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Projekta noslēguma pasākums  

 “Sabiedriski aktīvs-pilsoniski atbildīgs iedzīvotājs!” 
2021.gada 28. oktobris., plkst.18.00, ZOOM tiešsaistē 

 

APKOPOJUMS 
 

Mērķis: 

Apkopot projektā paveikto un prezentēt uzsāktās sabiedrības iniciatīvas. Prezentēt pasākuma 

dalībniekiem secinājumus un turpmākās rīcības no pašvaldības un ekspertu perspektīvām. Organizēt 

sarunu ar dalībniekiem par galvenajām nākotnes darbībām. 

 

Dalībnieki: 

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

NVO pārstāvji, sabiedrības pārstāvji. 

 

Anita Birzniece, moderators, biedrība “Dēms” vadītāja, neformālās izglītības mācību vadītāja  

 

Atziņas, secinājumi, ieteikumi, nākotnes apņemšanās un 

sadarbības veicināšanas plāni 

1. Projektā “Kopā veidota nākotne – tā ir tava iespēja” paveiktais – aktivitātes 

un sabiedrības iesāktās iniciatīvas 

“Projekta «KOPĀ VEIDOTA NĀKOTNE – TĀ IR TAVA IESPĒJA!» aktivitātes” -  Sintija Bogotā, 

projekta vadītāja 

 

Projekta 

rezultāti 

1. Aktualizēta un papildināta Gulbenes novada biedrību/nodibinājumu 

datubāze; 

2. Izstrādāts Ceļvedis - apkopoti sabiedrības aktīvo personu viedokļi un 

priekšlikumi, vizuāls materiāls teritorijas pilnveidošanai un attīstībai, 

kuru savā sadarbībā var izmantotu vietējie iedzīvotāji, sabiedriskās 

organizācijas, veidojot sadarbību ar pašvaldību un citām organizācijām;  

3. Izstrādātas Vadlīnijas - sadarbības starp Gulbenes novada 

nevalstiskajām organizācijām un Gulbenes pašvaldību veicināšanai; 

pašvaldībai pieņemot lēmumus, kuri balstās iedzīvotāju vajadzībās, un 

nodrošinot, ka sabiedrības pārstāvji tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanas 

procesā; 

4. Pieejami ikvienam biedrības «SATEKA» mājaslapas «NVO sadaļā».  

IESPĒJAS 

sabiedrības 

iesaistes 

uzlabošanai no 

biedrības 

“Sateka” 

perspektīvas 

1. Regulāras pašvaldības administrācijas, domes deputātu un iedzīvotāju 

tikšanās pagastos, ciemos un atsevišķi pilsētā; 

2. Kopienas saliedēšanas aktivitātes – talkas, tematiskās tikšanās ar 

praktisku darbošanos; 

3. Personīga attieksme pret konkrētajā vietā dzīvojošajiem; 

4. Atgriezeniskās saites starp pašvaldības administrāciju un iedzīvotājiem 

uzlabošana; 

5. Uzņēmēju iesaistīšanās notiekošajos procesos; 
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6. Mobilās aplikācijas Gulbene.lv iespēju paplašināšana; 

7. Sociālo tīklu iespēju izmantošana; 

8. Vienlīdzīga balsošanas sistēmas izveide līdzdalības budžetēšanas 

projektu konkursā; 

9. Projektu konkurss «NVO kapacitātes stiprināšanai»; 

10. Informācijas par sabiedrības iesaistes iespējām pilnveidošana; 

11. Izpratnes par pašvaldības darbu veicināšana; 

12. «NVO mājas» izveide; 

13. Katra cilvēka līdziesaistes – darbos un procesos - veicināšana. 

 

