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Izgriez un atsūti!
Par LOB biedru var kļūt ikviens, 

aizpildot biedra anketu un  
samaksājot biedra naudu.

Lūdzu, aizpildiet šo anketu www.lob.lv un nosūtiet  
Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, a.k. 105, Rīgā, LV-1046

PIEDALIES

LOB biedri vēlas iesaistīties lēmumu 
pieņemšanas procesos
Mēs katru dienu pieņemam lēmu-
mus, kā arī piedalāmies lēmumu 
pieņemšanas procesos. Lēmumi ir 
dažādi – vienus mēs varam pieņemt 
vienpersoniski, citu pieņemšanā 
piedalāmies, bet vēl citu lēmumu 
pieņemšanā tieši neiesaistāmies, 
taču varam tos ietekmēt. Šoreiz 
apskatīsim LOB biedru iespējas pie-
dalīties lēmumu pieņemšanā valsts 
un pašvaldību līmenī. 

Veicām aptauju
LOB biedru un atbalstītāju viedokli 
par iesaistīšanos lēmumu pieņemša-
nas procesos izdevās noskaidrot ap-
taujā, kas norisinājās dažus mēnešus, 
sākot ar 2013. gada augustu. Aptaujas 
rezultāti iepriecināja, jo parādīja, 
ka absolūtais vairākums ir gatavi 
atbalstīt LOB lēmumu pieņemšanas 
procesos (94% no 101 dalībnieka, kas 
aizpildīja anketu). Aptaujas mērķau-
ditorija bija LOB biedri, taču anketu 
varēja aizpildīt arī tie interesenti, 
kuri vēl nebija LOB biedri, – 93% 
dalībnieku jau bija LOB biedri, bet 
atlikušie 7% līdz ar anketas aizpil-
dīšanu izteica vēlmi kļūt par LOB 
biedriem.

Tā kā tie aptaujas dalībnieki, kuri 
nevēlējās atbalstīt LOB lēmumu 
pieņemšanas procesos, uz turpmāka-
jiem jautājumiem neatbildēja, tālāk 
rezultātos iekļautas tikai to respon-
dentu atbildes, kuri vēlas atbalstīt 
LOB lēmumu pieņemšanas procesos 
(n=93). 

Populārākais atbalsta veids lēmumu 
pieņemšanā (1. attēls) bija petīciju 
parakstīšana pēc LOB aicinājuma 
(87% no tiem, kuri gatavi atbalstīt 
LOB lēmumu pieņemšanas proce-
sos), taču samērā liela daļa varētu 
popularizēt LOB aktivitātes sociā-
lajos tīklos (43%), pārstāvēt LOB 
sarunās ar vietējo pašvaldību (36%) 
un rakstīt vēstules lēmumu pieņēmē-
jiem (30%). Mazāka daļa LOB biedru 
varētu pārstāvēt LOB darba grupās 
vai konsultatīvajās padomēs (17%), 
izvērtēt normatīvo aktu un plāno-
šanas dokumentu projektus (16%), 
pārstāvēt LOB sarunās ar Saeimu 
(10%), Ministru kabinetu (9%) vai 
kādu no ministrijām (9%). Šā jautā-
juma mērķis bija ne tikai noskaidrot 
vispārējo situāciju par atbalstu LOB, 
bet, galvenais, – saprast, kuri LOB 
biedri kādā veidā ir gatavi atbalstīt 
LOB lēmumu pieņemšanā. 

LOB biedri labprāt arī piedalītos 
diskusijās par LOB nostāju/viedokli 
dažādos jautājumos (73%). Popu-
lārākās potenciālo diskusiju tēmas 
ir meži (51%), putni pilsētā (39%) 
un lauksaimniecība (33%). Taču 
viņi vēlētos diskutēt arī par jūru un 
iekšējiem ūdeņiem (24%), medībām 
(20%), kā arī citiem tematiem (9%).

Samērā liela daļa (41% no tiem, kuri 
vēlas atbalstīt LOB un iesaistīties 
lēmumu pieņemšanas procesos) jau 
ir izveidojuši kādu LOB vietējo vai 
skolu grupu vai iesaistījušies tādā, vai 
vēlas to izdarīt (2. attēls). 9% jau ir 
iesaistīti kādā no vietējām vai skolu 
grupām, savukārt 5% labprāt izvei-
dotu vietējo grupu savā pašvaldībā, 
1% – skolu grupu savā skolā. Šīm 
izveidotajām LOB vietējām vai skolu 

grupām būtu arī potenciāls darboties, 
jo 28% labprāt iesaistītos kādā no 
vietējām vai skolu grupām, ja kāds 
cits tādu izveidotu.

