzīgas videi izvēles.  
Vai Jūsuprāt to varētu saistīt ar līdzdalību? 
Jā, noteikti. Jaunieši, kas mums raksta, izrāda iniciatīvu, viņi grib kaut ko darīt, kaut ko 
mainīt. Viņi grib līdzdarboties, domāju, tas ir labs piemērs. Vēlme iesaistīties vides 
aizsardzībā. 
Kā Jūs iesaistījāties vides aizsardzībā, kas personīgi Jums bija svarīgs?  
Pēc bakalaura izglītības esmu ģeogrāfs.  
Tas ir ļoti saistīts ar abām manām izglītībām – socioloģija un ģeogrāfija. 
Fiziskā ģeogrāfija un socioloģija ir kaut kas saistīts ar cilvēkiem. Mani presonīgi interesē 
komunikācija starp vidi un cilvēkiem. Tas arī ir plaši diskutējams jautājums, sabiedrībai ir 
nepieciešams zināt par vidi, bet vai videi ir nepieciešams zināt par sabiedrību. Labāk jau 
būtu, ka tādi cilvēki nebūtu, kas piesārņo vidi. Videi nekāds labums no tā nav. Mēs viņu 
tikai apgrūtinam. (min piemērus) Tās dabas attiecības ar cilvēkiem ir tas kas mani 
interesēja.  
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Intervija Nr. 7 
 
Intervija notika Pasaules Dabas Fonda biroja telpās, Rīgā 
Intervijas ilgums: divdesmit piecas minūtes. 
 
Labdien, pastāstiet, lūdzu, kā Jūs sauc un kādu organizāciju Jūs pārstāvat? 
Respondents 7, Pasaules dabas fondas 
 
Organizēju brīvprātīgos uz dažādiem pasākumiem. Piedalās tie, kuri ir aktīvi un vēlas 
darboties. Atbildu par to lai visi būtu vietā un būtu gatavi iesaistīties, organizēt. Informēju 
arī par jaunumiem, par dažādiem pasākumiem. 
Vai viņi paši iesaistās? 
Protams. Citi arī paši raksta, ka vēlas palīdzēt un iesaistīties. Rakstam visiem, atsaucās 
aktīvākie.  
Ir mērķa grupa? 
Mums ir vesela brīvprātīgo grupa, kur ir visi kontakti. Viņu ir ļoti daudz.  
Kāda ir viņu motivācija? Viņi atbalsta videi draudzīgās idejas? 
Manuprāt, šobrīt ir aktuālas vides problēmas un ir stilīgi domāt zaļi. Vēlme būt aktīvam, 
kaut ko darīt, būt pamanāmam. Dabūt to labo sajūtu, ka esi izdarījis kaut ko labu, esi 
palīdzējis citam, bez maksas kaut ko darījis. Sniedzis savu palīdzīgo roku. Domāju 
motivācija ir aktīvi darboties, iepazīties ar citiem, kas darbojas.  
Vai Jūsuprāt to varētu saistīt ar līdzdalību? 
Jā, varam saistīt. Viņi jau ir sabiedrības daļa, viņi nāk izglītot citus, kas nav tik informēti 
šajos jautājumos. (caur spēlēm, materiāliem, iemāca citiem) 
Viņiem svarīgi zaļās idejas parādīt citiem? 
Jā, tāpēc arī brīvprātīgie darbojas, lai izglītotu citus, apzinātu problēmas. Lai palīdzētu 
citiem saprast. 
Kā Jūs iesaistījāties vides aizsardzībā, kas personīgi Jums bija svarīgs?  
Vēlējos darboties brīvprātīgi, kādā nevalstiskā organizācijā un aktīvi piedalīties 
pasākumos. Mazliet savādāk, kaut ko citu. Tādēļ nolēmu, ka Pasaules Dabas Fonds būtu 
lieliska vieta, sākumā piedalījos kā brīvprātīgā. (pastāsta vairāk par projektiem, kur 
piedalijās) Vēlāk jau tiku pieņemta darbā.  
Vai ir svarīgas videi draudzīgās idejas? 
