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IEVADS 

 

Vadlīniju uzdevums ir pilnveidot un uzlabot sadarbību starp Gulbenes novada nevalstiskajām 
organizācijām, aktīvo iedzīvotāju kopienām un Gulbenes novada pašvaldību, tā veicinot, ka 
pašvaldība pieņem lēmumus, kuri balstās iedzīvotāju vajadzībās, un nodrošinot, ka 
sabiedrības pārstāvji tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā. 

Vadlīnijas sabiedrības iesaistei lēmumu pieņemšanā tapa laikā, kad Saeima lemj par jauno 
Likumu par pašvaldībām. Bet, neraugoties uz to, ir vairāki pieturas punkti, kas ļauj modelēt, 
kā būtu jānotiek sabiedrības iesaistei pat neatkarīgi no tā, kas tieši būs paredzēts jaunajā 
likumā. Likuma mērķis jau ir zināms un paliks nemainīgs - nodrošināt demokrātisku, tiesisku, 
efektīvu, atklātu un sabiedrībai pieejamu pārvaldi katras pašvaldības administratīvajā 
teritorijā. Tātad neatkarīgi no tā, kādi būs Saeimas lēmumi attiecībā uz vietējo pārstāvniecību, 
jebkuram pašvaldības lēmumam vai rīcībai būs jāatbilst šiem kritērijiem. 

Vadlīniju izveidē piedalījās Gulbenes novada iedzīvotāji praktisko ideju darbnīcā “Iesaisties un 
radi savu vietu” 7. oktobrī, kā arī pašvaldību pārstāvji diskusijās 13. un 20. oktobrī. Pasākumi 
notika biedrības SATEKA organizētā projekta “Kopīgi veidota nākotne - tā ir Tava iespēja!” 
ietvaros. 

Tikšanās reizē ar aktīvajiem iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem veidojām vienotu 
izpratni par to, kā notiek lēmumu pieņemšanas process un kā katrā no cikla procesiem 
iedzīvotāji var līdzdarboties. Pārrunājām arī to, vai katrā no tiem process ir iedzīvotājiem 
saprotams un pieejams. Vai ir pieejama informācija? Vai pēc tikšanās reizēm un konsultācijām 
ir arī atgriezeniskā saite? Kad idejas izteiktas, vai tās ir arī sadzirdētas? Pārrunājām arī, ko 
sagaidām un ko prasīsim no Iedzīvotāju padomēm. Kādi būs šo cilvēku pienākumi pagastā? Ko 
no viņiem gribēsim dzirdēt, kā saredzam viņu lomu un kā mēs paši ar viņiem sadarbosimies, 
palīdzot par pagasta vajadzībām informēt novada domi.  

Cilvēki vēlas  biežākas klātienes tikšanās, apspriedes par budžeta plānošanu, par dažiem 
jautājumiem lemt referendumos. Iedzīvotāji vēlas tikties konstruktīvās sarunās ar pagasta 
pārvaldnieku, administrācijas un nozaru speciālistu pārstāvjiem. Iedzīvotāji arī redz, cik 
nozīmīgi ir, ka pašvaldība iesaista projektos un uzklausa vietējos aktīvistus, un viņi, savukārt, 
nodrošina komunikāciju ar novada iedzīvotājiem. Interesanta ideju grupa ir – veidot 
administrācijai mobilas darbavietas, rīkot komiteju sēdes un domes sēdes pagastos, lai būtu 
tiešs kontakts ar pašvaldības pārstāvjiem.  

Vadlīnijās ir apkopoti principi, kas jāņem vērā, sadarbojoties gan pašvaldībai, gan sabiedriski 
aktīvajiem iedzīvotājiem. Interesenti varēs atrast standartus un kritērijus, kas noderēs gan 
iedzīvotājiem, gan pašvaldības pārstāvjiem. Dokumentā veikta arī sadarbības stipro un vājo 
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pušu, kā arī ārējo draudu un iespēju analīze. Sniegts ieskats arī tajā, ko pašvaldības pārstāvji 
un iedzīvotāji sagaida cits no cita. Noslēguma sadaļā apkopoti ieteikumi gan pašvaldībai, gan 
iedzīvotājiem, lai turpmāk sadarbība būtu vēl efektīvāka. 

 

  



5 

 

IEDZĪVOTĀJU IESAISTE UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA 

Gan iedzīvotāju iesaiste pašvaldības lēmumu pieņemšanā, gan sabiedrības vēlme 
līdzdarboties ir viena procesa divas perspektīvas. Ļoti plašā nozīmē pašvaldības un vietējās 
sabiedrības intereses sakrīt – tā ir tādas vides radīšana, kurā ir ērti un prieks dzīvot.  Tajā pat 
laikā mēs dzīvojam apstākļos, kuros ne visi resursi ir bezgalīgi un ne vienmēr var apmierināt 
visu sabiedrības grupu intereses. Bez tam tās mēdz būt arī pretrunīgas. Pastāv vajadzības 
dažādās dzīves sfērās, kuras visas ir nozīmīgas – nevar pretnostatīt, piemēram sportu un 
kultūru, viena pagasta intereses citām. Tāpēc gan pašvaldības deputāti un darbinieki meklē 
ceļus labākajiem lēmumiem, gan arī iedzīvotāji – veidus, kā viņu intereses un vajadzības tiks 
sadzirdētas. 

Demokrātiskā sabiedrībā liela nozīme ir pilsoniskajai sabiedrībai. Biedrības un nodibinājumi, 
neatkarīgi mediji, iniciatīvas grupu aktivitātes – tas viss veicina savstarpēju komunikāciju, 
viedokļu noskaidrošanu un kopīga redzējuma izveidi par to, kā attīstīties teritorijai, kādus 
pakalpojumus nepieciešams attīstīt un kā izlietot kopīgos resursus.  

Viens no līdzekļiem vislabāko lēmumu pieņemšanai un īstenošanai, raugoties no pašvaldības 
puses, ir  sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanā. Savukārt no iedzīvotāju puses ir vērts 
apzināt savas vajadzības, pārrunāt tās ar līdzcilvēkiem, nonākt pie kopīga redzējuma un paust 
šīs- nu jau grupas- vajadzības tiem cilvēkiem, kam esam deleģējuši vietējo varu – novada 
pašvaldībai. 

Lai izvērtētu  sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, tradicionāli raugās uz komunikāciju, 
proti, vai notiek saruna, vai abas puses sadzird viena otru. (1. attēls ) Visvājākā sadarbība ir 
tad, ja notiek vienvirziena komunikācija – pašvaldība informē par jau pieņemtiem lēmumiem, 
un tai neinteresē iedzīvotāju reakcija. Vai arī – iedzīvotāji informē par problēmām , bet 
nesaņem atbildi. 

 

1. ATTĒLS. SADARBĪBAS INTENSITĀTE. 

 

Nākamais līmenis ir konsultācijas, divvirzienu komunikācija. Pašvaldība pirms lēmumu 
pieņemšanas informē iedzīvotājus par plānotajiem lēmumiem, iepazīstina ar to projektiem, 
un iedzīvotājiem ir iespēja reaģēt, kā arī – pašvaldība sniedz atgriezenisko saiti par iedzīvotāju 
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priekšlikumiem. Šādā situācijā “dienas kārtību” nosaka pašvaldība un atsevišķos tās aspektos 
konsultējas ar iedzīvotājiem. Intensīvāks iesaistes līmenis ir uzklausīšana un koprade – te arī 
iedzīvotāji ir tie, kuri ierosina jautājumus pašvaldības dienas kārtībā. Visintensīvākais 
sadarbības līmenis ir sadarbība visā lēmumu pieņemšanas ciklā – no plānošanas līdz 
realizācijai. Praksē par dažādiem dienaskārtības jautājumiem vienlaikus var pastāvēt visi šie 
sadarbības līmeņi.  

Raugoties uz lēmumu pieņemšanas procesu, to tradicionāli iedala posmos: no idejas līdz 
novērtēšanai- nākamās idejas radīšana. Praksē organizācijās katrā šajā posmā iesaistīti 
konkrēti cilvēki un nodaļas. Mazā organizācijā, piemēram,  kāda projekta ietvaros, visi cikla 
posmi ir viena cilvēka atbildība. Savukārt lielās, sarežģītās struktūrās, kāda ir arī pašvaldība, 
atbildības var būt sadalītas dažādām institūcijām. Piemēram, būtiskāko lēmumu pieņemšana 
ir domes atbildība, par konsultācijām var atbildēt, piemēram, sabiedrisko attiecību 
departaments, par ieviešanu – projektu departaments.  

