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ŠĪS DIENAS TAKA:

• ES -bailes

• TU- uzdrīkstēšanās

• MĒS- iespējas

• Kāpēc te?- māja pasaulē



BAILES

... Pamatota reakcijas uz ārejām briesmām, negaidītiem piedzīvojumiem, grūtībām, konfliktiem, slimībām, ārēju 
spiedienu

Baiļu sajūtas

Bailes pavadošie organisma simptomi

Domas, kas saistītas ar bailēm

Izvairīšanās no bailes radošām situācijām



NEPAMATOTAS BAILES:

• Nervu sistēma

• Nepareizi virzīta domāšana

• Iekšējie konflikti

• Sociālās attiecības



“ Cilvēki drīzāk nodarīs 
pāri tam, kuru mīl, nevis 
tam, no kura baidās...”

Nikolo Makiavelli

Kāpēc?



PĀRDOMĀM:

• Vai es varu justies drošs un pasargāts šajā pasaulē?

• Kas pasargās? 

• Kas dod man drošību?



“ Vislielākā vājība ir 
paniskas bailes 

izrādīties vājam” 

Žaks Bernīns Bosuē



BAILES PĀRVARĒT:

• Baiļu racionalizēšana

• Baiļu pārdzīvojuma noliegšana

• Apdullināšanās

• Izvairīšanāš no baiļu situācijām

• Dalīties izjūtās

• Izveidot ieradumus

• Baiļu kontrolešana, relakcācija

• Atslābināšanās

• Attīsti garīgo dzīvi



DZĪVES PAMATKOMPONENTI

Ticība Prāts



DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA



DROSME:

....izlēmība, baiļu pārvarēšana, rakstura stingrība, situācijas 

novērtēšana un cieņpilna rīcība, uzņēmība, centieni pēc taisnīgā

un labā

(MK Nr. 480, 15.07.2016. Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas 

metožu izvērtēšanas kārtība  http://likumi.lv/doc.php?id=283735 ));

http://likumi.lv/doc.php?id=283735


DROŠĪBA (1)

Justies droši, 

jo neviens nesit



DROŠĪBA (2)

Justies droši,

jo ir iespējas



DROŠĪBA (3)

Justies droši,

jo neviens 

neuzbāžas/ 

nespiež



DROŠĪBA (4)

Justies droši,

jo nav no kā

baidīties



CILVĒKDROŠĪBA PAMATJĒDZIENI

• Cilvēkdrošība – būt brīvam no bailēm 

un neciest trūkumu

• Drošumspēja – indivīda spēja nezaudēt 

drošību un drošības sajūtu, bet, ja tas ir 

noticis, drošību un drošības sajūtu atgūt.



DROŠUMSPĒJAS FAKTORI :

• individuālās īpašības (domas un emocijas, darbībā iedzīvināts zināšanu un prasmju 

kopums);

• rīcības prakse;  

• ārējie strukturālie apstākļi (medicīnisko pakalpojumu vai darbaspēku tirgus pieejamība u. 

tml.)

• ? Psiholoģiskā noturība/ spēja adaptēties



CILVĒKDROŠĪBASVĒSTURE (1)
• Starptautiskās organizācijas ar cilvēkdrošību nodarbojas, kopš 1863.gada, kad Ženevā dibināta 

Sarkanā krusta Starptautiskā komiteja.

• 1993.gada ANO Pārskatā par tautas attīstību pasaulē norādīts, ka “drošības jēdzienam jāmainās: 

kur nedalīti uzsvērām valstu drošību, no drošības, kas panākama ar bruņošanos, uzsvars 

jāpārvirza uz drošību, kas panākama ar tautas attīstību, no teritoriālās drošības – uz 

uzturdrošību, nodrošinātību pret bezdarbu un vides drošību”.

• 1994.gada ANO Pārskatā par tautas attīstību pasaulē pirmo reizi visaptveroši analizētas 

cilvēkdrošības jaunās dimensijas.

• 1998.gadā Kanāda un Norvēģija iniciē Cilvēkdrošības tīkla (Human Security Network) kā vēl 

neformālas grupas izveidi, kam tagad pievienojušās 11 valstis, to vidū arī Slovēnija.