 “Projekta «KOPĀ VEIDOTA NĀKOTNE – TĀ IR TAVA IESPĒJA!» paveiktais” pēc apkaimju ideju 

darbnīcās nolemtajām kopienas iniciatīvām - Daiga Gargurne, biedrība “SATEKA” valdes 

priekšsēdētāja 

Ieteikumu/ 

priekšlikumu 

apkopojums 

INVESTĪCIJU, INFRASTRUKTŪRAS UN 

ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTI 

1. Sistemātisks plānots, secīgs, nepārtraukts ceļu un ielu remonts; 

sadarbība arī ar valsts ceļu apsaimniekotājiem; 

2. Veloceliņu un ietvju izbūve pagastos un pilsētā; 

3. Ielu un objektu apgaismojums, īpaši pagastos; 

4. Rotaļu laukumu izveide visa novada ietvaros. 

!!!Esošās infrastruktūras sakārtošana, atjaunošana, uzraudzība un 

uzturēšana!!! 

VEIKSMĪGAI KOMUNIKĀCIJAI UN SADARBĪBAI AR 

IEDZĪVOTĀJIEM  

1. Regulāras pašvaldības darbinieku tikšanās pagastos un pilsētā; 

2. Komunikācija/sarunas ar pašvaldības pārstāvjiem un iestāžu 

vadītājiem; 

3. Kopīga dažādu svētku svinēšana; 

4. Informācijas saņemšana un nodošana - informatīvo norāžu 

uzstādīšana, informatīvo ziņojumu izvietošana tālākos ciemos.  

SABIEDRĪBAS IESAISTĪŠANAI UN LĪDZDALĪBAS VEICINĀŠANAI 

1. Talku organizēšana, kurās piedalās pagastu pārvaldes darbinieki un 

vietējie iedzīvotāji; 

2. Regulāras pašvaldības darbinieku tikšanās un sanāksmes ar 

iedzīvotājiem; 

3. Komunikācijas ar sabiedrību pilnveidošana un dažādošana – 

aptaujas, sociālo tīklu izmantošana un komunikācijas kanālu 

dažādošana; 

4. Dažādu pasākumu organizēšana – vietējo iedzīvotāju iesaiste 

organizēšanā un norisē.  
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VIDES UN DABAS OBJEKTU SAKOPŠANA, ATTĪSTĪŠANA UN 

UZTURĒŠANA 

1. Dabas taku izveide; 

2. Teritorijas sakopšanas talku organizēšana; 

3. Peldvietu ierīkošana; 

4. Skatu torņu izbūve; 

5. Parku uzturēšana un to attīstīšana; 

6. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana; 

7. Norāžu uz apskates objektiem uzstādīšana. 

Nākotnes rīcības 1. Apkaimes ideju darbnīcās paustās vajadzības, viedokļi un idejas 

apkopotā veidā ir pieejamas biedrības «SATEKA» mājaslapas 

«NVO sadaļā».  

2.  Šos apkopojumus biedrība “SATEKA” izmantos savā darbībā -  

izstrādājot biedrības darbības teritorijas attīstības stratēģiju 

2023-2027 un dažādus projektus, lai veicinātu teritorijas vajadzību 

izpildi un rastu vietējās sabiedrības noteikto prioritāšu un problēmu 

risinājumus. 

3. Gulbenes novada pašvaldība tos varēs izmantot novada attīstības 

dokumentu un projektu sagatavošanā. 

 

2. “Tradicionāli nepieciešamais” vs “radoši iedvesmojošais”, Guna Pūcīte, 

Gulbenes novada domes deputāte 

Kopsavilkums 

no runas 

1. Uzsvērts – “KOPĪGI” koncepts. 

2. Pašvaldības atbildība ir gādāt par pamatvajadzībām, ieskaitot arī bērnu un 

rotaļu laukumus katrā pagastā. 

3. Radoši iedvesmojošais – kopienas/sabiedrības kompetence. Ne tikai 

mākslinieciskajā pašdarbībā. 

4. Kopiena spēj ģenerēt arī neordināras un radoši iedvesmojošas idejas. 

Problēma, vai tās tiek realizētas/ nepazūd izvirzot par prioritātēm 

tradicionāli nepieciešamo. 

