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Ko mēs šodien darīsim?

ManaBalss prezentācija + Q&A 30 minūtes

Pēteris Buks: iniciatīvas autora pieredzes stāsts + Q&A 30 minūtes

Praktiska nodarbība iniciatīvu izveidei 3 iniciatīvu analīze; 60 minūtes

Mājas darbs: sabiedroto un alianšu analīze izvēlētajām iniciatīvām



ManaBalss 
digitālie rīki

Pilsoņu iniciatīvu platforma

Saeimas iknedēļas darba 
monitorings; «politiskais 
Tinder»

Koplemšana un balsošana 
sarežģītās organizācijās

Līdzdalības budžeti,
nacionālie dialogi,
mākslīgais intelekts 
likumdošanas izsekojamībai
u.c.

PSO automātiskā 
apziņošana



"Automatizētas PSO līdzdalības 

sistēmas izstrāde"

https://bit.ly/3eJ4fhj

https://bit.ly/3eJ4fhj


Platforma
ManaBalss



Kā tas 
darbojas?

1. Ideja

2. Iniciatīvas konsultācija un uzlabošana

3. 10’000 parakstu – uz Saeimu!

4. Publicitāte, ekspertu atbalsts, 

pilsoniskais lobijs

5. Saeima, ministrijas vai pašvaldības

īsteno vai noraida



Likumdevēji, ierēdņi, eksperti, 
mediji – atsaucīgi dalībnieki

Politiskā kultūra
Mazina cinismu sabiedrībā un 
politiskajā elitē, lai «politika» 

nebūtu lamuvārds

Noturīgi efektīvs 
līdzdalības veids

Valsts tēls

Reāli, izmērāmi dati, ne «zīmēšanās», 
zināšanu pārnese, diasporas loma

Uzticības 
ekosistēma

36 mainīti likumi kopš 2011. gada –
pasaules rekords



Kāpēc tas 
darbojas?

Uzticības ekosistēma

Pilsoņi
● Efektivitāte kopš 2011. gada
● Likumā atrunāts prioritārums

Valdība
● Stingrā autorizācija: viens cilvēks -

viena balss
● Kvalitātes kritēriji

Mediji
● Uzticams, neatkarīgs avots; satura 

integrācijas potenciāls



#KāpēcTasDarbojas-2

Finansiāla neatkarība
● 56’000 unikālie ziedotāji kopš 2011. gada; 

24’000 – 2019. gadā

NVO, politiska neitralitāte, vienlīdzīga attieksme 
pret visām pusēm

Publicitāte par sekmēm

● Mediju attiecības
● Valdības attiecības
● Ikdienas atgriezeniskā saite
● Zīmolvedība



Lietotājam draudzīgi

● Katrai iniciatīvai un balsotājam ir 
personiska pieeja

● Juristu u.c. ekspertu konsultācijas par 
iniciatīvas kvalitāti (demokrātijas 
eņģeļi)

● Uz lietotājiem vērsts dizains un 
pakalpojumi

● Vienmēr atvērti uzlabojumiem un 
izaugsmei, lai celtu pakalpojumu 
kvalitāti – granti, publiskie iepirkumi, 
mērķziedojumi

#KāpēcTasDarbojas-3



Vēlies uzzināt 
vairāk?
Seko mums!
Abonē ziņas www.manabalss.lv!
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komunikācijas vadītājs
Mob. +371 22 077 684
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