Jā, noteikti. Pati mācījos agrāk Eko skolā, tur arī pamats tika ielikts, ka jādzīvo videi 
draudzīgāk. Daudzi domā, ka cilvēks ir pārāks par vidi, bet īstenībā tā nav, daba jau ir tā 
noteicošā un mēs esam sastāvdaļa no tās. Tāpēc man liekas, ka ir jādomā par šīm lietām. 
Tas jau ir kā mans hobijs. 
Kā uzrunājat vai informējat sabiedrību? 
Jā, izglītojam arī. Visādām vecuma grupām. Bērniem ir spēles, (min piemērus) jauniešiem 
citādākas aktivitātes (min piemērus). Nav tā, ka jauniešiem neinteresē dabas lietas, viņi nāk 
un interesējas, prasa, jautā. 
Kā Jūs raksturotu sabiedrības iesaisti un aktivitāti? 
Ir aktivitāte. Tikai ar laiku ejot cilvēks vairāk saprot, ka ir nedaudz jāpiebremzē. Mēs 
tērējam tos resursus it kā mums būtu ar liku likām, bet tā nav. Cilvēki aizdomājas. 
Vai ir cilvēki, kas ziņo par pārkāpumiem, nelikumībām? 
Jā, ir. Ir bijuši gadījumi, kad cilvēki satraucas par kādu konkrētu problēmu. Kad redz 
sekas, cilvēki sāk saprast, ka jāsāk lietas labā kaut kas darīt. 
Iestājaties par paradumu maiņu? 
Arī. Cilvēkiem ir jāsāk ar sevi, ja tā darīs, tad jau viss pārējais aizies. Vienkārši cilvēkiem 
ir jāpiedomā, ko un kā viņi dara. Ja tu mainīsi savus paradumus, protams, viss uzlabosies. 
(min piemēru)  
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Cilvēki ir atsaucīgi un grib lietas mainīt, paradumus? 
Protams, visi saka, ka vēlas. Vēlas mainīt paradumus dzīvot zaļāk, bet mēs jau nezinam ko 
viņi mājās dara. Viņi saka, ka apzinās situāciju un saprot, bet nezinu kā ir ar darbībām. 
Principā iet un dara, piekopj šo zaļo dzīvesveidu. 
Vai Jūsuprāt vides kustība (vides aktīvisti) būtu uzskatāma par sociālu kustību? 
Protams, esam zaļi domājošie. Esam aktīvi, darbojamies.  
Vai notiek sadarbība ar citām organizācijām? 
Pagaidām nav. 
Kur meklējami organizācijas aizsākumi?  
Manuprāt, tas, ka ir cilvēku grupa, kas apzinās, ka nav labi. Kas ārā pašlaik notiek, kas 
notiek ar dabas resursiem, ka cilvēks tērē vairāk nekā viņš drīkst. Cilvēki ar laiku apzinās, 
ka vajag domāt par sekām, par savu darbību. Cilvēki uztraucās par to, ko dara. Katram 
cilvēkam individuāli jābūt atbildīgam par savu rīcību, sekām. 
Manuprāt, visiem, kaut vai mazliet vajadzētu aizdomāties par to, ko mēs darām un varbūt 
tieši ar šo brīvprātīgi kustību mēs varam palīdzēt citiem saprast, ka varbūt tomēr ir jādzīvo 
nedaudz zaļāk, ir jādomā par to kas notiek. Ja cilvēkam parādīsi, kas notiek, kā bija agrāk, 
kā tagad. Varbūt tad vairāk arī aizdomājas. 
Sabiedrība ir jāizglīto, kurš cits to darīs ja ne vides organizācijas. Tāpēc mēs arī aicinām 
jauniešus, viņi paši ir ieinteresēti nākt, kaut ko mainīt.  
Mēs paši esam sastāvdaļa no dabas, jādomā ir arī par to dabu, viss negrozās tikai ap 
cilvēku. Ir koki, zeme, jūra.. jādomā par to arī ir.  
Izglītojat sabiedrību caur brīvprātīgajiem? 
