
 

 
 

Sabiedrības integrācijas fonda 

Projekta “Kopīgi veidota nākotne- tā ir Tava iespēja!” 
Diskusijas ar pašvaldības pārstāvjiem  

“UZKLAUSI UN IZSAKI SAVU VIEDOKLI!” 

2021.gada 13. oktobris, plkst.14.00 
 Stāķu pamatskolas aktu zālē, Stradu pagastā, Gulbenes novadā 

DIENAS KĀRTĪBA 
Tēma: “SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS NOZĪME UN LĪDZDALĪBAS FORMAS 

UZTICĪBAS UN SADARBĪBAS VEICINĀŠANAI” 

Mērķis: 

Apzinot ideju darbnīcās paustās idejas un viedokļus, veicināt savstarpējo komunikāciju lēmējvarai 

ar iedzīvotājiem, palīdzot mijiedarboties un iesaistīties lēmumu pieņemšanā. 

 

Dalībnieki: 

Deputāti, pagastu pārvaldnieki, administrācijas  un nodaļu vadība un darbinieki, nozaru speciālisti, 

NVO pārstāvji, aktīvisti. 

 

Sasniedzamais rezultāts: 

Diskusijās paustie viedokļi un vajadzības nākotnē var tikt iekļautas dažādu plānošanas dokumentu 

izstrādē, kā arī definējot prioritātes iedzīvotāju un pašvaldības sadarbības veidošanai, līdzdalības 

stiprināšanai, kopējās dzīves telpas veidošanai, uzlabošanai un pielāgošanai cilvēku vajadzībām. 

 

Moderators - biedrība “Dēms” vadītāja Anita Birzniece 

 

Programma: 

 

Līdz 14:00 ierašanās 

 

14.00-14:15 – Sasveicināšanās,  kāpēc esam satikušies? Kur atrodamies? Daiga Gargurne 

 

14.15 – 15:15 - Kopējas izpratnes veidošana terminu interpretācijās -  līdzdalība, komunikācija, 

komunikācijas kultūra, sadarbība, kopienas/sabiedrības atbildība; kopienas labums. 

15:15-15:30 – kafijas pauze 

 

15.30-17:00 Kas ir līdzdalība?!! Sabiedrības līdzdalības veidi lēmumu pieņemšanā 

 

17:00–18:00 Diskusija  - Iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju sadarbība ar pašvaldību. Vai 

vajadzīga? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Sabiedrības integrācijas fonda 

Projekta “Kopīgi veidota nākotne- tā ir Tava iespēja!” 
Diskusijas ar pašvaldības pārstāvjiem  

“UZKLAUSI UN IZSAKI SAVU VIEDOKLI!” 

2021.gada 20.oktobris, plkst. 14.00 
 Stāķu pamatskolas aktu zālē, Stradu pagastā, Gulbenes novadā 

DIENAS KĀRTĪBA 

Tēma: “NOVADS – KOPĪGAIS UN ATŠĶIRĪGAIS” 

 

Mērķis: 

Apstrādāt un analizēt apkaimju ideju laboratorijās paustās idejas un viedokļus. Izstrādāt vienotu 

novada kartējumu sabiedrības līdzdalības stiprināšanai, viedokļu iekļaušanai plānošanas un rīcības 

dokumentos. 

 

Dalībnieki: 

Deputāti, pagastu pārvaldnieki, administrācijas  un nodaļu vadība un darbinieki, nozaru speciālisti, 

NVO pārstāvji, aktīvisti. 

 

Sasniedzamais rezultāts: 

Diskusijās paustie viedokļi un vajadzības nākotnē var tikt iekļautas dažādu plānošanas dokumentu 

izstrādē, kā arī definējot prioritātes iedzīvotāju un pašvaldības sadarbības veidošanai, līdzdalības 

stiprināšanai, kopējās dzīves telpas veidošanai, uzlabošanai un pielāgošanai cilvēku vajadzībām. 

 

Moderators -  biedrība “Dēms” vadītāja Anita Birzniece 

 

Programma: 

Līdz 14:00 ierašanās 

14.00 –14:15  Sasveicināšanās. Kas notika un kur mēs esam? Daiga Gargurne 

14.15-15:35 Apkaimju ideju laboratoriju apkopojumu apstrāde un prezentēšana 

15:35-15:50 – kafijas pauze 

15.50–17:00 Rīcības plānu izstrāde 

17:00–18:00 Diskusija – ko mēs viens no otra sagaidām? Deputāti, Pašvaldības administrācija, 

pagasta pārvalde, NVO, sabiedrība 

Diskusijas ar pašvaldības pārstāvjiem norisinās projekta Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā veidota 

nākotne – tā ir Tava iespēja!” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras 

ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par dienas kārtības saturu atbild biedrība 

"SATEKA". 

http://nr.2021.lv/NVOF/MAC/046