2. ATTĒLS. LĒMUMU PIEŅEMŠANAS CIKLS 

 

Katrā no lēmumu pieņemšanas cikliem atšķirsies izvēlētās sabiedrības iesaistes metodes. 
Piemēram, ja sabiedrība ir iesaistīta plānu izstrādē un konsultācijās, tad par lēmumu var tikai 
informēt. Bet var arī vienlaikus sniegt informāciju par to, kā sabiedrība varēs līdzdarboties 
lēmuma ieviešanā un uzraudzībā. Piemēram, ja pieņemts lēmums izveidot estrāadi, iedzīvotāji 
var gan piedalīties iepirkumos dažādu darbu veikšanai, gan, piemēram, piedalīties tās 
iekārtošanas uzraudzības grupā (ja tāda tiek veidota), gan piedalīties kā brīvprātīgie talkās, 
gan līdzdarboties padomē, kura lemj gan par skvēra izveidi, gan dažādu pasākumu plānošanu 
nodoma īstenošanai. 

3. ATTĒLS. SABIEDRĪBAS IESAISTE LĒMUMU PIEŅEMŠANAS POSMOS 
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Lēmumu pieņemšanas procesa shēma var palīdzēt izsecināt, kādi sadarbības līmeņi kurā 
posmā ir atbilstošākie. Visefektīvākā sabiedrības iesaiste ir lēmumu pieņemšanas sākuma 
posmos, kad vēl nav izstrādāti dokumentu projekti, infrastruktūras dokumentācija, tiesību 
aktu projekti. Šādā gadījumā ir iespējams organizēt sarunas ar iedzīvotājiem, lietojot visiem 
saprotamu leksiku sarunās par problēmām, izaicinājumiem, sapņiem, veidojot kopīgas vīzijas 
un kopīgu redzējumu par to, kā kopienai jāattīstās.  

Vēlākos posmos, kad jau notiek konsultācijas par dokumentu projektiem, daļa no 
iedzīvotājiem var nespēt izsekot līdzi juridiskajai vai tehniskajai valodai, ir jāveic plašāka 
izskaidrošana un terminu izskaidrošana. Bez tam – ja konsultāciju rezultātā ir būtiski jāmaina 
projekts, tas prasa lielāku darba ieguldījumu.  

Vēl viena priekšrocība, iesaistot iedzīvotājus projektu izstrādes sākumā, ir tas, ka iedzīvotāji 
var dot pienesumu ideju attīstīšanā, ņemot vērā lokālās prioritātes, uztvert šos projektus arī 
kā savu atbildību un piedāvāt resursus projektu īstenošanā – gan brīvprātīgo darbu, gan 
finanšu līdzekļu piesaisti , gan nodrošinot labu publicitāti ideju īstenošanas laikā. Iedzīvotājos 
arī nostiprinās pārliecība, ka viņi ir līdzautori pašvaldības politikai un spēj ietekmēt lēmumu 
pieņemšanu. 
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KRITĒRIJI SABIEDRĪBAS IESAISTES VĒRTĒŠANAI 

Izvērtējot sadarbību ar pašvaldību, var raudzīties uz katru no sadarbības veidiem un pievērst 
uzmanību būtiskākajiem jautājumiem.  

Starptautiskā sabiedrības līdzdalības asociācija (International Association for Public 
Participation), kuras izstrādātos principus savā darbā iesaka arī Atvērtās pārvaldības 
partnerība un kuras dalībvalsts ir Latvija, iesaka ņemt vērā šādus kritērijus1:  

1. Sabiedrības līdzdalība balstās pieņēmumā, ka cilvēki, kurus ietekmēs lēmums, ir tiesīgi 
piedalīties šī lēmuma pieņemšanas procesā. 

2. Lēmuma ietekmēšanas iespējai ir jābūt reālai, sabiedrības ieguldījumam ir jābūt 
izvērtētam un idejām atbalstītām vai pamatoti noraidītām. 

3. Sabiedrības līdzdalība ir vērsta uz tādu ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanu, kas atzīst un 
projicē visu dalībnieku vajadzības un intereses, ieskaitot arī lēmumu pieņēmējus. 

4. Sabiedrības līdzdalības procesā tiek meklētas  un uzrunātas grupas, kuras lēmums 
ietekmēs, kā arī tos, kam varētu būt intereses kāda lēmuma pieņemšanā. 

5. Sabiedrības līdzdalība paredz iespējas iedzīvotājiem piedalīties līdzdalības 
formas/metodes izvēlē vai izstrādē. 

6. Sabiedrības līdzdalība paredz informācijas, kas nepieciešama jēgpilnai līdzdalībai,  
pieejamību. 

7. Sabiedrības līdzdalība paredz dalībnieku informēšanu par to, kā viņu ieguldījums 
ietekmējis lēmumu.  

Šos kritērijus ir vērts pārlasīt ik reizi, kad tiek plānoti sabiedrības iesaistes pakalpojumi. Ir vērts 
arī apsvērt, vai un kādas nevalstiskās organizācijas iesaistīt sabiedrības iesaiste plānošanā un 
īstenošanā– tas var palīdzēt , piemēram, sabiedrības līdzdalību konsultāciju formas un 
metodes izvēlē, kā arī  sasniegt tieši tās iedzīvotāju grupas, kuras ietekmēs plānotais lēmums.  

Turpmāk attēlos piedāvāju kontroljautājumus, kuri var noderēt gan plānojot sabiedrības 
iesaisti, gan arī vērtējot, vai tā bijusi pietiekama.  

  

 
1 Atvērtas pārvaldības partnerības līdzdalības un koprades standarti, 
https://www.opengovpartnership.org/ogp-participation-co-creation-standards/ , pēdējo reizi skat. 26.10.2021. 
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4. ATTĒLS. KRITĒRIJI KVALITATĪVAI INFORMĒŠANAI 

 

5. ATTĒLS. KRITĒRIJI KONSULTĀCIJU VĒRTĒŠANAI 

 

6. ATTĒLS. KRITĒRIJI UZKLAUSĪŠANAS VĒRTĒŠANAI 
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7. ATTĒLS. KRITĒRIJI SADARBĪBAS VĒRTĒŠANAI 

 

Izvērtējot sabiedrības iesaistes stiprās puses, trūkumus, nākotnes iespējas un draudus, 
praktisko ideju darbnīcas dalībnieki tika rosināti paturēt prātā šos kritērijus.  
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STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE SABIEDRĪBAS IESAISTEI UN LĪDZDALĪBAI GULBENES 
NOVADĀ 

 

STIPRĀS PUSES SADARBĪBAI 

Gulbenes novads ir paraugs citiem novadiem vairākās jomās, tajā skaitā, piemēram, 
līdzdalības budžetēšanas ieviešanā. Ideju talkās iedzīvotāji ļoti atzinīgi izteikušies par tādām 
sadarbības pieredzēm kā forumi, talkas, informācija par norisēm pašvaldības mājas lapā.  
Novada stiprās puses iedzīvotāji minēja praktisko ideju darbnīcā. Daļa stipro pušu raksturo 
iedzīvotājus, daļa pašvaldības un daļa apraksta kopīgas aktivitātes.  

IEDZĪVOTĀJI 

AKTĪVAS BIEDRĪBAS NOVADĀ. 

Biedrība SATEKA, izmantojot publiski pieejamu informāciju datu bāzē Lursoft, ir izveidojusi 
Gulbenes novada nevalstisko organizāciju sarakstu, iedalot tās pa darbības jomām: 
apsaimniekošana (29 organizācijas), attīstība (27), ģimenes, bērni un jaunieši (9), izglītība un 
kultūra (23), lauksaimniecība un mežsaimniecība (3), medības (26), pensionāri (4), politika (2), 
putni, dzīvnieki un dabas aizsardzība (9), reliģija (9), sabiedrība (5), kā arī sports (37). 2  
Nevalstisko organizāciju esamība un pieejamība ir liels resurss sabiedrības līdzdalībai no 
vienas un sabiedrības iesaistei no otras puses. Iedzīvotāji, kuri organizējušies interešu grupās, 
var paust pārstāvētās iedzīvotāju grupas viedokli lēmumu pieņemšanas gaitā. No otras puses, 
pašvaldība, lemjot par jautājumiem, kuri skars šo grupu intereses, var vieglāk sasniegt šīs 
grupas konsultācijām un cita veida iesaistei lēmumu pieņemšanā.  

BIEDRĪBAS SATEKA AKTIVITĀTES 

Biedrība SATEKA ir izveidota 2007. gada maijā, un tās mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un 
līdzsvarotu teritorijas attīstību Gulbenes novadā, pārstāvot sabiedrības intereses un rosinot 
tās aktīvu līdzdalību sociāli ekonomisko jautājumu risināšanā, sekmēt ilgtspējīgu lauku 
attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas 
apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.3 Biedrība ir arī LEADER 
programmas ieviešanas vietējā rīcības grupa. Tā vada vietējās attīstības stratēģiju izstrādi, 
iesaistot gan uzņēmējus, gan pašvaldības, gan arī nevalstiskās organizācijas un iedzīvotājus.  