Jā, mēs diskutējam, runājam ar viņiem. Tad viņiem ir iespēja to nodot tālāk un pastāstīt 
citiem kā ir. 
Vai videi draudzīgie paradumi un aktivitātes saistāmas ar ilgtspējību? 
Protams, tas ir domāts, lai nākotnē arī viss būtu. Jādomā, par to, kas nākotnē būs. Tas ir 
loģiski. Tu cilvēkiem pamāci, izglīto viņus ar tādu cerību, ka varbūt nākotnē viņi to pieliks 
lietā.  
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Intervija Nr. 8 
 
Intervija norisinājās Zemes Draugu biroja telpās, Rīgā. 
Intervijas ilgums: piecdesmit minūtes. 
 
Labdien, pastāstiet lūdzu kā Jūs sauc un kādu organizāciju Jūs pārstāvat? 
Respondents 8, Zemes Draugi, Vides izglītības fonds. 
Foe international 
ĢMO tematika, klimats  
Sākās viss ar jaunatnes vides organizācijām. 
Kā Jūs raksturotu sabiedrības iesaisti un aktivitāti? 
Tā, ja salīdzina ar pēdējiem apmēram piecpadsmit gadiem, tad, protams, pašlaik šīs lietas 
kļuvušas nesalīdzināmi aktuālākas. Arī informētības un pašvērtējuma līmenis, par to cik 
jūtas informēti ir uzlabojies. Domāju, ka viņas ir tikai kļuvušas aktuālākas tādā laika skalā.  
Iesaistītība vēl nenozīmē to popularitāti vai to apstiprinājumu no sabiedrības, jo Vides 
Izglītības Fonds nerada to iesaistīšanos kā organizācijas iesaistīšanās iespējas, mēs 
strādājam ar programmām, kur iesaistās programmās. Un Zemes Draugi Latvijā pēdējos 
piecus gadus, kad tika izveidoti, viņi kā juridiska struktūra un tikai šogad mēs varēsim sākt 
strādāt ar individuālajiem biedriem. Zemes Draugiem ir raksturīgas tieši lokālās grupas vai 
individuālie biedri, mums Latvijā tas netika darīts līdz šim. 
Kā uzrunājat vai informējat sabiedrību? 
Izglītotība un informētība ir, bet mums tas kā un cik daudz mēs to daram un cik daudz 
cilvēki uzskata, ka tas darbs ir vajadzīgs, mums tas neatspoguļojas Zemes Draugos Latvijā 
individuālo biedru skaitā, kas maksā biedra naudas, kas ir tas vieglākais indikators kā 
izmērīt cik daudzi tevi atbalsta vai neatbalsta. Latvijā vispār ar šādu biedru struktūrām ir 
problēmas. Manuprāt, ir tikai viena organizācijas, kas to spējusi izdarīt un tie ir Ornitologi.  
Eiropā tā biedru individuālā iesaiste ir ļoti būtiska. 
Vides Izglītības Fondā mēs strādājam ar iedzīvotāju grupām atsevišķi. Mums ir 
programmas, kurās iesaistās, piemēram, eko skolas, kur iesaistās skolas. Tur izglītošanas 
un informēšanas skaits parādās tajos skaitļos, cik daudz skolas iesaistās tajā programmā. Ir 
zilie karogi, kur iesaistās pašvaldības, ir zaļās atslēgas, kur iesaistās uzņēmumi. Bet nekur 
nav tādi individuālie biedri ar ikgadēju maksu.  
Vides izglītības fondā vairāk ir profesionālais darbs, lai to programmu vēstījumu mēs 
iznestu Latvijas auditorijai. 
Vai Jūsuprāt to varētu saistīt ar līdzdalību? 