• 1999.gadā nodibina ANO Cilvēkdrošības trasta fondu.

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1993/
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1994/
http://www.emb-norway.ca/Embassy-and Consulates/norwaycanada/Initiatives1/humansecurity/
http://ochaonline.un.org/humansecurity/


CILVĒKDROŠĪBASVĒSTURE (2)
• 2000.gadāApvienoto Nāciju Tūkstošgades samitāANO ģenerālsekretārs Kofi Anans pasaules sabiedrību 

aicina virzīties uz divu mērķu sasniegšanu – brīvību no bailēm un trūkuma.

• 2001. – 2003.gadā nodibina ANO Cilvēkdrošības komisiju, ko vada bijusīANO augstā komisāre bēgļu 

jautājumos Sadako Ogata.

• Tiek nodibināta Cilvēkdrošības Konsultatīva padome (The Advisory Board on Human Security (ABHS)), lai 

konsultētu ANO ģenerālsekretāru par to kā veidot izpratni par cilvēkdrošību un kā panākt šīs koncepcijas 

dziļāku izpratni un pieņemšanu visā pasaulē.

• Japāna cilvēkdrošību izvirza par vienu no valsts attīstības politikas sastāvdaļām.

• Kanādā Cilvēkdrošības ziņojuma projektā tiek iezīmētas globālās un reģionālās tendences organizētai 

vardarbībai, to iemesli un sekas. Ziņojuma secinājumi un analīzes publicētas vairākos avotos.

• Āfrikas Cilvēdrošības iniciatīva ir Lielbritānijas attīstības sadarbības aģentūras (DIFD) īstenots projekts, lai 

veicinātu cilvēkdrošību Āfrikā.

• Kau (Caux) Cilvēkdrošības forums ir ikgadējs nevalstiskās organizācijas „Initiatives of Change International”

pasākums, kas ir saistīts ar ANO Ekonomikas un sociālo lietu padomi un Eiropas Padomi.

Avots: http://lapas.lv/aktualie-jautajumi/cilvekdrosiba

http://www.humansecurity-chs.org/
http://ochaonline.un.org/LinkClick.aspx?link=2129&tabid=2107
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/sector/security/action.html
http://www.hsrgroup.org/about-hsrp/about-us.aspx
http://www.africanreview.org/
http://www.cauxforum.net/organization
http://lapas.lv/aktualie-jautajumi/cilvekdrosiba


LATVIJA: NACIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS PADOME 

• Nacionālā attīstības padome ir Ministru kabineta izveidota koleģiāla konsultatīva institūcija, kuras 

darbības mērķis ir izvērtēt Latvijas ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģiskās iespējas, nodrošinot 

koordinētu valsts un tās teritoriju attīstības plānošanu un uzraudzību.

Padomei ir šādas funkcijas:

• uzraudzīt teritorijas attīstības plānošanas sistēmas darbību, nodrošinot attīstības plānošanas procesa 

koordināciju valsts un reģionālā līmenī, kā arī attīstības plānošanas un budžeta plānošanas saskaņotību, 

sekmējot valsts un tās teritoriju ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību;

• uzraudzīt valsts ilgtermiņa un vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un 

īstenošanas procesu; 

• nodrošināt komunikāciju un saskaņotu rīcību starp valsts pārvaldes institūcijām, reģioniem, 

komersantiem, zinātniekiem un sabiedrību.



NACIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNS (NAP)

• Nacionālās attīstības plāns 2014.-2020.gadam (NAP2020) ir galvenais vidēja termiņa attīstības 

plānošanas dokuments Latvijā. Tas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 

(Latvija2030) rīcības plāns, kam ir jākalpo par valsts attīstības ceļa karti vidējam termiņam.

• NAP2020 no vienas puses ir valsts "biznesa plāns", kas parāda valsts izaugsmes modeli – kur tiks 

ieguldīts, lai nodrošinātu ekonomikas pašpietiekamību, produktivitātes pieaugumu un valsts 

konkurētspēju? Kā tiks nodrošināta sinerģija starp investīciju mērķiem un līdzsvarota attīstība? Kā

pelnīs valsts, un kā to izdarīt iedzīvotājiem?