Kopš 2019. gada biedrība piesaista finansējumu un organizē mazo projektu konkursus 
iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai.4 Kopīgais finansējums projektiem ir EUR 3500 gadā, viena 

 
2 Biedrības SATEKA mājas lapa, https://www.sateka.lv/nvo-kontaktinformacija/ , Pēdējo reizi skat. 21.10.2021. 
3 Turpat 
4 Turpat 
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projekta maksimālās izmaksas – EUR 500. Biedrība projektu konkursa finansēšanai novirza 
biedru naudu, kuru tai iemaksā Gulbenes novada pašvaldība, kura ir viens no organizācijas 
biedriem. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus Gulbenes novada vietējo 
iniciatīvas grupu projektus, kas veicina Gulbenes novada atpazīstamību, kā arī atbalstīt 
projektus, kas veicina vietējās sabiedrības līdzdalību savas dzīves vietas uzlabošanai un 
aktivizēšanai. Tā apakšmērķis ir veicināt sadarbību starp vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem 
un citām organizācijām. Tas nozīmē, ka projekta realizācijā ir jāiesaista vietējie uzņēmēji 
(komersanti, zemnieku saimniecības, saimnieciskās darbības veicēji, t.sk. mājražotāji, 
amatnieki u.tml.), kā arī vietējā sabiedrība.   

Biedrība darbojas arī kā resursu centrs vietējām organizācijām, piedāvājot tām dažādas 
apmācības un resursus. Sadarbībā ar novada domi biedrība gatavo informatīvu izdevumu 
“Nāc, veido, organizē!”, kas pieejams gan elektroniski, gan papīra formātā un tiek izplatīts kā 
pašvaldības laikraksta pielikums.5 

Biedrība īsteno dažādus projektus, kas vērsti uz sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā, it 
īpaši koncentrējoties uz koprades projektiem, iesaistot iedzīvotājus tieši plānošanas procesos.  

Biedrība SATEKA, tās darbinieki un īstenotie projekti ir liels resurss novada iedzīvotājiem, kuri 
vēlas līdzdarboties lēmumu pieņemšanā, un arī novada pašvaldībai, veidojot ciešāku saikni ar 
iedzīvotājiem tās pienākumu īstenošanā. 

PIEDALĪŠANĀS TALKĀS UN CITĀS BRĪVPRĀTĪGĀS AKTIVITĀTĒS 

Kopš  2012. gada Gulbenes novadā tiek koordinēts brīvprātīgais darbs. Gadā vidējais iesaistīto 
brīvprātīgo skaits ir no 50-80, katru gadu arvien pieaug vidējās paaudzes un senioru iesaiste 
brīvprātīgajā darbā.6 

PAŠVALDĪBA 

IZPILDDIREKTORES IKMĒNEŠA ZIŅOJUMI PAR PAVEIKTO PAŠVALDĪBĀ. 

Kopš 2020. gada katra mēneša pēdējā dienā novada domes izpilddirektore novada mājas lapā 
publicē ziņojumu par pašvaldības un tās iestāžu paveikto mēneša laikā.7 Ziņojumi atrodami 
gan aktuālo ziņu sadaļā, gan arī visi vienkopus atsevišķā mājaslapas sadaļā. Tajos apkopots 

 
5 Biedrības SATEKA mājas lapa,  https://www.sateka.lv/informativais-izdevums-nac-veido-organize/, pēdējo 
reizi skat. 21.10.2021. 
6 Metodes sabiedrības iesaistīšanai un līdzdalības veicināšanai, ES ERASMUS finansēta projekta atskaite, 10.lpp; 
pieejams: https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/be_in_metodiskais_materials_-lv.pdf , pēdējo reizi 
skat. 15.10.2021. 
7  Gulbenes novada mājas lapa, https://www.gulbene.lv/lv/doks/ds/373-izpilddirektores-zinojumi, Pēdējo reizi 
skat. 20.10.2021. 
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svarīgākais visās pašvaldības atbildības jomās, projektu jaunumi, dažādu konkursu rezultāti. 
Te atrodama arī informācija par iespējām piedalīties projektu aktivitātēs.   

PAŠVALDĪBAS ORGANIZĒTAS IEDZĪVOTĀJU SAPULCES UN TIKŠANĀS PAR TERITORIĀLĀS 
PLĀNOŠANAS JAUTĀJUMIEM. 

Pašvaldība saskaņā ar likumu organizē sabiedriskās apspriedes par plānotajām izmaiņām. 
Gulbenes novada mājas lapā un aplikācijā gulbene.lv iedzīvotāji saņem informāciju par 
plānotajām apspriedēm.  

IESPĒJAS PIEDALĪTIES PLĀNOŠANAS DOKUMENTU APSPRIEŠANĀ 

Pašvaldība savlaicīgi (vismaz 2 nedēļas pirms apspriedes) publicē novada mājas lapā 
informāciju par gaidāmajām konsultācijām par plānošanas dokumentiem. Iedzīvotājiem ir 
iespējas iesniegt savus komentārus gan rakstiski, gan arī ierasties klātienes tikšanās, kuras tiek 
organizētas vairākos pagastos. Visi komentāri un iebildumi tiek apkopoti tabulā. Atbildīgie 
darbinieki tos analizē un atzīmē, kuri iebildumi iestrādāti dokumentā, vai arī  pamato, kāpēc 
iebildums nav ņemts vērā uzlabotajā redakcijā. Iebildumu un priekšlikumu tabula kopā ar 
pamatojumiem tik publicēta Gulbenes novada mājas lapas sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.8 

IESPĒJA PIEDALĪTIES DOMES SĒDĒS, T. SK. WEBEX PLATFORMĀ. DOMES SĒŽU 
TRANSLĒŠANA YOUTUBE TIEŠSAISTĒ AR IESPĒJU KOMENTĒT 

Saskaņā ar Gulbenes novada domes nolikumu domes un arī komiteju sēdes ir atklātas. 
Nolikums paredz, ka komiteju sēdēs ir iespēja uzaicināt speciālistus ar padomdevēja tiesībām.  
Domes un komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.9 Domes un komiteju sēdes 
notiek pēc reglamenta, un pieaicinātie speciālisti tiek aicināti īsi izteikties tikai par izskatāmo 
jautājumu. 

IKMĒNEŠA PAŠVALDĪBAS DRUKĀTS ZIŅU IZDEVUMS VISU IEDZĪVOTĀJU PASTKASTĪTĒS 
Laikrakstu “Gulbenes novada ziņas” izdod pašvaldība, un tas ir pieejams gan drukātā formā, 
gan elektroniski. Drukātos eksemplārus iedzīvotāji saņem ar “Latvijas Pasta” starpniecību, tos 
var saņemt arī Gulbenes pilsētas pārvaldē, Gulbenes novada bibliotēkā, Gulbenes novada 
jauniešu centrā „Bāze”, veco ļaužu dzīvojamajā mājā, kā arī Gulbenes novada sociālajā 
dienestā. 10  Biedrība SATEKA pēc atbilstības veido laikraksta pielikumus, kuros vēsta par 
iespējām piedalīties projektu konkursos, piemēram, LEADER programmas ieviešanā, kā arī par 
citām aktualitātēm. Drukātas informācijas izplatīšanas iespēja dod iespējas sasniegt cilvēkus, 
kuri nav sasniedzami interneta vidē. 

 
8  Gulbenes novada mājas lapas sadaļa “Sabiedrības līdzdalība”, https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-
30/sldz , pēdējo reizi skat. 20.10.2021 
9 Gulbenes novada pašvaldības nolikuma 27. pants un V nodaļa, https://likumi.lv/ta/id/318251-gulbenes-
novada-pasvaldibas-nolikums, pēdējo reizi skat. 21.10.2021. 
10 Gulbenes novada mājas lapa, https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/laikraksts/810-izplat , pēdējo 
reizi skat, 21.10.2021. 
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APLIKĀCIJA GULBENE.LV  

Praktisko ideju darbnīcas dalījās pieredzē, ka, norādot aplikācijā par konkrētu 
problēmsituāciju, tā ir tikusi novērsta. Iedzīvotāja gan saņēma informāciju par to, ka situācija 
atrisināta, gan arī atbildīgās personas kontaktinformāciju. Atbildīgā persona un arī pārējie 
semināra dalībnieki aplikāciju novērtēja kā ļoti patīkamu informācijas apmaiņas pieredzi. 
Aplikācijā iedzīvotāji var saņemt informāciju par aktualitātēm savā pagastā un novadā 
kopumā, kā arī sazināties ar pašvaldību. Aplikācija ir divvirzienu komunikācijas līdzeklis 
sabiedrības daļai, kas aktīvi lieto mobilos sakaru līdzekļus. 