Kā labais piemērs varētu kalpot pēdējo četru piecu gadu pieredze Zemes Draugos, tas ko 
mēs daram ar ĢMO jautājumiem. Tieši balstoties uz vietējām iniciatīvām un uz cilvēkiem, 
kurus satrauca šī problēma. Viņi pieteica, ka vēlas to darīt un Zemes Draugi ir tā 
organizācija, kur viņo to vēlas darīt (par spīti tam, ka mums ir tikai juridiskie nevis 
individuālie biedri). Un tā tapa brīvs no ĢMO kampaņa, platforma. Un visas interešu 
aizstāvības kampaņas, kas ir notikušas cīnoties par likumiem (piemin kādi likumi). Un 
skatoties uz šīs kampaņas rezultātiem, jā, šī ir izaugusi no vietējām iniciatīvām, cilvēku 
grupām, kas uzsākta, kā Zemes Draugu kampaņa, bet pašlaik notiek nepārtrauktā 
interakcijā gan ar iedzīvotāju grupām, gan ar citām organizācijām un arī ar uzņēmējiem. 
Tas ir tas klasiskākais un plašākais piemērs, kas mums ir izdevies.  
Ir konkrētām grupām svarīgi jautājumi, bet vai bieži tā gadās? Bieži gadās, bet ne 
vienmēr mums ir tā kapacitāte to darīt, šeit arī jāskatās, ka Latvijā jau daļēji ir sadalītas šīs 
kompetences un mums arī ir savi pastāvēšanas un dibināšanas priekšnosacījumi. Mums 
dibinātāji arī ir Vides Aizsardzības Klubs, vēsturiski viņi ir organizācija, kas visvairāk tieši 
darbojusies caur vietējām iniciatīvu grupām. Organizācijas savas nišas un kompetences 
pārzin, tādēļ arī vairāk iesaistās konkrēta organizācijas, kas tajā lauciņā darbojas vairāk. 
Iekšēji ir izpratne, par to, ko katra dara un nevajag dublēt.   
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Vai notiek sadarbība ar citām organizācijām? 
Zemes Draugi ir citu organizāciju dibināta, tā ir kā platforma. Dibinātāji bija četri un tagad 
jau skaits izvērsies līdz četrpadsmit, astoņpadsmit organizācijām, sākot ar iniciatīvām un 
mazākām grupām un beidzot jau ar nacionāla mēroga organizācijām. Visas šīs 
organizācijas arī veido šo vides politiku Latvijā.  
Vides Izglītības Fondam ir tā, ka tas vairāk strādā tieši kā atbalsts kādām iniciatīvām, 
piemēram, iesaistās kāda skola un mēs mēģinam piedāvāt skolai visādas aktivitātes, lai 
viņa to vietējo dzīves vidi var uzlabot. Piedāvājam informāciju, izglītības materiālus, 
līdzdalības aktivitātes, lai tā skola kļūst zaļāka. Līdz ar to sadarbība notiek vairāk sniedzot 
atbalstu.  
Vai Jūsuprāt vides kustība (vides aktīvisti) būtu uzskatāma par sociālu kustību? 
Manuprāt, tas ir ļoti interesants jautājums, vai vides kustības ir vai nav sociāla kustība un 
kura daļa būtu uzskatāma par sociālu kustību.  
Virkne organizāciju noteikti ir kā vides kustības pārstāvji, bet kuras būtu skatāmas kā 
sociāla kustība, manuprāt, pašlaik, ir ļoti aktuāls. Kuras ir sociālas, kuras profesionālas un 
kuras ekoloģisti. Zemes Draugi būtībā ir sociāla kustība, viņiem arī ir radikālisms, protesta 
formas un iekšējais tīkls, jā tā ir tā frakcija, kas ir sociāla kustība.  
Vai iesaistaties vides politikas procesos? 
