
 

  
Pasaules Dabas Fonds 

Elizabetes iela 8-4 
Rīga, LV-1010 

 

Tel.: +371 67505640 
E-pasts:  info@pdf.lv 

www.pdf.lv 

  

 

Pasaules Dabas Fonda “Aizstāvības akadēmija” programma 

2022. gada 15. janvāris – 26. marts 

 

Aizstāvības akadēmija ir Latvijā vēl nebijušas bezmaksas teorētiskas un praktiskas 15-25 gadu vecu 
jauniešu apmācības 3 mēnešu garumā par veiksmīgu interešu aizstāvību vides jautājumos ar zinošu un 
iedvesmojošu mentoru līdzdalību. Mācības notiks katru otro sestdienu klātienē vai attālināti (atkarībā no 
epidemioloģiskās situācijas valstī) 4 stundu garumā no 15. janvāra līdz 26. martam. Visas izmaksas, kas 
saistītas ar ēdināšanu, transportu un kursa darbu veikšanu, tiks nosegtas. 

Katra nodarbība sastāv no teorijas par sabiedriskās līdzdalības veidiem un iespējām tos iniciēt, nevalstisko 
organizāciju lomu tajos, vides aizsardzības aktualitātēm, bet otrā daļa – no praktiskām un aizraujošām 
apmācībām, piemēram, dalības pilsoniskajās aktivitātēs, tikšanās ar valsts amatpersonām, kritiskās 
domāšanas un argumentācijas prasmju attīstības debatēm.  

Kursa noslēgumā jauniešiem būs jāizstrādā pilsoniskās līdzdalības kursa darbs – tā ir interešu aizstāvības 
aktivitāte, kura formātu nosaka pats students, piemēram, protesta akcija vai likumdošanas izmaiņu 
virzīšana –, kas apliecinās, vai kurss nokārtots veiksmīgi. Tāpat Aizstāvības akadēmijas absolventi tiksies 
arī Vasaras skolā 2022. gada jūnijā. 

Katru gadu Aizstāvības akadēmijā tiks uzņemti tikai 20 jaunieši – nenokavē pieteikšanos! 

Pieteikšanās līdz 2020. gada 27. decembrim, aizpildot elektronisko anketu: ej.uz/PDFakademija2022 

Neskaitot unikālu iespēju iepazīties ar jauniem un aktīviem domubiedriem no visas Latvijas, kā arī iegūt 
vērtīgas zināšanas, kas noderēs gan ikdienā, gan profesionāli, kursa absolventi tiks pie lieliskām 
veicināšanas balvām. 

Kursu radījis Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar Latvijas Debašu asociāciju "Quo Tu Domā" ar EEZ un 
Norvēģijas granta programmas “Aktīvo Iedzīvotāju fonds” finansiālu atbalstu. Ar 2021. mācību gada 
rezultātiem vari iepazīties, klikšķinot šeit. 

 

Nodarbība Datums Saturs 

1. nodarbība 15. janvāris  
11:00-16:00 

“Ievads vides aizsardzībā – ko un kā jāsargā?” 

Vides aizsardzības aktualitātes, vides problēmas un to 
iespējamie risinājumi Latvijā. 

 

1. debašu nodarbība 

2. nodarbība 29. janvāris 11:00-
16:00 

“Ievads interešu aizstāvībā – kā tiek pieņemti lēmumi valstī?” 

Lēmumu pieņemšanas process valstī un iespējas ietekmēt 
lēmumus pašvaldībās, Saeimā un Ministru kabinetā. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePXc-uoo4nfwVu4xxAHCFWvenx8QJHH8WjyF0Q-Ba_DmC5aQ/viewform?fbzx=3619467835654331224
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePXc-uoo4nfwVu4xxAHCFWvenx8QJHH8WjyF0Q-Ba_DmC5aQ/viewform?fbzx=3619467835654331224
https://lv-pdf.panda.org/iesaisties/aizstavibas_akademija/
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2. debašu nodarbība 

3. nodarbība 12. februāris 
11:00-16:00 

“Dabas saglabāšana ir mūsu visu interesēs!” 

Interešu aizstāvības veidi un to piemēri no dzīves. 

 

3. debašu nodarbība 

4. nodarbība 26. februāris 
11:00-16:00 

“Es varu palīdzēt glābt pasauli ar savu līderību!” 

Veiksmīga un efektīva komunikācija un kampaņas. Personīgie 
šķēršļi interešu aizstāvībā un kā tos mazināt. 

 

4. debašu nodarbība 

5. nodarbība 12. marts 11:00-
16:00 

“Debatēšu ar politiķi!” 

Interešu aizstāvība un debates darbībā. Tikšanās ar 
amatpersonu. 

 

5. debašu nodarbība 

6. nodarbība 26. marts 11:00-
16:00 

“Iedvesmojos un būšu iedvesma citiem!” 

Kas ir izcils līderis? Tikšanās ar sabiedrībā zināmu, pilsoniski 
aktīvu personu iedvesmas gūšanai. 

 

6. debašu nodarbība - paraugdebates 

Noslēgums 23. aprīlis 11:00-
16:00 

Apbalvošanas ceremonija, sertifikātu izdale un kursa darbu 
prezentācijas. 

 

Projektu finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas 
granta apjoms ir 73 140.43 eiro. 

Projekta mērķis ir 15-25 gadīgu Latvijas jauniešu pilsoniskuma apziņas veicināšana un stiprināšana vides 
jautājumos. Latvijā šo finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds. 

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas 
Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju 
līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. 

 

Programma atjaunota: 17.11.2021. 