KATRĀ PAGASTĀ DARBOJAS BIBLIOTĒKA 
Gulbenes novadā darbojas 17 pagastu bibliotēkas. Tajās pieejams bezmaksas pakalpojumu 
klāsts, kuriem ir būtiska nozīme līdzdalības veicināšanā, tajā skaitā pieeja datoram un 
internetam (arī speciāls aprīkojums cilvēkiem ar redzes traucējumiem), pieeja dažādām datu 
bāzēm, kā arī apmācības par šo resursu lietošanu. Bez tam bibliotēkas organizē pasākumus 
dažādu projektu ietvaros, kuri veicina pilsonisko apziņu un piederības sajūtu novadam.11  

LĪDZDALĪBAS BUDŽETĒŠANA 

Kopš 2020. gada Gulbenes novada pašvaldība rīko līdzdalības budžetēšanas konkursus, 
atvēlot šim mērķim ik gadu EUR 110 000. Saskaņā ar nolikumu nevalstiskās organizācijas un 
iniciatīvas grupas var iesniegt projektus publiski pieejamās ārtelpu vai iekštelpu 
infrastruktūras uzlabošanai, kuru īstenošanai var pieprasīt līdz EUR 20 000. Par projektu 
iecerēm balso novada iedzīvotāji. To ieceru, kuras atbalstījuši visvairāk balsotāju, īstenošanai 
dome piešķir finansējumu un arī uzņemas vadību projektu īstenošanā. 12  Šis ir veids, kā 
iedzīvotāji var ļoti tieši ietekmēt gan nodokļu maksātāju naudas sadali, gan arī lemt par 
pašvaldībai veicamajiem konkrētiem uzdevumiem, īstenojot iedzīvotāju ieceres.  

MŪŽIZGLĪTĪBAS IESPĒJAS NOVADĀ UN NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROJEKTU KONKURSS 

Kopš 2011. gada Gulbenes novada pašvaldība organizē pieaugušo neformālās izglītības 
konkursu. 2021. gadā prioritātes iesniedzamajām programmām bija inovatīvu un neordināru 
programmu piedāvājums Gulbenes novada iedzīvotājiem, uzņēmējpratības un 
pašnodarbinātības veicināšana, sociālās izolētības mazināšana lauku teritorijās, kā arī 
ilgtermiņa programmas.13 Pieejamas arī mūžizglītības iespējas citu projektu un programmu 
ietvaros, ko organizē bibliotēkas, muzeji, nevalstiskās organizācijas gan vietējo, gan 
starptautisko programmu ietvaros. 

 
11 Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapa, https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/par-biblioteku, pēdējo reizi 
skat, 21.10.2021. 
12 Gulbenes novada līdzdalības budžetēšanas konkursu norises mājas lapa, https://balso.gulbene.lv/par-
iniciativu , pēdējo reizi skat. 15.10.2021. 
13 Gulbenes novada mājas lapa, https://www.gulbene.lv/lv/zr/izglzin/95-miz/8290-izsludina-pieauguso-
neformalas-izglitibas-programmu-konkursu-programmu-iesniegsana-lidz-26-02-2021, pēdējo reizi skat. 
21.10.2021. 
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PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PROGRAMMA CITU DONORU FINANSĒTIEM 
PROJEKTIEM 

Gulbenes novada pašvaldība ar domes lēmumu var piešķirt līdzfinansējumu organizācijām, 
kuras saņēmušas finansējumu projektu konkursos,  piemēram, LEADER programmā, sporta 
pasākumiem un kultūras norisēm.  

BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS 

Kopš  2012. gada Gulbenes novadā tiek koordinēts brīvprātīgais darbs. Gadā vidējais iesaistīto 
brīvprātīgo skaits ir no 50-80, katru gadu arvien pieaug vidējās paaudzes un senioru iesaiste 
brīvprātīgajā darbā.14 

  

 
14 Metodes sabiedrības iesaistīšanai un līdzdalības veicināšanai, ES ERASMUS finansēta projekta atskaite, 
10.lpp; pieejams: https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/be_in_metodiskais_materials_-lv.pdf , pēdējo 
reizi skat. 15.10.2021. 
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VĀJĀS PUSES 

Neraugoties uz lieliskajām iestrādēm pašvaldības un iedzīvotāju sadarbībā, iedzīvotāji un 
pašvaldības pārstāvji diskusijās secināja, ka ir jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi.  

IEDZĪVOTĀJI 

 Iedzīvotāji ir mazaktīvi, maz piedalās līdzdalības aktivitātēs – vēlēšanās (2021. gada 
vēlēšanās piedalījās 29% vēlētāju), sabiedriskajās apspriedēs; līdzdalība mēdz būt 
destruktīva, uzbrūkoša, par ko liecina nievājoši komentāri Gulbenes novada mājas 
lapā. Iedzīvotāji ir diezgan neaktīvi, maz piedalās pasākumos, apspriedēs. Ir bijis 
gadījums, kad infrastruktūras objekta publiskā apspriešana atcelta, jo atnākuši tikai 
daži cilvēki. Tas savukārt izraisījis vilšanās sajūtu atnākušajos. 

 Daudzi iedzīvotāji uzskata pašvaldības pakalpojumus kā pašu par sevi saprotamu – ka 
ir siltums, ūdens, drošība uz ielām, tīrība, izglītība. Viņi nesaista šo pakalpojumu 
esamību ar nodokļos samaksāto. Iedzīvotāji neizprot pašvaldības darba procesus, 
iestāžu un institūciju atbildības.   

 Sabiedrībā ir zema izpratne par sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Daudzi to 
asociē tikai ar līdzdalīgu budžeta veidošanu un nezina par citām līdzdalības iespējām.  

 Iedzīvotāji saka, ka nav piedalījušies kādās aktivitātēs, jo “nav zinājuši”, viņi “nav tikuši 
informēti”. 

Arī pašvaldību darbinieku diskusijā dalībnieki analizēja minētās vājās puses un centās izzināt 
iedzīvotāju pasivitātes cēloņus: 

 Apmierinātība ar dzīvi, kas rada neieinteresētību par procesiem novadā. Tiek minēts, 
ka “viss jau cilvēkiem pa lielam ir kārtībā”. Nav iemesla lielām galvassāpēm, 
sarežģījumiem vai neapmierinātībai. Cilvēku personiskā aizņemtība ietekmē to, ka viņi 
ir neieinteresēti un vienaldzīgi par publiskajiem procesiem, kas notiek novadā, un 
nevēlas tajos iesaistīties.  

 Sabiedrības neticība, ka kaut kas mainīsies, ka viņu viedoklis tiks ņemts vērā. Bieži 
notiek komunikācijas kļūdas, kas tiek interpretētas vai uztvertas neiedziļinoties, kas 
savukārt rada dezinformāciju, kas izplatās ātrāk un plašāk par patiesajiem faktiem. Tas 
arī rada atsvešinātības sajūtu: “mēs te – jūs tur”. Arī atsvešinātības sajūta no 
līdzdalības procesiem palielina neieinteresētību un neticību, ka kaut kas mainīsies.  

 Nav kopīgu mērķu kopienai. Sabiedrība nejūtas piederīga kopienai. Ir lielā mērā arī 
neiekļaujoša sabiedrība, piemēram, uz šādām diskusijām nenāk marginālas vai 
dažādas sociālās grupas, jo tās sevi neasociē kā viedokļu paudējas vai tiem 
iedzīvotājiem, kurus “ielaidīs” un/vai uzklausīs. Tas arī palielina sabiedrības 
norobežošanos. Tāpat arī nav pietiekami komunikācijas rīki, lai maksimāli līdz katram 
nonāktu informācija par pašvaldības darbu un aicinājumi iesaistīties.  

 Līderu trūkums. Tiek uzskatīts, ka līderi/lokomotīves/viedokļu līderi varētu palīdzēt 
sabiedrības līdzdalības veicināšanā, kā arī tie varētu būt labi konkrētu sabiedrības 
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grupu viedokļu vēstneši pašvaldībā. Mazas kopienas bieži saskaras ar problēmu par 
spēcīgiem un pēctecīgiem sabiedrības/jomu/ nozaru līderiem.15 
 

PAŠVALDĪBA 

Diskusiju dalībnieki saskatīja arī vairākas nepilnības pašvaldības piedāvātajās līdzdalības 
iespējās: 

 Pašvaldības informācija ir pieejama, bet ne vienmēr orientēta uz konkrētu 
mērķauditoriju. 