Interešu aizstāvība un jebkura likuma izmaiņas, aizstāvēšana vai izkarošana un jebkuras 
nacionālās pozīcijas veidošana vai iesaistīšanās komentēšanā, tā ir daļa no ikdienas darba, 
to mēs daram savās kampaņās. Zemes Draugiem tā ir viena no kampaņu neiztrūkstošām 
daļam. Protesti vai izglītošana vienmēr cieši saistīta kopā ar kādām izmaiņām politikā vai 
likumdošanā. Vai ir arī panākumi? Jā, te arī var skatīties gan uz panākumiem, gan uz ne 
tik veiksmīgiem panākumiem. Nepanākuma piemērs ir klimata likums, kas mums 
neizdevās. (paskaidro vairāk) Un pozitīvais piemērs būtu ĢMO jautājumi, kur faktiski 
mums ir izdevies pirmām kārtām ĢMO aprites likumu grozījumi, kas dod tiesības 
pašavaldībām noteikt kultivācijas aizliegumus, otrām kārtām, tas fakts, ka ir aizstāvēta šī 
norma, trešām kārtām, iesaistījušās necerēti daudz pašvaldību, ceturtais, Latvijas nacionālo 
pozīciju dabūt tādu, ka Latvija balso pret konkrētām pārmaiņām, kas jau bija starptautiskā 
līmenī. (turpina izskaidrot piemēru) Arī sabiedrības viedoklim ir pozitīva tendence.  
Šogad mums kādus 80% no priekšlikumiem izdevās iestrādāt Lauksaimnieku organizācijā 
un ministrijās.   
Interešu aizstāvība vai to saprotam ar konkrētas sabiedrības grupas interesēm? 
Valstī, kurā nav biedrorganizācijas to ir ļoti slideni teikt, tā tīri profesionāli. 
Šajā gadījumā ĢMO kampaņā mēs to daļēji varam teikt. Mēs nebalstam uz to argumentus, 
bet mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka aizstāvam vides intereses, dabas daudzveidības 
intereses.  
Mēs komunikācijā, protams, izmantojam, to, ka Latvijas iedzīvotāji ir nobažījušies par 
vidi. Un ja viņi nebūtu nobažījušies nebūtu šīs partnerorganizācijas.  
Vai organizācijā ir brīvprātīgie? Jā, ir kampaņas, kas balstās uz brīvprātību. Bieži vien 
viņas balstās un attīstās uz brīvprātību.  
Arī katrā eko skolā ir tie brīvprātīgie, kas iesaistās, lai viss varētu sekmīgi darboties.  
Vai ir jūtams sabiedrības atbalsts? 
Ar ĢMO tēmu ir jūtams. To atbalsta. Bet, ja mēs mēģinātu klimata pārmaiņas, tad tur būtu 
problēma panākt pārliecinošu atbalstu un aktualizāciju. Tas ir ļoti atkarīgs no tematikas. 
(paskaidro vairāk par kampaņām) 
Kā uzrunājat vai informējat sabiedrību? 
Katrā tēmā un katrā organizācijā tas ir dažādi. Tur ir modeļi, kā tas tiek darīts. 
Piemēram, ĢMO kampaņā kritiskās grupas ir patērētājs un uzņēmēji, un tad arī mēs 
skatamies, ko varam viņiem sniegt. Informētība notiek caur pasākumiem, caur kampaņām.  
Fonda programmas galvenokārt uz informēšanu balstās. Piedāvājam eko skolās, tie ir 
informācijas materiāli, apmācības, reģionālie pasākumi. Dodam kādai konkrētai grupai to 
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informāciju un tad viņi šo informāciju multiplicē, un tad visa skola tiek informēta, 
iesaistīta. (pastāsta par zilo karogu un pašavaldībām kā arī par uzņēmējiem) Ir 
daudzveidība. Protams, ir plaša informācija un citreiz mēs darbojamies kā informācijas 
kanāls, jo ir daudz starptautiskas lietas.  
Vai videi draudzīgie paradumi un aktivitātes saistāmas ar ilgtspējību? 
Ar ilgtspējību jau mēs varam saistīt daudz lietas. 
Protams. Tām organizācijām kuras ir daļa no vides sociālās kustības diezgan piesardzīgi 
izturas pret šo terminu. Vides organizācijas pat varbūt to saprot nedaudz savādāk kā visi 
pārējie. Tomēr, mēs veicinam ilgtspējīgu attīstību caur vides izglītību. Līdz ar to mums ir 
mazāka atbildība, jo mums nav jāmāca par to kas ir ilgtspējība, bet mācam domāt par to 
vietējā līmenī, lai viņi domā par to. Tā ir vairāk rosināšanā domāt.  
