
IEDZĪVOTĀJU IESAISTE UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA
Tēmas domu rosināšanai Labās prakses piemēri Problēma Risinājumi

Iedzīvotāju forumi kā resurss
un platforma

➢ Jauniešu forumi pagastos un
novadā

➢ pietrūkst komunikācijas, dialoga
- pašvaldība pieņem lēmumus,
neizrunājot problēmu pirms tam
- vajag sabiedrību iepazīstināt
un dot iespēju tai izteikties
pirms idejas attīstīšanas (piem.,
moduļu māju gadījums)

➢ forums ar iepriekš savlaicīgi
pārdomātu tematiku par pašvaldības
teritorijai nozīmīgu tēmu

➢ forumi dažādās iedzīvotāju grupās,
novada teritorijās

➢ forums konkrētā attīstības
plānošanas teritorijā (piemēram,
konkrētajā pagastā, kur plānojas
jauna ražotne)

➢ būt efektīvam - runāt uz vietas par
konkrētām lietām

➢ forumi nozarēs (piemēram, kultūra,
kultūrvēsture)

➢ vairāk piemēroti jaunu ideju
ģenerēšanai

➢ nepieciešama regulāra sadarbība
starp pašvaldību un NVO sektoru,
atrodot tam piemērotāko formu

Nozaru konsultatīvās
padomes (piemēram,
jauniešu, uzņēmēju u.c.)

➢ Igaunijas ciemu modelis - ciema
vecākie un ciemu padomes

➢ kā izvirzīt padomei godājamus
cilvēkus pilsētā - liels
iedzīvotāju skaits, maza
atpazīstamība

➢ iedzīvotāju vēlētas padomes novada
teritorijās ar iespēju sekot un
ietekmēt konkrētajās vietās
notiekošos procesus, finanšu aprites
atbilstību vietas iedzīvotāju
interesēm; ar mehānismu, kā
iedzīvotāji var padomi atcelt, ja tā
nestrādā

➢ padomes locekļiem nepieciešamas
apmācības, lai attīstītu prasmes
darbam ar kopienu, lai profesionāli
strādātu attiecīgās teritorijas
iedzīvotāju labā; pašvaldības pusē ir



jābūt kādai atbildīgai personai, kas
uztur kontaktu ar padomēm

➢ lemjot par konkrētu
problēmjautājumu, pieaicināt
attiecīgās nozares organizācijas

➢ konsultatīvo padomju darbībā
iniciatīvai jānāk no pašvaldības
puses (īpaši - jauniešu gadījumā);
apspriežamie problēmjautājumi,
kuros vajadzīgs iedzīvotāju
viedoklis, jāizvirza pašvaldībai

Iedzīvotāju aptaujas ➢ ➢ ➢ izanalizēt aptaujas - kādēļ cilvēki
domā tieši tā, kā domā? secināt, vai
un kā sakrīt vai nesakrīt iedzīvotāju
un pašvaldības viedoklis

Fokusgrupas, tematiskas
darba grupas (par konkrētu
tematiku)

➢ ➢ ➢ tematikai jānāk no lielajiem attīstības
plāniem. svarīgs ir pārliecināšanas,
skaidrošanas process

Tikšanās ar iedzīvotājiem,
uzņēmējiem, nevalstiskām
organizācijām u.c.

➢ ➢ pagastu iedzīvotāju maz
pārzina, ko lemj un kādas
problēmas risina pagasta
pārvalde; trūkst diskusijas, tai
skaitā par pagasta pārvaldes
budžeta izlietojumu

➢ tikšanās ar iedzīvotājiem - ikgadējā
atskaite par iepriekšējā gada
budžeta izlietojumu, kopā ar
iedzīvotājiem lemšana par nākotnes
budžeta plānojumu un
nepieciešamībām teritorijā

➢ NVO, aktīvo iedzīvotāju grupu
rosinātas tikšanās ar pagasta
pārvaldi un pagasta iedzīvotājiem,
radošas sarunas

➢ abpusēja sadarbība - pašvaldība un
NVO/iedzīvotāji

Apkaimju “darbnīcas”
pagastos un pilsētas lielākajos

➢ Apkaimju tikšanās un kaimiņu
svētki Cēsīs

➢ ➢ savstarpēja viesošanās - pagasts
iepazīst pagastu



mikrorajonos

Izglītojoši semināri
iedzīvotājiem (piemēram,
uzņēmējiem, mežsaimniekiem
u.c.), līderu skola dažādām
vecumu grupām

➢ ➢ neiecietība sabiedrībā,
tolerances trūkums

➢ izglītojošas tikšanās, diskusijas par
tēmām (piemēram, neiecietības
mazināšana sabiedrībā)

Dialoga veidošana ar
sabiedrību

➢ iedzīvotāji maz izprot
pašvaldības darbību

➢ ieklausīties ikvienā sabiedrības
grupā, lai sadzirdētu vienam otru un
nenoliegt (seniori, invalīdi)

➢ citam citu labāk izprast, iepazīt otra
cilvēka problēmu

➢ neveicināt pieprasījuma modeli, kad
iedzīvotāji gaida risinājumus tikai no
pašvaldības, bet paši nevēlas
iesaistīties un aktīvi darīt

Pašvaldības atbalsts
iedzīvotāju iniciatīvām

➢ vairāk sadarboties, vairāk deleģēt
nevalstiskām organizācijām

➢ atbalstīt jebkādu kopienu
veidošanos

Brīvprātīgais darbs -
iedzīvotāju iesaistīšanās un
līdzdalība pasākumu,
aktivitāšu rīkošanā, jauniešu
palīdzība senioriem

➢ Velobrauciens “IzGAISMO
Alūksni”, fuktierēšanas spēles
ar orientēšanās elementiem

➢ ➢ atbalstīt, veicināt jauniešu
iesaistīšanos projektos, pasākumos

➢ iesaistīt iedzīvotājus aktivitātēs, tai
skaitā talkās

Alūksniešu kopiena ārvalstīs ➢ ➢ ➢

Līdzdalības budžets* ➢ Pašvaldības līdzfinansējums
sabiedriski nozīmīgiem
projektiem

➢ ➢


