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Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse” (RASA)  

Rīgas pilsētā īsteno projektu 

 

Demokrātijas atslēgas – instrumenti digitālās un zaļās mobilitātes 

veicināšanai 

Nodarbību tēmas 2022.gada pavasarim “PILSONISKI AKTĪVS SENIORS” 

• Prot izteikt viedokli digitāli 

• Māk izmantot jaunās tehnoloģijas 

• Zina savas tiesības un iesaistās to pilnveidošanā 

• Dzīvo pilsoniski aktīvi un videi draudzīgi un iesaistās pakalpojumu 

pilnveidošanā 

 

Programmu sagtavoja Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse” (RASA) 

 

 Ņina Priede    26409186      npriede@inbox.lv 

 

Projektu finansē Islande. Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu 

”Aktīvo iedzīvotāju fonds”. 
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 Tēmas 

1. Tēma. Datorprasmju pilnveidošana sabiedrības līdzdalībai 

➢ Win10 iespēju apskats, lai mācētu sazināties ar pašvaldību 

➢ Darba virsmas personalizēšana IT platformām 

➢ Uzdevumu rinda modificēšanas prasmes 

➢ Internetā atrastās informācijas saglabāšanas varianti. 

2. Tēma. Lietotnes WhatsApp grupu izveide sabiedrības iesaistei 

➢ WhatsApp- ātrs un vienkāršs komunicēšanas veids 

➢ Interešu grupas izveidošana, grupas administrēšana, jaunu dalībnieku 

pievienošana grupai, dalībnieku dzēšana 

➢ Ziņu, attēlu un video sūtīšana. 

3. Tēma. Fotogrāfija kā sabiedrisko notikumu fiksēšanas rīks 

➢ Fotogrāfiju izmantošana sabiedriskos pasākumos, personas piekrišana  

➢ Incidentu fiksēšana un nosūtīšana atbildīgajām pašvaldības iestādēm 

vai valsts  institūcijām 

➢ Fotografēšana ar viedajiem telefoniem, sinhronizēšanas iespējas. 

4. Tēma. Fotogrāfiju uzņemšana un izmantošana sociālajām aktivitātēm 

apkaimēs 

➢ Uzņemto fotogrāfiju apstrādes varianti 

➢ Pilsonisko aktivitāšu fotogrāfiju albumu izveidošana un dalīšanās 

➢ Fotogrāfiju nozīme apkaimju biedrību darba aktivizēšanā. 

5. Tēma. Straumēšanas iespēju izmantošana sociālo aktivitāšu ideju 

publiskošanā un popularizēšanā 

➢ Iespēja translēt sociālās aktivitātes tiešraidi no notikuma vietas, lai 

palielinātu iesaisti un izteiktu savu viedokli 
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➢ Skatītāju aktivitātes iespēja tiešraides laikā- būt čatā un sarakstīties ar 

straumētāju, diskusijas veidošanās 

➢ Straumēšana kā kopības sajūtas šeit un tagad radīšanas rīks. 

6. Tēma. Lai izteiktu savu viedokli- mācāmies komunicēt virtuālajā vidē 

➢ Par komentāru rakstīšanas kultūru sociālajos tīklos 

➢ Komunicēšana attālinātajos semināros un iedzīvotāju apspriešanas 

pasākumos- skaņas un video ieslēgšana, korekta dalībnieka vārda 

norādīšana, sekošana savam vizuālajam tēlam ekrānā 

➢ Elektronisko anketu loma iedzīvotāju viedokļu paušanā, to 

aizpildīšana. 

7. Tēma. Kas ir čatbots un kā to izmantot sava viedokļa paušanā 

➢ Mākslīgā intelekta izmantošanas iespējas komunikācijas procesā 

➢ Čatbotu attīstības vēsture, virtuālo aģentu nozīme klientu apkalpošanā 

➢ Čatbotu plašā izplatība dažādu nozaru klientu apkalpošanā. 