Rosinat domāt?! Vai jūtat tam atdevi? Kampaņu organizācijā nav ļoti liela atdeves 
sajūta.  
Strādājot Vides Izglītības fondā jūtama tā sadarbība vairāk. Tur ir strikti noteiktas tās 
programmas un pēc kāda noteikta laika tas ir izmērāms. Tie rezultāti ir izmērāmi. Un tas ir 
iedvesmojoši skatīties tajā attīstībā, kas ir izpratnē. (piemēram, kā pašvaldība iesaistās 
zilajā karogā un pēc pieciem gadiem tu redzi reāli ko tā programma devusi, arī ar skolām 
to labi var redzēt, tu redzi kā programma ir izmainījusi skolu) (vairāk pastāsta par to atdevi 
un piemēriem) 
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Intervija Nr. 9 
 
Intervija notika Pasaules Dabas Fonds biroja telpās, Rīgā. 
Intervijas ilgums: piecdesmit minūtes. 
 
Labdien, pastāstiet, lūdzu, kā Jūs sauc un kādu organizāciju Jūs pārstāvat? 
Respondents 9, Pasaules Dabas Fonds. 
Reāli nav jau nemaz tik aktīvas tās nevalstiskās organizācijas. 
Bet, ja mēs skatamies tieši uz vides aktīvistiem salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju, tad 
mēs esam aktīvāki. Bet, ja salīdzinam ar citām valstīt, tad tā vairs nav. 
Kur meklējami organizācijas aizsākumi?  
WWF kopš 1961. gada darbojas. Un 90 gadu sākumā sākās arī PDF aktivitātes un attīstījās. 
Esam kā PDF un esam asociētie partneri ar WWF, tādi esam kopš 2000.gada. 
Vai notiek sadarbība ar citām organizācijām? 
Jā, esam izveidojuši sadarbības platformu un šī te sadarbība darbojas mērķtiecīgi. (pastāsta 
piemēru) 
Šobrīt ir liels spiediens saistībā ar dabas resursu izmantošanu un apsaimniekošanu. Un 
jautājums par to, kā to apsaimnieko un, diemžēl, šīs ekonomiskās intereses arvien paliek 
prioritārās par citām interesēm, par vides vai sociālajiem sistēmu jautājumiem. Līdz ar to 
arī vides organizācijām jāveido savas koalīcijas un jābūt ar spēcīgu viedokli un konkrētu 
viedokļu kopumu. Nevar strādāt fragmentāri vai sašķelti.  
Spiediens ir no ekomiskā sektora. 
Vai no sabiedrības puses ir iesaiste vai pilsoniskā sabiedrība darbojas? 
Cilvēki ir ļoti pasīvi. Kā indivīds, protams, katrs cilvēks teiks, jā daba ir ļoti svarīga, vides 
jautājumi ir ļoti svarīgi. Īpaši svarīgi cilvēkiem tas liekas tajā brīdī, kad tiek ietekmēta 
viņu, viņu bērnu vai radinieku veselība. Tālāk jau dabas aizsardzībā visiem patīk simboli, 
lācis, vāvere, lūsis. Tajā brīdī, kad cilvēkiem jāmaina savi paradumi, savs dzīves veids, 
sabiedrība paliek kūslāka. Latvijas sabiedrība nebūs tā, kas ies demonstrācijās par vides 
jautājumiem. Mutvārdos cilvēki atbalsta, bet rīcībā tas ir diezgan pasīvi. Tai skaitā rīcībā, 
lai mainītu savu dzīvesveidu vai izvēlētos ilgtspējīgas attīstības modeļus. (piemin piemēru) 
Kāpēc Jūs domājat tā ir, cilvēki nav gatavi mainīt paradumus? Tas ir tāds izglītības 
līmenis. Mēs sakam jā, mīlam putnus, bet tajā pašā laikā cērtam mežus, kad viņi ligzdo. 
Arī svarīgs ir naudas jautājums, saņemšu tik vai tik. Bet kopumā tas ir izglītības līmenis. 