Ko uzzinājām?
Kopumā LOB biedri ir samērā 
atsaucīgi iesaistīties gan lēmumu 
pieņemšanas procesos, gan arī citās 
aktivitātēs. Par aktivitāti liecina ne 
tikai vēlme atbalstīt LOB dažādos 
lēmumu pieņemšanas procesos (94%; 
1. attēls), bet arī veidot LOB viedokli 
pašiem, piedaloties diskusijās (73%). 
Viens no praktiskākajiem veidiem 
parādīt savu attieksmi un nostāju 
dažādos jautājumos ir ar darbiem. Ie-
pazīt putnus vairāk un tiem praktiski 
arī palīdzēt ir iespējams, iesaistoties 
kādā LOB vietējā vai skolu grupā, 
ko jau dara vai būtu gatavi darīt 41% 
no tiem aptaujas dalībniekiem, kuri 
vēlas atbalstīt LOB lēmumu pieņem-
šanas procesos (2. attēls).

Kā iesaistīties lēmumu  
pieņemšanā?
Valsts un pašvaldību līmenī mēs, 
“parastie iedzīvotāji”, parasti lēmu-
mus tiešā veidā nepieņemam, taču 
noteikti varam ietekmēt lēmumu 
pieņemšanas procesus.

Galvenais veids, kā palīdzēt lēmu-
mu pieņēmējiem pieņemt pareizos 
lēmumus, ir rakstīt oficiālas vēstules. 
Tas gan aizņem nedaudz vairāk laika, 
taču ir teju efektīvākais veids. Aptau-
jas laikā iegūto informāciju par vēstu-
ļu rakstīšanu līdz ar visiem pārējiem 
aptaujas rezultātiem esam apkopojuši 
datubāzē un, kad būs nepiecieša-
mība rakstīt vēstules, informēsim 
biedrus, kuri to gatavi darīt. Par to, 
kā pareizi un par ko rakstīt vēstules, 
lasiet Viestura Ķerus rakstu “Aizrak-
sti valstij!” “Putni dabā” iepriekšējā 
(2013/3) numurā (2.–3. lpp.).

Mūsdienās visvienkāršāk atbalstīt 
LOB viedokli un izteikt arī savējo ir 
sociālajos tīklos, piemēram, Drau-
giem.lv, Twitter.com un Facebook.
com. Ja esi kādā no šiem sociālajiem 
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tīkliem, atbalsts būs arī tad, ja dalīsies 
ar LOB ierakstiem jeb tos ieteiksi 
(Ieteikt draugiem/Man patīk, Retweet, 
Like/Share). LOB profili sociālajos 
tīklos atrodami šādi:
 http://www.draugiem.lv/lob/
 https://twitter.com/LOB_lv
 https://www.facebook.com/LOB.lv

Vari arī, protams, pats tieši vērsties 
pie lēmumu pieņēmējiem un sociā-
lajos tīklos viņus uzrunāt. Arvien 
vairāk deputātu un citu publisko 
personu ir sastopami sociālajā “či-
vinātavā” Twitter, kur viņi bieži arī 
atbild uz publiskiem jautājumiem vai 
komentāriem (3. attēls).

Krietni retāka, bet noteikti ar lielāku 
ietekmi ir iespēja parakstīt dažādas 
petīcijas. Petīciju būtība ir tāda, ka 
liels skaits cilvēku izsaka kopīgu 
viedokli, un, jo lielāks ir viedokļa 
izteicēju skaits, jo lielāka ietekme 
uz lēmumu pieņēmējiem. LOB jau 
iepriekš (piemēram, par mežizstrā-
des pārtraukšanu putnu ligzdošanas 
laikā) un arī turpmāk aicinās izteikt 
un atbalstīt viedokli par dažādiem 
aktuāliem jautājumiem ar petīciju 
palīdzību. Šajā sakarā ir liels prieks, 
ka ar LOB biedriem varam rēķināties, 
ja būs vajadzība parakstīt petīcijas 
(1. attēls).

Kas attiecas uz sarunām ar vietējām 
pašvaldībām, situācija katrā pašval-
dībā varētu būt atšķirīga, tāpēc šos 
rezultātus pieņemam zināšanai un sa-
zināsimies ar biedriem, ja konkrētajā 
pašvaldībā būs kādas problēmas. Ja 
ar dabas aizsardzību saistītas problē-
mas jau ir, lūdzam ziņot LOB, un tad 
vienosimies par labāko pieeju.

Šis raksts ir veidots ar Eiropas Savie-
nības Eiropas Sociālā fonda finansiālu 
atbalstu projekta “Latvijas Ornito-
loģijas biedrības (LOB) kapacitātes 
stiprināšana” ietvaros. 92,07% no 
projekta finansē Eiropas Savienība ar 
Eiropas Sociālā fonda starpniecību. 
Apakšaktivitāti administrē Valsts 
kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības 
integrācijas fondu. Par raksta saturu 
atbild Agnis Bušs. 

Agnis Bušs,
agnis@putnidaba.lv
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3. attēls. Ir liela iespēja, ka atbilde uz Twitter uzdoto jautājumu kādai 
publiskai personai tiks arī saņemta.
Ekrānšāviņš no V.Ķerus un L.Straujumas sarakstes Twitter.com
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1. attēls. LOB biedru atbalsta veidi lēmumu pieņemšanas procesos (n=93).
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2. attēls. LOB biedru vēlme iesaistīties LOB aktivitātēs (n=93).