 Aplikācija gulbene.lv piedāvā informāciju tikai ģeogrāfiski, par aktualitātēm pagastā, 
kurā cilvēks norādījis savu dzīves vietu. Tādējādi var nebūt pieejama informācija par 
saturiski interesantām norisēm citos pagastos vai pilsētā.  

 Balsošanas sistēmai par līdzdalības budžetēšanu ir trūkumi – lielākas priekšrocības 
savākt lielāku balsu skaitu idejām ir tajos pagastos, kuros ir vairāk iedzīvotāju. 

 Daži iedzīvotāji uzskata, ka vietējā laikrakstā publicētā informācija mēdz būt 
tendencioza, balstīta personiskā viedoklī un neveicina sadarbību, šķeļ sabiedrību. 

 Pēc publiskās apspriešanas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā netiek publicēti 
iedzīvotāju viedokļi, nav pieejama atgriezeniskā saite (atšķirībā no konsultācijām par 
attīstības plānošanas dokumentu projektiem, kur viedokļi ir apkopoti, publicēti un 
pašvaldība ir pamatojusi lēmumu).16 

  

 
15 Diskusijas ar pašvaldības pārstāvjiem “Uzklausi un izsaki savu viedokli!” Tēma: “Sabiedrības līdzdalības 
nozīme un līdzdalības formas uzticības un sadarbības veicināšanai” 2021.gada 13. oktobris., plkst.14.00, 
Gulbenes kultūras centrā APKOPOJUMS, nepublicēts materiāls  
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IESPĒJAS UN DRAUDI IESAISTEI UN LĪDZDALĪBAI 

IESPĒJAS 

IEDZĪVOTĀJI UN PAŠVALDĪBA 

 Pašvaldības komunikācijas līdzekļu esamība - paver iespējas to dažādot un pielāgot 
sabiedrības iesaistes vajadzībām. Aplikāciju gulbene.lv var izmantot ātrai iedzīvotāju 
apziņošanai par tādiem jautājumiem kā, piemēram, ūdensapgādes pārtraukumi. 
Novadā ir labā prakse – izpilddirektores ikmēneša  ziņojumi, kas var tikt paplašināta 
arī pagastu pārvaldnieku līmenī.  

 LEADER programma paver iespējas sadarbības projektu īstenošanai, kā arī pieredzes 
apmaiņai Latvijā un starptautiski. Projektu vadošā organizācija var būt gan pašvaldība, 
gan arī biedrība vai nodibinājums, gan uzņēmēji. 

 Novadā nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībai ir salīdzinoši labas sadarbības 
iestrādes, un ir iespējama, piemēram, informācijas par nevalstisko organizāciju 
aktivitātēm publicēšana novada laikrakstā, laikraksta pielikumu veidošana, 
informācijas ievietošana novada mājas lapas jaunumu sadaļā.  

 Ir apkopota un pieejama citu pašvaldību pieredze, kā dažādos veidos iesaistīt 
iedzīvotājus. Piemēram, “Pārskats par iedzīvotāju iesaistes piemēriem Latvijas 
pašvaldībās”,17 “Pētījums par sabiedrības iesaistes mehānismiem attīstības plānošanā 
un uzraudzībā vietējā līmenī”,18 “Pašvaldību un NVO sadarbība Rīgas reģionā”.19  

 Ir apkopotas un pieejamas metodes sabiedrības iesaistei, tajā skaitā dažādu koprades 
pasākumu organizēšanai, piemēram, “Metodes sabiedrības iesaistīšanai un līdzdalības 
veicināšana, ES ERASMUS finansēta projekta atskaite”,20  “Līdzdalības iespējas valsts 
pārvaldē”.21 

 

IEDZĪVOTĀJI 

 
17  Līga Stafecka, Sintija Tarasova, Pārskats par iedzīvotāju iesaistes piemēriem Latvijas  pašvaldībās, Providus, 
https://providus.lv/article_files/3607/original/Parskats_par_iedzivotaju_iesaisti_LV.pdf?1572427163 , pēdējo 
reizi skat. 24.10.2021. 
18 Pētījums par sabiedrības iesaistes mehānismiem attīstības plānošanā un uzraudzībā vietējā līmenī, 
https://rpr.gov.lv/wp-content/uploads/2018/01/Sab_lidz_Petijums_FINAL.pdf, pēdējo reizi skatīts 20.10.2021. 
19 Pašvaldību un NVO sadarbība Rīgas reģionā, Latvijas Pilsoniskā alianse, 
https://nvo.lv/uploads/2009_pasvaldibu_nvo_sadarbiba_rigas_regiona_2009.pdf , pēdējo reizi skatīts 
24.10.2021. 
20 Metodes sabiedrības iesaistīšanai un līdzdalības veicināšana 20 ES ERASMUS finansēta projekta 
atskaite, 10.lpp; pieejams: https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/be_in_metodiskais_materials_-
lv.pdf , pēdējo reizi skat. 15.10.2021. 
21 Valsts kenceleja, Līdzdalības iespējas valsts pārvaldē, 
https://nvo.lv/uploads/2006_lidzdalibas_iespejas_valsts_parvalde.pdf , pēdējo reizi skat. 26.10.2021. 
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 Aktīvajiem iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām ir pieejams finansējums 
līdzdalības aktivitātēm, kapacitātes celšanai un sadarbības ar pašvaldību veicināšanai 
Aktīvo iedzīvotāju fondā un Latvijas Sabiedrības Integrācijas fondā.  

 Sabiedrībā pieaug interneta izmantošanas pratība, novadā ir labs bibliotēku tīkls, kur 
katram bez maksas ir iespēja apgūt datora un interneta lietošanas pamatus. 

 Novadā ir skolas, kultūras centri un bibliotēkas, kā arī brīvdabas estrādes, kurās 
iespējams organizēt pasākumus un sanāksmes, tajā skaitā apstākļos, kad noteikti 
ierobežojumi pulcēties telpās. 

 Daļa iedzīvotāju ir aktīvi sociālo tīklu lietotāji, savukārt dažādi sociālie tīkli piedāvā 
algoritmus, kuri ļauj saņemt tieši to informāciju, kurā iedzīvotājs ir ieinteresēts.  

 Likums atļauj pašvaldībām dažādos veidos sadarboties ar nevalstiskajām 
organizācijām, piemēram, deleģēt tām atsevišķus uzdevumus, organizēt projektu 
konkursus, pirkt pakalpojumus. (Skatīt Uzziņai I) 
 

UZZIŅAI I: PAŠVALDĪBAS TIESĪBAS ATBALSTĪT IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVAS 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pašvaldības (tāpat kā citas publiskas personas) ir 
ierobežotas savās tiesībās – tās drīkst darīt tikai to, kas ir atļauts likumā.  (Atšķirībā no 
privātām personām, kuras drīkst darīt visu, kas nav aizliegts ar likumu. Privātpersonas ir ne 
tikai fiziskas personas, bet arī biedrības un privāti uzņēmumi.) Tāpēc ir svarīgi zināt, kas 
pašvaldībai atļauts un kā to pamatot – dažkārt šīs zināšanas var palīdzēt arī pašvaldību 
deputātiem un darbiniekiem pieņemt labākus lēmumus vietējās sabiedrības interesēs.  

Atbalsts nevalstiskajām organizācijām un aktīvo iedzīvotāju iniciatīvu veicināšanai bieži 
iederas iespējamo, atļauto un vietējai sabiedrībai vajadzīgo brīvprātīgo iniciatīvu lokā, jo 
pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu atbalsts veicina vietējās kopienas attīstību un ir iedzīvotāju 
interesēs. Pašvaldībai ir tiesības, piemēram: 

*rīkot projektu konkursus, piemēram, organizācijas administratīvo izmaksu segšanai, jaunu 
organizāciju izveidei, kopienas pasākumu organizēšanai; 

*pirkt pakalpojumus no NVO, piemēram, pētījumu veikšana, mācības pašvaldības 
darbiniekiem, telpu īre no NVO, foto pakalpojumi, moderēšanas, sabiedrības iesaistes 
pakalpojumi, informācijas izplatīšanas pakalpojumi;  

*sniegt cita veida materiālo un nemateriālo atbalstu (pašvaldības telpu piešķiršana (tikai 
sabiedriskā labuma organizācijām!)/noma, grāmatvedības, juridiskie pakalpojumi, piemēram, 
juridiskas konsultācijas organizācijas dibināšanai u.c., atbalsts transportam vai sakariem), 
ievērojot atklātības un vienlīdzīgu iespēju principus. Tas nozīmē, ka ir jābūt publiski pieejamai 
informācijai, ka šāds atbalsts pašvaldībā ir pieejams, tā piešķiršanas nosacījumi un skaidrs 
procesa apraksts. 
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Lai panāktu atbalstu pilsoniskās sabiedrības atbalstam, visbiežāk būs nepieciešams politisks 
lēmums par to, ka pašvaldība šādu funkciju uzņemsies. Tātad ir mērķtiecīgi runāt ar 
deputātiem, ierosināt jautājuma izskatīšanu domē. 