Tā ir inteliģence. Tas ir jāsaprot (min piemēru). Pat, ja tas apdraud mani vai ģimeni, ir 
iespēja pieņemt nepareizus lēmumus, kur nu vēl, ja iet runa par kādu sugu vai objektu. 
Kā uzrunājat vai informējat, izglītojat sabiedrību? 
Mēs arī ar to nodarbojamies. Strādājam ar informēšanu un izglītošanu. Mums ir daudzi 
semināri, lekciju kursi, dažādi materiāli. Ir dažādām mērķu auditorijām. Strādājam arī ar 
mežu demonstrējumiem, demonstrējam kā mežā strādāt videi draudzīgi. Pagājušajā gadā 
notika apmēram 63 semināri.  
Kā Jūs raksturotu sabiedrības iesaisti un aktivitāti? 
Manuprāt, grūti nodalīt vai kāda attīstība vai sekmes būtu tikai un vienīgi no PDF 
ietekmes. Tas nebūtu godīgi, jo ir arī citas vides aizsardzības organizācijas, un arī tās 
nodarbojas ar izglītošanu, arī sabiedrība kļūst izglītotāka, vairāk ceļo un tā iemācās. Bet 
ptotams, ja mēs paskatamies uz vecumu, tad vecumā līdz trīsdesmit gadiem izglītības 
līmenis ir savādāks, saistībā uz vides jautājumiem, nekā varbūt cilvēkiem, kuri ir virs 
četrdesmit, kuriem varbūt daba liekas kaut kas absolūti no malas. Viņiem tā liekas 
pašsaprotams, nespēj to integrēt kaut kādās attiecību sistēmās. Daba ir daba, par to mēs 
priecājamies, bet tajā pašā laikā mēs nozāģējam mežu kailcirtē.  
Vai neizplatās zaļās idejas? Manuprāt, uz kaut kādām mērķa grupām tās izplatās, bet, 
protams, ka tas nav tā kā mēs to vēlētos. Tā nav emocionāla skaista vides aizsardzība, tai 
jābūt kā vienotam elementam ar valsts attīstības un biznesa attīstības sektoru. Tie nevar būt 
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nodalīti. Iespējams, mums nemaz nav nepieciešama Vides Aizsardzības ministrija, tas ko 
dara šī ministrija, šiem jautājumiem jābūt integrētiem Ekonomikas, Izglītības, Finanšu 
ministrijās. Nav vajadzīga tāda ministrija atsevišķi. Kamēr šie jautājumi tiks risināti 
atsevišķi, tas radīs traucējumus cilvēkam. Vides aizsardzībai jābūt integrētam jebkurā 
biznesa modelī. Ja tās lietas nav iestrādātas kopīgā dokumentā, tad nevar runāt par 
ilgtspējīgu attīstību un viņi to vides aizsardzību uzskatīs kā milzīgu draudu. (min piemēru) 
Mēs esam pozitīvi noskaņoti, saprotam jēgu tam, ko daram. Manuprāt, šim darbam ko 
daram, ir jēga. Kaut vai, ja ir kādi pāris simti cilvēku, kas ir gatavi un vēlas mainīt savus 
paradumus, ja esam likuši kādam mūsos ieklausīties, tad ir jēga strādāt. 
Vai Jūsuprāt to varētu saistīt ar līdzdalību? 
Jā. Man liekas, to varētu apzīmēt ar pilsonisko līdzdalību. Bet jautājums ir par to, kāda ir 
pilsoņa kā indivīda izpratne. Pilsoniskā līdzdalība kā process, pašmērķis, var būt gan 
pozitīvi, gan negatīvi vērtēts. Ja cilvēki tiek mudināti nepareizu lēmumu atbalstam, tā arī 
varētu būt pilsoniskā sabiedrība, tikai tā būtu ļaunprātīgi izmantota. 
Mums vajag kvalitatīvu domāšanu un izglītības līmeni šajos pilsoņos. Un tad viņu 
līdzdalību.  
Vai videi draudzīgie paradumi un aktivitātes saistāmas ar ilgtspējību? 
