
 

 

Diskusijas ar pašvaldības pārstāvjiem “Uzklausi un izsaki savu viedokli!” 

Tēma: “Novads – kopīgais un atšķirīgais” 
 

2021.gada 20. oktobris, plkst.14.00, Gulbenes kultūras centrā 

 

APKOPOJUMS 
 

1. KOPĪGAIS UN ATSĶIRĪGAIS* 

*Stratēģiskie plānošanas dokumenti - SPD 

*Rīcības, aktivitāšu plāni - AP 

*Budžeta gads – BG 

*Turpmāk apkopojumā klāt pievienotie apzīmējumi SPD, AP  un BG parāda plānošanas līmeni – vai 

tas ir jāiekļauj lielajos novada stratēģiskajos dokumentos (novada līmenis), vai aktivitāšu  un/vai 

budžeta plānā (pagasta/pilsētas līmenis) 

1.1. Vienojošais novadā investīciju, infrastruktūras, energoefektivitātes 

projektiem: 

1. Ceļi, ielas (Valsts Ceļi + pašvaldības sadarbība); 

 

SPD, AP 

2. Veloceliņi un ietves; 

 

SPD 

3. Apgaismojums: 

- ielas; 

- objekti; 

 

SPD 

4. Rotaļu laukumi; 

 

SPD, AP, BG 

5. Esošās infrastruktūras sakārtošana, atjaunošana  un uzturēšana, 

uzraudzīšana. 

SPD, AP, BG 

 

1.2  Idejas veiksmīgai komunikācijai un sadarbībai ar iedzīvotājiem: 
 

1.2.1. Vienojošais novadā: 

1. Regulāras tikšanās pagastos, pilsētā, novadā AP, BG 

2. Komunikācija/sarunas ar pašvaldības pārstāvjiem un iestāžu vadītājiem AP 

3. Kopīga dažādu svētku svinēšana AP, BG 

4. Aktīva brīvā laika pavadīšana, sportošana AP, BG 

5. Vajadzība pēc informācijas saņemšanas un nodošanas 

- Informatīvās norādes 

- Ziņojumu informatīvo dēļu izvietošana tālākajās vietās 

AP, BG 



 

 

1.2.2. Atšķirīgais (īpašais): 

▪ Tikšanās veidi un formas; 

▪ Dažādu mērķu grupu iesaistīšana; 

▪ Nakts sēņošana; 

▪ Ar mīlestību ar saviem cilvēkiem un viņu aktivitāti; 

▪ Mobilo darba vietu izveide ( ideja, ka novada administrācijas darbinieki strādā 

arī pagastu pārvaldēs, vietējās realitātes izpratnes veicināšanai, iespēju 

satikties ar vietējiem cilvēkiem, sarunāties.; 

▪ Āra spēles; 

▪ Informācijas saņemšanas veidi; 

▪ Bibliotēkas iesaistās idejas “Māju stāstu vākšana” turpināšanā. 

IETEIKUMS 

Stratēģiskajā līmenī izstrādāt komunikācijas plānu uz kā balstoties varētu veidot konkrētu 

aktivitāšu, ieviešanas plānu  un veidot budžetus komunikācijai un sabiedrības iesaistei 

līdzdalība sveicināšanai novada veidošanā. 

1.3. Vienojošais novadā  - sabiedrības iesaistīšana, līdzdalības veicināšana: 

1. Talku organizēšana (pārvalde kopā ar iedzīvotājiem) AP, BG 

2. Regulāras pašvaldības darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem/sanāksmes 

(pārvalde un iedzīvotāji).  

BG nepieciešams, ja plāno piesaistīt ekspertīzes, diskusiju moderatorus. 

AP, BG 

3. Dažādot un pilnveidot komunikāciju ar sabiedrību (aptaujas, 

komunikācijas kanāli u.c.)  

SPD, AP, BG 

4. Dažādu pasākumu organizēšana (cilvēku iesaistīšana organizēšanā un 

norisē). 

AP, BG 

 

SECINĀJUMI: 

1) idejas sadarbības veicināšanai un sabiedrības iesaistīšanai un idejas komunikācijai ar 

sabiedrību bieži ir līdzvērtīgas, vienādas, kas cieši parāda korelāciju starp 

komunikācijas efektivitāti un daudzveidību ar sabiedrības līdziesaisti kopienas dzīves 

veidošanā; 

2) novadā jāveido stratēģisks plāns komunikācijai un līdzdalības veicināšanai uz kā 

balstoties veidot konkrētas rīcības un aktivitātes pagastos un pilsētā. Pievērst uzmanību, 

ka sabiedrības līdzdalība ir plānots un organizēts process, kas prasa zināšanu, laika un 

finanšu resursus. 