Pašvaldība var iesaistīt iedzīvotājus arī savu funkciju īstenošanā. Šādā gadījumā biedrība ir 
līdzeklis kādas funkcijas kvalitatīvākai un efektīvākai īstenošanai. Pašvaldība var: 

*deleģēt nevalstiskajai organizācijai kādu no funkcijā ietvertajiem uzdevumiem;  

*pilnvarot kāda uzdevuma veikšanai; pirkt pakalpojumu no NVO (sociālie pakalpojumi, sporta, 
kultūras pasākumu organizēšana u.c.);  

*rīkot saturisku projektu konkursu;  

 *sniegt cita veida materiālo un nemateriālo atbalstu funkcijas īstenošanai (pašvaldības telpu 
piešķiršana (tikai sabiedriskā labuma organizācijām!!!)/noma, transporta, sakaru, 
grāmatvedības, juridiskie pakalpojumi, funkcijas veikšanai nepieciešamā tehnika, nodokļu 
atvieglojumi u.c.), ievērojot atklātības un vienlīdzīgu iespēju principus.22  

 

NĀKOTNES IESPĒJAS 

 Ņemot vērā gaidāmās izmaiņas likumā, 23  var jau savlaicīgi veidot pilotprojektus, 
piemēram, izveidot pagastos iedzīvotāju padomju ievēlēšanas un darbības nolikumus. 
(Skatīt uzziņai II) 

 Ieplānot projektus jaunā Pašvaldību likuma skaidrošanā iedzīvotājiem. 

UZZIŅAI II. PROGNOZĒTĀS IZMAIŅAS LIKUMĀ  

53. pants. Sabiedrības iesaistes mērķis un nosacījumi  

(1) Sabiedrības iesaistes mērķis ir sekmēt efektīvu, atklātu un atbildīgu sabiedrības 

 iesaistīšanos pašvaldības darbā, tādējādi paaugstinot pašvaldības darba kvalitāti un 

 atbilstību tās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēm. 

(2) Ja sabiedrības iesaistes kārtību nosaka citi likumi vai Ministru kabineta noteikumi, 

 šajā likumā noteiktos sabiedrības iesaistes veidus var nepiemērot. 

(3) Domei ir tiesības un likumos noteiktajos gadījumos arī pienākums organizēt 

 konsultācijas ar iedzīvotājiem, kā arī noteikt šajā likumā neminētus sabiedrības iesaistes  

veidus, lai veicinātu pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu ievērošanu  

un pašvaldības ilgtspējīgu attīstību. 

 
22 Informācija sagatavota pēc Aija Karlsberga, Tiesiskais regulējums pašvaldību iespējām atbalstīt nevalstiskās 
organizācijas, https://nvo.lv/uploads/2008_elpa_petijums.pdf , pēdējo reizi skat, 19.10.2021. 
23 Vadlīniju tapšanas laikā Saeimas komisijas izskata likumprojektu “Par Pašvaldībām”  
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(4) Pašvaldība savā darbībā atbalsta pilsoniskās sabiedrības organizācijas (biedrības un  

nodibinājumus), kas darbojas tās administratīvajā teritorijā. 

(5) Pašvaldība sabiedrībai sniedz patiesu un objektīvu informāciju. 

.. 

60. pants. Iedzīvotāju padome 

(1) Iedzīvotāju padome (turpmāk – padome) ir konsultatīva kolektīva  

institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt novada pašvaldības teritoriālā  

iedalījuma vienību (pagastu un pilsētu) iedzīvotāju interešu pārstāvību domē. Padomi neveido  

novada administratīvajā centrā un valstspilsētas pašvaldībā. 

.. 

(3) Padome izskata pašvaldības kompetencē esošus jautājumus, kas skar padomes darbības 
teritorijas iedzīvotāju intereses. Padome iesniedz lēmumu projektus izskatīšanai domē, un 
domei ir pienākums tos izskatīt. Ja dome noraida padomes iesniegtu lēmuma projektu, tā 
lēmumā pamato noraidīšanas iemeslus. 

(4) Padomes pilnvaru termiņš ir četri gadi. 

(5) Padomes darba organizāciju, padomes locekļu skaitu un padomes kompetenci, ievērojot  
šā likuma nosacījumus, nosaka nolikumā par padomes darbību. Padomes nolikumu izdod 
dome. Nolikumā var noteikt jautājumus, par kuriem dome pirms lēmuma pieņemšanas prasa 
padomes viedokli. 

 

DRAUDI 

Plānojot sadarbības iespējas nākotnei, diskusiju dalībnieki  saredzēja šādus iespējamus ārējus 
draudus:  

 Pandēmiju ietekme – ir iespējams, ka arī turpmāk ik pa laikam būs ierobežotas iespējas 
tikties klātienē un kaut ko darīt grupās. Iespējams sociāli aktīvajiem iedzīvotājiem būs 
jāmaina plāni un stratēģijas, lai atbildētu uz pandēmijas radītiem jauniem vietējiem 
izaicinājumiem. 

 Iespējama interneta un sociālo tīklu “nobrukšana”, darbības pārrāvumi un 
nekvalitatīvi sakari. Ne visi iedzīvotāji arī ir aktīvi interneta lietotāji. 

 Jārēķinās, ka pašvaldības darbinieki un arī iedzīvotāji ir aizņemti ikdienas darbos, un 
papildu vai sabiedriskajām aktivitātēm var neatlikt laika. 

 Var turpināties zema iedzīvotāju aktivitāte:  
o Iespējams, ka saglabāsies aizspriedumi pret pašvaldību kā varas pārstāvjiem; 

daļa cilvēku no tās neko labu negaida un tāpēc arī turpmāk nevēlēsies 
iesaistīties;  

o Daļai iedzīvotāju būs bijusi  neveiksmīga iepriekšējā pieredze sadarbībā ar 
pašvaldību. Arī šie cilvēki būs kūtri līdzdarboties; 
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o Daļa cilvēku turpinās uzskatīt, ka viņiem nav nepieciešams iesaistīties, ka viņi 
ir deleģējuši atbildības pašvaldībai, maksā nodokļus un ar to pietiek līdz 
nākamajām vēlēšanām; 

o Daļa iedzīvotāju ietekmējas no citiem sociālajos tīklos un rezultātā ir pret visu, 
ko piedāvā pašvaldība vai politiķi. 

 Pandēmijas rezultātā iespējama ekonomiska un/vai demogrāfiska krīze. Tas var 
samazināt  cilvēku iespējas veltīt laiku sabiedriskām aktivitātēm.  

 Dažas it kā abām pusēm it kā izdevīgas sadarbības iespējas var ierobežot likumi, 
piemēram, pašvaldības īpašuma nodošana nevalstisko organizāciju apsaimniekošanā, 
pakalpojumu iegāde bez konkursa rīkošanas vai tamlīdzīgi. 

 Iesējamas valsts vai ES līmeņa reformas, kas izmaina pašlaik esošo regulējumu 
attiecībām starp iedzīvotājiem un pašvaldību. Arī likumi var mainīties. Daži iedzīvotāji 
uzskata, ka “..nav zināms jaunais pašvaldību regulējums, tik ir zināms, ka būs 
pārmaiņas”. Likuma apspriešanas laikā izteiktie deputātu priekšlikumi var arī 
sašaurināt pašvaldību iespējas sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, sašaurināt 
iedzīvotāju tiesības izvēlēties vietējo padomju locekļus. Ir arī pretēji viedokļi, ka likums 
tieši dos vairāk iespēju sadarbībai. 

 Sadarbību var bremzēt birokrātiskie šķēršļi. 
 Ir iespējama inflācija. Kamēr notiek konkurss un sagatavošanas darbi projekta 

ieviešanai, konkursu pieteikumos iesniegtās tāmes var vairs neatbilst jaunajiem darbu, 
pakalpojumu un materiālu izcenojumiem. 

 Var samazināties mobilitāte, jo samazinās dotācijas pašvaldību pārvadājumiem. Tas 
var izraisīt situāciju, ka viena pagasta iedzīvotāji, piemēram, nevar nokļūt uz citā 
pagastā organizētu talku vai citu pasākumu.  
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SAVSTARPĒJĀS GAIDAS 

KO SABIEDRĪBA VĒLAS NO PAŠVALDĪBAS? 

Ideju darbnīcās projekta dalībnieki dalījās ar priekšlikumiem, kā uzlabot sabiedrības līdzdalību. 
Iedzīvotāji vēlas: 

 Pašvaldības darbinieku regulāras tikšanās pa pagastiem, ciemiem, kā arī atsevišķi – 
pilsētā. 