Kopskats manuprāt nav visiem, kuri iesaistās. Īpaši paskatoties manabalss.lv, kas ir labs 
indikators. Un tur var paskatīties, par ko cilvēki parakstās, nevarētu teikt, ka viss ir uz 
ilgtspējīgu attīstību. Ir nepieciešami kompromisi kā gudri risinājumi, nevis radikāli kādā 
jomā. (piemin piemēru) Ir svarīgi, kā mēs izdomājam šo resursu iegūt vai realizēt 
maksimāli draudzīgāk videi, mazāku ietekmi uz vidi. 
Vai vides politikas dokumentu ietekmēšanā ir kādi panākumi? 
Jā, un dokumenti pat bieži vien iznāk labi, bet problēma ir ar to, ka tie bieži vien netiek 
ņemti vērā. (min piemēru)  
Nevar teikt, ka nav panākumi. Noteikti ir lietas, kas ir pozitīvas un kur ir panākumi. Esam 
ieviesušas inovatīvas un modernas idejas. Mēs esam tik daudz caur normatīvajiem aktiem 
panākuši, ka šie vides jautājumi nepasliktinās un noturās līmenī. Spiediens jau tikai un 
vienīgi pieaug no resursu un peļņas iegūšanas puses, nevis no tās puses, kur ekonomiskās, 
sociālās un vides intereses būtu sabalansētas. Esam virkni bukletus izdevuši, rīkojam 
seminārus, lekcijas.  
Kopumā mēs varam lepoties ar to kas ir panākts. Protams, vēlētos to līmeni, kas ir 
Zviedrijā.  
Pilsoniskā sabiedrībā, vienā indivīdā kā tādā ir vērojamas izmaiņas, cilvēki liekās 
izglītotāki, gudrāki. Un arī politikas dokumenti, ar izņēmumiem, bet ir pietiekami labi.  
Bet kas ir tas starp šiem diviem punktiem un kur ir tās vietas kāpēc neattīstās šīs lietas 
tālāk? Ja ir valsts politikas varbūt labas un indivīds ir pietiekami gudrs, bet kurās vietās ir 
tā nesaprašanās no tās teorijas pārnešanā uz praksi.  
Vai tāpēc ir šis NVO sektors? Mēs esam NVO, kas vēl šo visu no abām pusēm spiež, gan 
tos indivīdus, lai viņi vēl gudrāki, gan arī to politiku spiežam, lai viņa labāk īstenojās. Bet 
tas nenotiek tā.  
Tur varbūt dažādas lietas, iespējams valsts līderu sapratne par vidi, krīze, sociālie jautājumi 
un var būt arī citas lietas kāpēc tas nestrādā. Indivīds pat ļoti bieži būtu gatavs iesaistīties, 
to saprot, ir izpratne. Tieši studenti pat reizēm ir daudz izglītotāki. Tā inteliģentākā puse ir 
jaunieši, studenti, ja runājam par vides lietām. 
Kaut ko mainīt var sabiedrība kopumā vai konkrētais lēmumu pieņēmējs. 
Vides organizācijas var tikai un vienīgi aktualizēt šīs vides problēmas.  
Ir cilvēki, kas atbalsta, bet jautājums kas ir pretī kāda politika, likumdošana. Cilvēks jau 
var būt draudzīgs videi, bet ja tur nav atbalsts no likumdošanas puses, tad jau ir cita lieta. 
Ar darbiem var ietekmēt, ko valdība dara un maina šajās lietās.  
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Vai tas nozīmē, ja sabiedrība vairāk iesaistīsies, tad arī no valdības, politikas puses 
būs atbalsts? Jā, protams. Bet es tos panākumus tuvākajos gados neredzu. Kādām 
akcijām, kampaņām, petīcijām jābūt, lai to panāktu. Mēs esam sūtījuši petīcijas un jā, kaut 
kādā mirklī kaut kas aizķeras tam lēmuma pieņēmējam. Bet nav jau radikālas izmaiņas. 
Vides aizsardzībā strādājot jābūt milzīgai pacietībai, jo tās pārmaiņas nekad nebūs uzreiz 
redzamas.  
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