 

1.4. Vides un dabas objektu sakopšana, attīstīšana, uzturēšana: 

 
1.4.1. Kopīgais 

1. Dabas taku izveide (Jaungulbene, Druviena, Galgauska, 

Tirza): 

SPD, AP, BG 



 

 

2. Talku organizēšana  (Stāmeriena, Beļava, Stradi, 

Druviena, Tirza, Lizuma, Litene) 

AP, BG 

3. Peldvietu veidošana (Stāmeriena, Lizums, Jaungulbene, 

Beļava, Līgo, Ranka, Gulbene) (Ūdeņu sakārtošana 

~100%); 

 

SPD, AP, BG 

4. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana (Beļava, 

Druviena, Stāmeriena, Galgauska 

SPD 

5. Parku uzturēšana, attīstīšana (Druviena, Gulbene (Emzes, 

Spārītes), Litene, Ranka, Daukstu pagasts); 

 

SPD 

6. Norādes uz mājām, objektiem (Lejasciems, Daukstu 

pagasts, Druviena, Galgauska, Jaungulbene) 

SPD, AP 

7. Skatu torņi (Druviena, Līgo, Lejasciems) SPD 

 

1.4.2. Atšķirīgais (Īpašs): 

• Izgaismots koka tilts uz Rūdolfa parku; 

• Gulbene – ūdens tornis kā skatu tornis; 

• Stradu tematisko akmeņu teicieni; 

• Daukstu metāliskā zīme (identitāte); 

• Litenes zaļais dzelzceļš; 

• Līgo dižkoku apzināšana. 

Tikšanās noslēguma secinājumi no dalībnieku skatu punkta: 

1.  Līdzdalība budžeta plānošanā NVO, interesentu iesaiste, informēšana budžeta 

plānošanā, veidošanā. Vēlams to organizēt kaut vai 

informatīvi un vienkāršākā valodā, lai vietējā kopienai ir 

iespēja sekot līdzi, kas tiek plānots tuvākajā gadā un var 

sniegt savus priekšlikumus un komentārus. 

2. Kopienu konsultatīvās padomes Veidot konsultatīvās padomes kā atbalsta resursu, ne 

tikai kā pēc likuma noteiktu sistēmu. Svarīgi tās veidot 

un “uzturēt” tā, lai tās nav tikai ķeksīša pēc un formālas. 

Nepieciešami dažādi komunikācijas un sadarbības veidi, 

kas nes reālu pienesumu pašvaldības darbam – uz 

kopienas interesēm balstīta kopienas attīstība. 

3. Sabiedrības iesaistes, līdzdalības 

veicināšanas pasākumu 

regularitāte 

Informatīvie, diskusiju, viedokļu pasākumiem jānotiek 

regulāri un izmantojot daudzveidīgas formas. Svarīgi, ka 

šādos pasākumos vienojas arī par konkrētām rīcībām un 

sadalot atbildības un pienākumus. Nākošajā reizē 

tiekoties, atskatās un notikušajiem procesiem, paveikto, 

analizē to un atkal vienojas par nākošajiem soļiem. 

4. Visu cieņu pārvaldniekiem Analizējot apkaimju ideju darbnīcās pausto, secinām, ka  

kopumā pagastu pārvaldnieki tiek cienīti, novērtēti un ar 

viņiem arī lepojas. Tomēr jāatzīst, ka viņi tiek aicināti 

biežāk satikties un runāt ar vietējiem ļaudīm dažādos 

formātos. Tāpat bija saklausāmas izpratnes atšķirības 



 

starp pašiem pārvaldniekiem par pagastu pārvaldnieku 

nepieciešamību komunicēt savā kopienā kā arī veicamo 

darbu amplitūdu un atbildībām. Ieteikums novada 

kontekstā vienoties par pārvaldnieku kompetencēm un 

atbildībām vienota novada redzējuma veidošanai. 

5. Komunikācijas prasmes Jāmācās komunicēt savstarpēji dažādām grupām. Pagasta 

pārvaldniekiem jāmācas komunicēt, prezentēt un 

pārstāvēt novadu, pagastu un nākotnes perspektīvas, 

izmantojot dažādus komunikācijas un sadarbības rīkus.   

Darba ētikas koncepts no pagastu pārvalžu puses – īpaši 

sabiedrības līdzdalības budžeta projektu konkursos. 

6. Esošās un jaunās 

infrastruktūras/vides objektu 

atjaunošana, uzturēšana, 

pilnveidošana 

Būtiski ir apzināties balansu starp jau esošās 

infrastruktūras un vides, dabas objektu uzturēšanu, 

pilnveidošanu, attīstīšanu un jaunu objektu radīšanu. 

Ieteikums –  pirms jaunu ideju ieviešanas/realizēšanās 

kopienā, izvērtēt no kā  iepriekšējā var atteikties, kas 

zaudējis aktualitāti vai zaudējis savu nozīmību 

sabiedrībā. Izlīdzinot balansu starp jauna radīšanu un 

vecā uzturēšanu, var veidoties loģiskāki attīstības un 

pilnveidošanas scenāriji. Svarīgi – ja kaut kas ir radīts, 

obligāti tam paredzēt uzturēšanas resursus. 
 

Kopsavilkumu sagatavoja 

A. Birzniece 

23.10.2021. 

 
Diskusijas ar pašvaldības pārstāvjiem  “Uzklausi un izsaki savu viedokli!” norisinājās 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."! 

 

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