 Tikšanās ar pagasta pārvaldniekiem, kuru laikā pārvaldnieks iepazīstina ar paveikto un 
nākotnes plāniem, kā arī uzklausa aktuālās iedzīvotāju problēmas un idejas. 

 Deputātu regulāras tikšanās ar vēlētājiem arī pēc vēlēšanām. 
 Kopienas saliedēšanas aktivitātes (talkas, tematiskas tikšanās ar praktisku darbošanos, 

atjaunot pagalma svētkus). 
 Atbalstīt interešu grupu veidošanu, apzināt aktīvo kodolu, veidot tīklojumu, izveidot 

personisku attieksmi pret konkrētajā vietā dzīvojošajiem, risinot šīs kopienas 
jautājumus. Piemēram, uzaicināt uz tikšanos individuāli, piezvanīt, paaicināt. 

 Vienmēr saņemt atgriezenisko saiti par priekšlikumiem, ierosinājumiem, sūdzībām, 
tādējādi veidojot pārliecību, ka cilvēks ir sadzirdēts. 

 Veicināt uzņēmēju iesaistīšanu kopienu attīstībā. 
 Īstenot iedzīvotāju aptaujas, tajā skaitā sociālajos tīklos. 
 Organizēt pieredzes apmaiņas braucienus. 
 Organizēt sabiedrības forumus. 
 Iesaistīt lēmumu pieņemšanā budžeta tapšanas procesā; veikt apspriešanu pirms 

budžeta izstrādes/ iesniegšanas. 

Īpaši daudz iedzīvotāji sagaida no pagasta pārvaldnieka, kurš savā ziņā iedzīvotāju uztverē 
pārstāv novadu un visu, kas tajā tiek izlemts. Netieši par to liecina arī tas, ko iedzīvotāji sagaida 
no nākotnē plānotajām iedzīvotāju padomēm. Iepazīstoties ar tām paredzētajiem 
uzdevumiem, diskusijas dalībnieki gatavoja tām “darba uzdevumu”.  No atbildēm var 
izsecināt, ka ir pārāk maz komunikācijas gan lēmējvaras (domes deputāti), gan izpildvaras 
(pagastu pārvaldnieki, domes institūciju un iestāžu darbinieki) līmenī. 

Iedzīvotāju ieteikumi (nākotnes) pagasta padomes locekļiem 

*Organizēt regulāras tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem, kurās pārrunāt pagasta aktualitātes. 

*Apzināt kopienas iedzīvotāju vajadzības un problēmas: infrastruktūras jomā, kultūrā, sportā, izglītībā, 
sociālajā palīdzībā, apzināt dažādu sociālo grupu aktuālos jautājumus.  

*Kopīgi izstrādāt rīcības plānus problēmu risināšanai. 

*Sagatavot dokumentāciju aktuālo jautājumu risināšanai un iesniegt to pašvaldībā. 

*Uzdot pašvaldības darbiniekiem veikt aprēķinus, izvērtēt iespējas vajadzību realizēšanai. 

*Aizstāvēt un pamatot idejas īstenošanas nepieciešamību novada domes deputātiem. 

*Pēc domes lēmuma saņemšanas informēt sabiedrību, sniegt atgriezenisko saiti. 
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*Pozitīva lēmuma gadījumā iesaistīties jautājuma risināšanā, kā arī informēt iedzīvotājus par 
notiekošo. 

*Negatīva lēmuma gadījumā informēt iedzīvotājus un aktualizēt jautājuma risināšanas alternatīvas.  

*Sekot līdzi kopienas attīstībai. 

*Sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām. 

 

KO PAŠVALDĪBA VĒLAS NO IEDZĪVOTĀJIEM?  

Sabiedrības līdzdalība ir vērsta uz tādu ilgtspējīgu 
lēmumu pieņemšanu, kas atzīst un komunicē visu 
dalībnieku vajadzības un intereses, ieskaitot arī lēmumu 
pieņēmējus. 24 

Pašvaldības darbinieku diskusijās dalībnieki formulēja savas gaidas attiecībā uz iedzīvotājiem: 

 Pašvaldība vēlas konstruktīvu un faktos balstītu komunikāciju/iesaisti - argumentētu 
un loģiski formulētu gan sūdzību, gan informācijas sniegšanas gadījumos. Tāpat 
pašvaldība aicina sabiedrības pārstāvjus sniegt konkrētus un loģiskus ierosinājumus 
novada dzīves telpas uzlabošanai. Objektīva situācijas novērtēšana, objektīvi ieteikumi 
darba uzlabošanai.  

 Svarīga arī ir cieņpilna attieksme/komunikācija, balstīta uz labticības principiem - 
uzticēšanās, paļaušanās, sabiedrības uzticēšanās pieņemtajiem lēmumiem. Tika 
uzsvērta komunikācijas kultūras nozīme – prasme klausīties, veidot dialogu. Prasme 
arī ieklausīties pašvaldības darbinieku skaidrojumos. 

 Pašvaldības darbinieki aicina iedzīvotājus izprast labāk pašvaldības darba procesus, 
ņemot vērā, ka “lietas”, “problēmas” tiek risinātas secīgi, pa soļiem, kas bieži prasa 
laika ieguldījumus. Tāpat arī svarīgi izprast, ja pašvaldība saka “nē”, tad tam ir likumiski 
vai citādi regulējoši iemesli, kas neļauj risināt kādu situāciju vai nav pašvaldības 
kompetencē. Pašvaldība aicina ieklausīties pašvaldības darbinieku skaidrojumos.  

 Aicina sabiedrību būt arī atbildīgiem – līdzatbildīgiem par procesiem, kas notiek savas 
pašvaldības procesā. Svarīgi ir, ka katrs iedzīvotājs sakopj sev piederošos īpašumus, 
tāpat nemēslo savā un citās teritorijās. Svarīgi ir arī, lai sabiedrība seko līdzi 
pašvaldības darbības procesiem un reaģē savlaicīgi, iesaistās sabiedriskās/publiskās 
apriešanās. 25 
 

 
24 Atvērtas pārvaldības partnerības līdzdalības un koprades standarti, 
https://www.opengovpartnership.org/ogp-participation-co-creation-standards/ , pēdējo reizi skat. 26.10.2021. 
25 Diskusijas ar pašvaldības pārstāvjiem “Uzklausi un izsaki savu viedokli!” Tēma: “Sabiedrības līdzdalības 
nozīme un līdzdalības formas uzticības un sadarbības veicināšanai” 2021.gada 13. oktobris., plkst.14.00, 
Gulbenes kultūras centrā APKOPOJUMS, nepublicēts materiāls 
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 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.26 

 

 

  

 
26 Diskusijas ar pašvaldības pārstāvjiem “Uzklausi un izsaki savu viedokli!” 2021. gada 20. oktobrī 
APKOPOJUMS, nepublicēts materiāls 
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IETEIKUMI SABIEDRĪBAS IESAISTES UN LĪDZDALĪBAS UZLABOŠANAI 

KOMUNIKĀCIJAI 

Sabiedrības līdzdalība paredz informācijas, kas 
nepieciešama jēgpilnai līdzdalībai,  pieejamību. .27 

Kopumā novadā saziņai ar sabiedrību ir daudzveidīgi informācijas kanāli. Tomēr diskusiju un 
darbnīcu dalībnieki atzina, ka bieži vien cilvēki nespēj orientēties informācijas daudzumā un 
rezultātā nepamana tieši tās ziņas, kas būtu svarīgākās līdzdalības kontekstā. Tas liecina, ka 
informāciju var vairāk mērķēt konkrētām auditorijām un izmantot katrai auditorijai 
atbilstošus kanālus.  

Sabiedrības līdzdalība paredz iespējas iedzīvotājiem 
piedalīties līdzdalības formas/metodes izvēlē vai 
izstrādē. 28 

Diskusiju dalībnieki arī norādīja, ka cilvēkam ir tiesības negribēt piedalīties un nepiedalīties un 
ka tāpēc  nevajadzētu viņu nosodīt. Daļa iedzīvotāju vēlētos saņemt ziņas, piemēram, pagasta 
Whatsapp grupā, savukārt citi to uzskatītu par apgrūtinājumu. Tāpat arī – ka iedzīvotājiem ir 
jādod iespēja izvēlēties, kādā veidā un par kādiem jautājumiem saņemt informāciju no 
pašvaldības. Izskanēja arī priekšlikums, ka katram iedzīvotājam jānorāda savs saziņas kanāls. 
Tas savukārt izslēgtu iespēju vērsties pēc informācijas tikai tad, kad cilvēkam ir interese.   