5. Tāpat kā jebkur citur, ir jāsajūt tā līdzsvara robeža starp “reālo” un 

“ēterisko” jeb “tradicionāli nepieciešamo” un “radoši iedvesmojošo”. 

Tikai rūpes par pirmo būtu jāatstāj pašvaldības pārziņā, bet par otro – 

kopienai aktīvi jārūpējas pašai.  

6. Katrā mūsu novada vietā ir tā “pērle”, mēs varam radīt stāstus un 

leģendas, mācēt pārdot savu “gaisu bundžiņā”, tikai mūsu domu 

lidojumam jābūt radoši iedvesmojošam. 

7. Gunas piedāvājums – koncentrēties uz radoši iedvesmojošo. 

8. Veidojot budžetu, jāparedz nauda tradicionāli nepieciešamiem projektiem 

budžetā, pārvirzot naudu mērķtiecīgi tam, ko sabiedrība atzinusi kā īpaši 

nepieciešamu. 

9. Sabiedrības līdzdalības budžetu, iespējams, varētu sadalīt divās daļās – 

tradicionāli nepieciešamu vajadzību realizācijai un atsevišķu finansējumu 

radoši iedvesmojošajām idejām. 
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3.  Attīstības un projektu nodaļas atziņas, secinājumi un turpmākās rīcības, Zane 

Pucīte, projektu vadītāja, Jānis Barinskis, attīstības un projektu  nodaļas vadītājs 

Kopsavilkums 

no runas 

1. Pašlaik notiek darbs pie Gulbenes novada pašvaldības Attīstības programmas 

Rīcības un investīciju plāna 2022. – 2024. gadiem izstrādes, kurā tiks iekļautas 

arī apkaimju ideju darbnīcās uzsvērtais. 

2. Elektroniskā platforma pgis.lv, kur Gulbenes novada pašvaldība apkopo 

elektroniski vajadzības, iespējas. 

☺ - apmierina,  - nepamierina, spuldzītes – idejas, ierosinājumi 

 
 

 
 

3. Katru gadu rīkot tikšanās ar iedzīvotājiem. Vēlams kopā ar biedrību “SATEKA”. 

Cer arī uz politisko atbalstu. 

4. Novembra vidū jebkurš tiks aicināts uz atvērto diskusiju par līdzdalības budžeta 

projekta konkursa uzlabošanu. 

5. Sabiedrībā dzirdētais arī atstāj “pēdu” nākotnes plānošanā un budžeta veidošanā, 

nosakot, izgaismojot prioritātes. 

 

 

4. Gulbenes novada pašvaldības redzējums sabiedrības līdzdalības veicināšanai, 

Andis Caunītis, Gulbenes novada domes priekšsēdētājs 

Kopsavilkums 

no runas 

1. Lieliska iespēja ne tikai runāt, bet arī klausīties, ieklausīties un galvenais – 

sadzirdēt. 

2. Daudz kas kopīgs, un katrā pagastā arī daudz atšķirīgā. Plānot pēc viena 

trafareta ir neiespējami. Kas vienam problēma, tas otram sīkums. 

3. Komunikācijas un atgriezeniskās saites nepieciešamība. 

4. Pārdomāta plānošana. Pārdomāti jāplāno novada attīstība. Kopīgais un 

atšķirīgais. Kā to visu salikt kopā un loģiski plānot attīstību. Attīstības 

indekss. Kā attīstīt un sabalansēt. 
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5. Kartēšanas koncepts – mums ir resurss. Cilvēkresurss. Daudz dabas un citas 

vērtības. Tikai  -  cik daudz protam tās izmantot un pielietot. 

6. Ne vienmēr vajag “lielu naudas maisu”, lai paveiktu labas lietas. 

7. “Smadzeņu fabrika” – domāšanas laiks, process. 