8. Tēma. Senioru iespējas iesaistīties likumdošanas pilnveidošanā 

➢ Sabiedrības līdzdalības kārtību regulējošie normatīvie akti 

➢ Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls jeb 

TAP portāls, šajā portālā ikviens var aktīvi iesaistīties tiesību aktu 

izstrādē – sniegt viedokli un sekot līdzi dokumentu virzībai. 

➢ Iespējas sekot līdzi lēmumu pieņemšanas procesam – valdības sēžu 

tiešraides  

➢ Politikas plānošanas dokumentu sabiedriskās apspriešanas. 

9. Tēma. Iedzīvotāju iesaistīšanās nevalstiskajās organizācijās, sabiedrības 

līdzdalības procesos 

➢ Kas ir nevalstiskā organizācijas, Biedrību un nodibinājumu likums 

➢ Nevalstisko organizāciju veidi, to darbošanās dažādās sabiedrības 

dzīves jomās 
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➢ Latvijas Pilsoniskā Alianse- lielākā jumta organizācija nevalstiskā 

sektora interešu aizstāvībā, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko 

sabiedrību. 

10. Tēma. Sabiedrības līdzdalība, iedzīvotāju iespējas sava viedokļa paušanā  

➢ Rīgas domes sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, sadarbības 

memorands 

➢ Rīgas aktīvo seniori alianses (RASA) aktivitātes pilsētas jautājumu 

risināšanā – iesaisties Senioru padomītē! 

➢ Sarunu festivāls LAMPA,  kas veicina demokrātijas kultūru. 

11. Tēma. Rīdzinieku iespējas komunicēt ar pašvaldības iestādēm, izteikt 

savu viedokli par pašvaldības pakalpojumiem 

➢ Komunicēšana ar Rīgas domes virtuālā asistenta Zinta palīdzību 

➢ Kā komunicēt ar virtuālo asistentu, atbildes saņemšana 

➢ Kā saņemt un sniegt informāciju elektroniski par senioriem aktuāliem 

pakalpojumiem. 

12. Tēma. Senioru iesaiste Rīgas satiksmes infrastruktūras un sabiedriskā 

transporta pakalpojumu pilnveidošanā 

➢ Seniori izsaka savu viedokli par transporta līdzekļu pieejamību 

vecāka gadagājuma cilvēkiem 

➢ Pilsētvides mobilitātes jautājumi- seniori par ietvēm, to uzejām, 

soliņu esamību 

➢ Kur senioram vērsties par sliktu ielu apgaismojumu. 

13. Tēma. Apkaimes Rīgā – iedzīvotāju iesaiste vietējās kopienas dzīvē 

➢ Apkaimes- kā pilsētas attīstības plānošanas un iedzīvotāju dzīves 

kvalitātes uzlabošanas rīks 

➢ Iepazīsimies- kurā no 58 Rīgas apkaimēm dzīvo tu? 
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➢ Rīgas Apkaimju alianse- mērķis līdzdarboties Rīgas ilgtspējīgā 

attīstībā un labas pārvaldības principa īstenošanā rīdzinieku 

labklājībai. 

14. Tēma. Prakstiskās aktivitātēs senioru iesaitei Rīgas apkaimēs 

➢ Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs aicina- nobalso, izsaki savu 

viedokli par ģimenes dārziņiem. 

➢ Aptauja- Vai jūs vēlaties, lai pie jūsu mājas tiek uzstādīti soliņi? 

➢ Apkaime Imanta- Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas 

biedrība “Riga Annenhof” iniciēja projektu Vec-Anniņmuižas 

atdzimšana, projekts īstenojas. 

15. Tēma. Seniors- rīkojas videi draudzīgi un iesaistās vides sakopšanā 

➢ Kā senioriem izteikt viedokli par apkārtējo vidi 

➢ Senioru iesaistes iespējas  apkārtnes sakopšanas talkās 

➢ Kā iesaistīties atkritumu šķirošanā un pakalpojumu pilnveidošanā. 

 

 