• Tāpat NAP2020 var tikt skatīts arī kā "sabiedriskais līgums" – ko valsts apņemas paveikt/sasniegt līdz 

2020.gadam un ko tā sagaida no sabiedrības. Valsts parāda kopīgo redzējumu par vidēja termiņa 

attīstību, lai nodrošinātu ilgtermiņa prognozējamību nozaru, biznesa un katra indivīda lēmumu 

pieņemšanā.

http://www.latvija2030.lv/page/238




PRIORITĀTE "CILVĒKA DROŠUMSPĒJA"

• Rīcības virziens "Cienīgs darbs"

• Rīcības virziens "Stabili pamati tautas ataudzei"

• Rīcības virziens "Kompetenču attīstība"

• Rīcības virziens "Vesels un darbspējīgs cilvēks"

• Rīcības virziens "Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā līdzdalība kā piederības Latvijai 

pamats"



CILVĒKA DROŠUMSPĒJA (NAP)

• (human securitability – a form of resilience) ir starptautiski zināms jēdziens, kas raksturo 

cilvēka adaptācijas spēju strauji mainīgā vidē. Cilvēks ar augstu drošumspēju ir par 

sevi drošs, radošs cilvēks, spējīgs parūpēties par sevi un citiem, pielāgoties apstākļiem.

• Līdz ar to viens no NAP2020 mērķiem radīt spēcīgu vidusšķiru un arī nodrošināt tautas 

ataudzi Latvijā – valstī, kur ikkatram cilvēkam ir iespējas gādāt par savu, savu tuvinieku un 

Latvijas labklājību. Tas ir nesaraujami saistīts ar iespēju īstenot NAP2020 virsmērķi –

ekonomikas izrāvienu.



CILVĒKS AR PIETIEKAMU DROŠUMSPĒJU:

• spēj rast risinājumus ne tikai sev un tuvākajiem, bet arī sabiedrībai kopumā. Cilvēks ar nepietiekamu 

drošumspēju nevar saskatīt iespējas attīstīties, jūtas apdraudēts, neuzticas citiem, nesaredz savu saikni ar 

Latviju un neiesaistās tās attīstībā. Vēsturiskā pieredze, sabiedrības noslāņošanās un krīzes apstākļi ļoti 

ietekmējuši daudzu cilvēku drošumspēju.

• Valsts un sabiedrība rada apstākļus drošumspējas stiprināšanai. NAP2020 iekļautos cilvēka drošumspējas

uzdevumus, savstarpēji sadarbojoties, īsteno ne tikai valsts un pašvaldības, bet arī pilsoniskā sabiedrība un 

katrs personīgi. Valstij jārosina iedzīvotājus ar augstu drošumspēju

gādāt ne tikai par sevi un tuviniekiem, bet arī par 

līdzcilvēkiem un valsti. Kad vairums cilvēku būs ar pietiekamu drošumspēju, Latvija 

piedzīvos augšupeju.



MANS IEGULDĪJUMS NAP

ATBILDĪBA

Rīcība

Attieksmes

Zināšanas, 
prasmes



PĀRDOMAS:

• Vai mana kopiena, novads, reģions, valsts ir droša vide labklajībai un labizjūtai?

• Kas veicina mūsu kopējo drošību?

• Ko es varu darīt?



Vai jūs zināt, kad cilvēks kļūst vecs? 
Kad viņu pamet drosme sākt visu no 

sākuma. (…) 

Pasaule balstās uz drosmes sākt visu 
no sākuma. Un ticības, ka tas tiešām ir 

sākums.

Citātu kartotēka: http://tikainesakinevienam.lv/category/drosme/

http://tikainesakinevienam.lv/category/drosme/


KĀ BŪTU, JA..... BŪTU....

• Visas iespējas

• marite.kravale@du.lv

• 29739686 

Pasākumu finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

mailto:marite.kravale@du.lv