8. Sabiedrībai  un novadam kopumā jāiet vēl daudz kam cauri, lai saprastu kā 

tad dalām finansējumu novada kontekstā.  

9. Līdzdalības Budžetēšanas konkurss – daļu varētu likt budžetā, bet daļa ir ko 

neieliktu un šajā konkursā varam redzēt, ko vēlas iedzīvotāji. Ārējā 

infrastruktūra kas paredzēta visiem, normāli jāplāno kopā ar kopējo budžetu 

savukārt par sabiedrības interesantajiem, citādiem projektiem ir vērts 

padomāt nākotnē. 

10.  Kartēšanas laikā  jautājums “Vai tu zināji?” ļāva uzzināt daudz ko 

interesanta un jauna ☺. 

 

 

5. "Sabiedrības līdzdalības veicināšanas izaicinājumi Gulbenes novadā", Zinta 

Miezaine, sabiedrības līdzdalības eksperte 

https://www.mk.gov.lv/lv/atverta-parvaldiba 

https://likumi.lv/ta/id/312544-par-latvijas-ceturto-nacionalo-atvertas-parvaldibas-ricibas-planu-

20202021-gadam 

Atvērtās pārvaldības principi kopradei  Eksperta komentāri/salīdzinājums ar 

notikušajiem procesiem Gulbenes novadā + 

apkopojums no projektā notikušā 

Sabiedrības līdzdalība balstās pieņēmumā, 

ka cilvēki, kurus ietekmēs lēmums, ir tiesīgi 

piedalīties šī lēmuma pieņemšanas procesā. 

 

 Eksperte atzina, ka šis princips projektā tika 

ievērots un nodrošināts. 

Viss projekts tika veidots pēc principa – 

sabiedrības viedoklis kā līdzdalības forma 

lēmumu pieņemšanā plānošanas dokumentu 

izstrādē. 

Lēmuma ietekmēšanas iespējai ir jābūt 

reālai, sabiedrības ieguldījumam ir jābūt 

izvērtētam un idejām atbalstītām vai 

pamatoti noraidītām. 

 

Pašvaldību pārstāvji apspriedās divās diskusijās 

oktobrī par dzirdētājām idejām. Ir izstrādātas 

idejas problēmsituāciju risināšanai, kā strādāt 

tālāk. Nav nekas vienīgi dzirdēts par pamatoti 

noraidītām idejām.  

Tas arī nav izdiskutēts un  nav plāna kā par tām 

informēt sabiedrību.  

Sabiedrības līdzdalība ir vērsta uz tādu 

ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanu, kas atzīst 

un komunicē visu dalībnieku vajadzības un 

intereses, ieskaitot arī lēmumu pieņēmējus. 

 

Projekta ietvaros arī pašvaldībai bija iespēja paust 

savu redzējumu oktobra divās diskusijās – 

pašvaldībai bija tiesības noformulēt, ko viņi 

sagaida no sabiedrības. Tāpat skaidras tiesības 

noformulēt, ka viņi nav “laimes aka”. 

Sabiedrības līdzdalības procesā tiek 

meklētas  un uzrunātas grupas, kuras 

lēmums ietekmēs, kā arī tos, kam varētu būt 

intereses kāda lēmuma pieņemšanā. 

 

Tika informācija izplatīta gan biedrības, gan 

pašvaldības, gan laikraksta “Dzirkstele” kanālos. 

Tika arī uzrunāti individuāli. 

Tomēr vienā no oktobra diskusijām tika 

aktualizēta tēma – vai tiešām sasniedzam visas 

sociālas un sabiedrības grupas Gulbenes novadā? 

https://www.mk.gov.lv/lv/atverta-parvaldiba
https://likumi.lv/ta/id/312544-par-latvijas-ceturto-nacionalo-atvertas-parvaldibas-ricibas-planu-20202021-gadam
https://likumi.lv/ta/id/312544-par-latvijas-ceturto-nacionalo-atvertas-parvaldibas-ricibas-planu-20202021-gadam
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Tika atzīts, ka nesasniedzam plašas sabiedrības 

grupas. 

