
PAŠVALDĪBAS PĀRVALDĪBA
Tēmas domu rosināšanai Labās prakses piemēri Problēma Risinājumi

Uzticēšanās  pašvaldības
institūcijām

➢ ➢ Klienti/iedzīvotāji nerisina
problēmu sākuma stadijā

➢ neziņa, kur vērsties, lai risinātu
problēmu

➢ baidās vērsties un risināt
savas problēmas

➢ Negatīva komunikācija no
pašvaldības darbinieku puses

➢ Bailes griezties pēc palīdzības,
un nav ticības, ka saņems
atbalstu vai palīdzību

➢ Izprast problēmu, nekavējoties
sākt problēmas risināšanu,
iedziļināties

➢ neaizmirst par solīto risinājumu
➢ jābūt vietai, kur klientam sniedz

padomu
➢ tālākai problēmas risināšanai
➢ labās pieredzes, veiksmīga

risinājuma popularizēšana “no
mutes mutē”

➢ katra indivīda piederības
stiprināšana

➢ pašvaldībai
➢ jāorganizē komunikācijas kursi

pašvaldības institūciju
darbiniekiem

➢ jāveido pilotprojekts
“Iedzīvotājs palīdz
iedzīvotājam”- iedzīvotāju
grupa, kas

➢ informētu un iedrošinātu citus
iedzīvotājus griezties
pašvaldības institūcijās pēc

➢ palīdzības
➢ Veikt iedzīvotāju aptauju par

pašvaldības institūciju darbību,
meklēt “klupšanas akmeni”,



➢ pie kā pašvaldībai būtu
jāpiestrādā, lai

➢ uzlabotu iedzīvotāju
uzticēšanos

Aktivitāte pašvaldību
vēlēšanās

➢ ➢ attālums līdz vēlēšanu vietas
➢ īss vēlēšanu laiks
➢ nav iespēja balsot e-vidē
➢ iedzīvotāji netic pārmaiņām un

solījumu izpildei
➢ neiet uz konkrētu vēlēšanu

iecirkni, jo kautrējas
➢ Neuzticas deputātiem

➢ pašvaldības transports uz
vēlēšanu iecirkni

➢ vairāk jārunā par solīto un reāli
izpildīto

➢ jāorganizē vēlēšanas kā
notikums

➢ Neraustīt “deķi” deputātiem
katram uz savu pusi, iespēju
robežās sadarboties visiem. Pa
ceturkšņiem sniegt
iedzīvotājiem informāciju par
paveiktajiem darbiem un vairāk
komunicēt ar iedzīvotājiem par
Alūksnes novada saglabāšanu
un pilnveidošanu.

Iedzīvotāju izpratnes
veicināšana par pašvaldības
pārvaldes darbības principiem
un normatīvo regulējumu

➢ Viļakā brauc pie klientiem
(soc. jomā) un skaidro, kā
risināt problēmu

➢ klientiem (iedzīvotājiem) nav
izpratnes par pašvaldības
darba pamatojumu utml.

➢ nav vienotas pieejas un
iespēju visās pašvaldībās
Latvijā

➢ katrā gadījumā sniegt
skaidrojumu

➢ skaidrojoši bukleti attiecīgajā
jomā, skaidrojums sociālajos
tīklos utml.

➢ Izveidot video rullīti, kurā
paskaidrotu pašvaldības
pārvaldes darbību – pamatus.



Video rullīti ievietot mājaslapā
un arī novada vēstīs pa daļām
aprakstīt.

Pašvaldības pārvaldes
pieejamība

➢ ➢ šī nav problēma
➢ reizēm klients vēlas, lai

vadība/speciālisti ir pieejami
katru brīdi

➢ turpināt sniegt informāciju par
deputātu/vadības/speciālistu
pieņemšanas laikiem

Sadarbība ar citām
pašvaldībām Latvijā un
ārzemēs

➢ ➢ ➢ turpināt doties pieredzes
apmaiņas vizītes un
iesaistīties projektos

Uzticēšanās  pašvaldības
institūcijām

➢ ➢ Klienti/iedzīvotāji nerisina
problēmu sākuma stadijā

➢ neziņa, kur vērsties, lai risinātu
problēmu

➢ baidās vērsties un risināt
savas problēmas

➢ Negatīva komunikācija no
pašvaldības darbinieku puses

➢ Bailes griezties pēc palīdzības,
un nav ticības, ka saņems
atbalstu vai palīdzību

➢ Izprast problēmu, nekavējoties
sākt problēmas risināšanu,
iedziļināties

➢ neaizmirst par solīto risinājumu
➢ jābūt vietai, kur klientam sniedz

padomu
➢ tālākai problēmas risināšanai
➢ labās pieredzes, veiksmīga

risinājuma popularizēšana “no
mutes mutē”

➢ katra indivīda piederības
stiprināšana pašvaldībai

➢ jāorganizē komunikācijas kursi
pašvaldības institūciju
darbiniekiem

➢ jāveido pilotprojekts



“Iedzīvotājs palīdz
iedzīvotājam”- iedzīvotāju
grupa, kas
informētu un iedrošinātu citus
iedzīvotājus griezties
pašvaldības institūcijās pēc
palīdzības

➢ Veikt iedzīvotāju aptauju par
pašvaldības institūciju darbību,
meklēt “klupšanas akmeni”,

➢ pie kā pašvaldībai būtu
jāpiestrādā, lai

➢ uzlabotu iedzīvotāju
uzticēšanos

➢ Aktivitāte pašvaldību
vēlēšanās

➢ ➢ attālums līdz vēlēšanu vietas
➢ īss vēlēšanu laiks
➢ nav iespēja balsot e-vidē
➢ iedzīvotāji netic pārmaiņām un

solījumu izpildei
➢ neiet uz konkrētu vēlēšanu

iecirkni, jo kautrējas
➢ Neuzticas deputātiem

➢ pašvaldības transports uz
vēlēšanu iecirkni

➢ vairāk jārunā par solīto un reāli
izpildīto

➢ jāorganizē vēlēšanas kā
notikums

➢ Neraustīt “deķi” deputātiem
katram uz savu pusi, iespēju
robežās sadarboties visiem. Pa
ceturkšņiem sniegt
iedzīvotājiem informāciju par
paveiktajiem darbiem un vairāk
komunicēt ar iedzīvotājiem par
Alūksnes novada saglabāšanu
un pilnveidošanu.



Iedzīvotāju izpratnes
veicināšana par pašvaldības
pārvaldes darbības principiem
un normatīvo regulējumu

➢ Viļakā brauc pie klientiem
(soc. jomā) un skaidro, kā
risināt problēmu

➢ klientiem (iedzīvotājiem) nav
izpratnes par pašvaldības
darba pamatojumu utml.

➢ nav vienotas pieejas un
iespēju visās pašvaldībās
Latvijā

➢ katrā gadījumā sniegt
skaidrojumu

➢ skaidrojoši bukleti attiecīgajā
jomā, skaidrojums sociālajos
tīklos utml.

➢ Izveidot video rullīti, kurā
paskaidrotu pašvaldības
pārvaldes darbību – pamatus.
Video rullīti ievietot mājaslapā
un arī novada vēstīs pa daļām
aprakstīt.