Sabiedrības līdzdalība paredz iespējas 

iedzīvotājiem piedalīties līdzdalības 

formas/metodes izvēlē vai izstrādē. 

 

Darbnīcās varēja redzēt, ka iedzīvotājiem ir 

iespēja paust savu viedokli, redzējumus ko un kā 

viņi vēlas. Iedzīvotājiem ir dots vārds. 

Sabiedrības līdzdalība paredz informācijas, 

kas nepieciešama jēgpilnai līdzdalībai,  

pieejamību. 

 

Gulbenes novada mājas lapā pēc likuma noteiktā 

informācija ir ievietota un sabiedrībai pieejama. 

Jautājums – cik viņa ir saprotama. Iespējams, ka 

ir kādas grupas, kurām papildus ir jāskaidro. Par 

to vajadzētu padomāt. 

Sabiedrības līdzdalība paredz dalībnieku 

informēšanu par to, kā viņu ieguldījums 

ietekmējis lēmumu.  

 

Atgriezeniskās saites nodrošināšana. Projekta 

ietvaros katram dalībniekiem bija iespēja saņemt 

apkaimju ideju darbnīcu apkopojumus, arī 

oktobra divu diskusiju apkopojumus. Arī 

noslēguma pasākumā šodien tika sniegta 

atgriezeniskā saite, kā saņemtā informācija tiks 

attīstīta tālāk.   

 

Ekspertes jautājums: 

Vai idejas tiek iekļautas rīcības plānā. Cerams, ka notiks apspriešana, konsultācijas par šo 

dokumentu? 

Atbilde no pasākuma moderatora: “Jā. Pašvaldība veic publiskas plānošanas dokumentu apspriešanas 

likumā noteiktajā kārtībā,  Ieteikums - izmantot daudzveidīgākas metodes plānošanas dokumentu 

publiskajā apspriešanā.” 

Ekspertes komentārs: 

Informācijas analīze tabulas veidā ir labs veids kā apkopot informāciju, ko nosaka arī likums. 

Novēlējums to arī izmantot nākotnē. 

Eksperte sagatavoja divus materiālus (pieejami biedrības “SATEKA” mājaslapas “NVO 

sadaļā”: 

1. Ceļvedis iniciatīvas grupām. Apkopojums par metodiskajiem materiāliem un resursiem. 

2. Vadlīnijas – stratēģisks dokuments ieteikumi darbam sabiedriskām organizācijām un 

pašvaldībai iedzīvotāju līdzdarbības veicināšanai. 

 !!!Novēlējums no eksperta: Nākošajā gadā organizēt sabiedrības iesaistes pasākumus jau kā 

atvērtās sabiedrības projektus. 

 

6. 1000,- EUR naudas piešķiršana apkaimju ideju darbnīcu laikā, kādai no 

radītājām idejām. 

Procedūra: 

1. Tika vērtētas 68 idejas, kuras apkaimju ideju darbnīcās Ideju laboratorijās tika izvirzītas pēc 

sabiedrības balsojuma turpmākai ideju izstrādei un cīņai 1000 EUR saņemšanai. Šīs visas 

idejas arī piedalījās  žūrijas balsojumā. 
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2. 11 žūrijas locekļi. Katrs loceklis iesūtīja organizatoriem 3 savus favorītus no  iedzīvotāju 

idejām, kurām piešķirt 1000 EUR naudas atbalstu idejas realizēšanai. 

3. Naudas balvu saņem Lejasciema pagasta ideja – Annas Sakses ceriņu dārza izveidošana. 

APSVEICAM!!!!! 

Apkopojumu sagatavoja 

A. Birzniece 

28.10.2021. 

Projekta noslēguma pasākums  “Sabiedriski aktīvs-pilsoniski atbildīgs iedzīvotājs!!” 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