Autore uzskata, ka ir jābūt informācijas kanālu dažādībai un vienlaikus – cilvēkam ir iespēja 
neizmantot nevienu no tiem. Daļēji šis princips jau īstenojas, kad cilvēki izvēlas, piemēram, 
lejuplādēt aplikāciju gulbene.lv vai regulāri ieskatīties novada mājas lapas sadaļā “Sabiedrības 
līdzdalība”, paņemt rokās pašvaldības laikrakstu, vai arī – nedarīt neko no tā, saņemot 
informāciju par pagasta un novada dzīvi no kaimiņiem, darba kolēģiem vai mājiniekiem.  

IETEIKUMI  

 Izsvērt iespējas organizēt regulāras un tematiskas tikšanās pagastos. Piemēram, katra 
otrā mēneša trešdienas pēcpusdienā konkrētā pagastā (ciemi var “rotēt”) notiek 
tikšanās par kādas jomas aktuālajiem jautājumiem, piemēram, janvārī – sociālā 
palīdzība, februārī – komunālie pakalpojumi, martā – budžeta sastādīšana, vajadzības; 
aprīlī – talkas; maijā – vasaras nometnes, jūnijā – tūrisma attīstība, jūlijā – veselības 
pakalpojumi, augustā – izglītība, septembrī – bāriņtiesu aktualitātes utt. 

 Apsvērt pašvaldības informācijas būtiskākā satura veidošanu arī visiem sabiedrības 
locekļiem saprotamā valodā.  

 
27 Atvērtas pārvaldības partnerības līdzdalības un koprades standarti, 
https://www.opengovpartnership.org/ogp-participation-co-creation-standards/ , pēdējo reizi skat. 26.10.2021. 
28 Turpat 
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 Turpināt pašvaldības informācijas izplatīšanu atbilstoši dažādām mērķauditorijām: 
drukātā formātā, sociālajos tīklos, aplikācijā un citos. Apsvērt ziņojumu dēļu 
izvietošanu attālākos ciemos. 

 Izskatīt iespējas aktīvāk izmantot Facebook lapu, izveidot pagastu grupas un/vai 
pašvaldības lapas par dažādām tās darbības jomām, piemēram, par kultūras dzīvi. 
Regulāri aktualizēt un atlasīt tajās ievietoto informāciju. Īpaši raudzīties, lai pagastu 
iedzīvotāji saņem informāciju par līdzdalības iespējām (Facebook algoritmi palīdz 
pamanīt informāciju par tēmām, kas kādreiz komentētas vai atzīmētas ar “patīk”, līdz 
ar to iedzīvotāji saņems to informāciju, kuru atzīst par sev vajadzīgu). 

Pašvaldības darbinieku diskusijas dalībnieku ieteikums. Jāmācās savstarpēji komunicēt 
dažādām grupām. Pagasta pārvaldniekiem jāuzlabo prasmes komunicēt, prezentēt un 
pārstāvēt novadu, pagastu un nākotnes perspektīvas, izmantojot dažādus komunikācijas 
un sadarbības rīkus. Darba ētikas koncepts no pagastu pārvalžu puses – īpaši sabiedrības 
līdzdalība budžeta projektu konkursos. 29 

 Uzlabot aplikāciju, lai varētu piekļūt informācijai par citiem pagastiem un norisēm 
Gulbenē.  Paredzēt arī iespēju abonēt ziņas pa pašvaldības darbības jomām, 
piemēram, (tikai) kultūra, komunālie jautājumi, teritoriju plānošana, bāriņtiesas u.tml. 

 Piedāvāt izglītojošas aktivitātes par komunikāciju gan pašvaldību darbiniekiem, gan arī 
nevalstiskajām organizācijām un aktīvajiem iedzīvotājiem. 

 

Sabiedrības līdzdalības procesā tiek meklētas  un 
uzrunātas grupas, kuras lēmums ietekmēs, kā arī tos, 
kam varētu būt intereses kāda lēmuma pieņemšanā. 30 

 Attīstīt praksi sadarboties ar vietējo kopienu aktīvajiem iedzīvotājiem, nevalstiskajām 
organizācijām un viedokļu līderiem komunikācijai par sabiedrības līdzdalības iespējām. 
Tādējādi pieņemot lēmumus, kas skar konkrētus iedzīvotājus, būs lielākas izredzes, ka 
viņi ir informēti un izmanto iespēju piedalīties.  
 

Pašvaldības darbinieku diskusijas dalībnieku ieteikums. Analizējot apkaimju ideju darbnīcās 
pausto, secinām, ka kopumā pagastu pārvaldnieki tiek cienīti, novērtēti un ar viņiem 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 par veicamo darbu 

 
29 Diskusijas ar pašvaldības pārstāvjiem “Uzklausi un izsaki savu viedokli!” 2021. gada 20. oktobrī 
APKOPOJUMS, nepublicēts materiāls 
30 Atvērtas pārvaldības partnerības līdzdalības un koprades standarti, 
https://www.opengovpartnership.org/ogp-participation-co-creation-standards/ , pēdējo reizi skat. 26.10.2021. 
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amplitūdu un atbildībām. Ieteikums novada kontekstā vienoties par pārvaldnieku 
kompetencēm un atbildībām vienota novada redzējuma veidošanai. 31 

 Ņemot vērā, ka pašreizējā likumdošana neparedz pagastu pārvaldniekiem tik plašas 
atbildības, kā vēlētos iedzīvotāji, gan arī to, ka pagastos  pastāv vajadzība uzlabot 
komunikāciju par pašvaldības darbu, ir jāizvērtē, kā šīs gaidas samērot ar pašvaldības 
resursiem. Risinājumi varētu būt vērsti trijos virzienos: 

o Domes deputātu kā iedzīvotāju pārstāvju rosināšana biežāk uzklausīt 
iedzīvotājus un arī stāstīt par norisēm un lēmumiem domē; 

o Papildu atbildību paredzēšana pagastu pārvaldniekiem un atbilstošo resursu 
nodrošināšana; 

o Kopienu konsultatīvo padomju izveide, kas būtu arī laba iestrāde tuvākajai 
nākotnei, kad likums paredzēs iedzīvotāju padomju izveidi.  

Pašvaldības darbinieku diskusijas dalībnieku ieteikums.  Veidot kopienu konsultatīvās 
padomes kā atbalsta resursu, ne tikai kā pēc likuma noteiktu sistēmu. Svarīgi tās veidot un to 
darbību atbalstīt tā, lai tās nav tikai “ķeksīša pēc” un formālas. Nepieciešami dažādi 
komunikācijas un sadarbības veidi, kas nes reālu pienesumu pašvaldības darbam – uz 
kopienas interesēm balstītam. 32 

 

Sabiedrības līdzdalība balstās pieņēmumā, ka cilvēki, 
kurus ietekmēs lēmums, ir tiesīgi piedalīties šī lēmuma 
pieņemšanas procesā.33 

 
 Ja gaidāmie lēmumi skar sabiedrības mazaizsargātās grupas, kuras nav organizējušās, 

jāatrod veidi, kā iedzīvotājus sasniegt, piemēram, ar sociālo darbinieku vai izglītības 
iestāžu starpniecību.  

 Vecākai paaudzei - paaugstināt interneta mediju pratību, it īpaši sociālo tīklu un 
aplikāciju lietošanā. Jauniešiem – apgūt interneta un sociālo tīklu lietošanas higiēnu, 
lai līdzsvarotu tīmeklī un realitātē pavadīto laiku. 

 

  

 
31 Diskusijas ar pašvaldības pārstāvjiem “Uzklausi un izsaki savu viedokli!” 2021. gada 20. oktobrī 
APKOPOJUMS, nepublicēts materiāls 
32 Turpat 
33 Atvērtas pārvaldības partnerības līdzdalības un koprades standarti, 
https://www.opengovpartnership.org/ogp-participation-co-creation-standards/ , pēdējo reizi skat. 26.10.2021. 
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LĪDZDALĪBAI LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ.  

Lēmuma ietekmēšanas iespējai ir jābūt reālai, 
sabiedrības ieguldījumam ir jābūt izvērtētam, un idejām 
atbalstītām vai pamatoti noraidītām.34 

Sabiedrības iesaiste un līdzdalība ir īpaši efektīva lēmumu pieņemšanas sākotnējos 
plānošanas posmos. Novadā jau ir iestrādes uzklausīt iedzīvotājus un, izvērtējot iespējas, 
iekļaut iedzīvotāju vēlmes aktuālajā dienas kārtībā vai nākotnes rīcības plānos un budžetos. 
To spilgti parādīja šī projekta laikā tapušo ideju tūlītēja realizēšanas uzsākšana, tajā skaitā 
ieguldot arī pašvaldības resursus. Piemēram, veiksmīgi uzsākta Druvienas kapsētas 
labiekārtošana, notikušas talkas, sagatavoti plāni turpmākai rīcībai.  

Sabiedrības iesaistes, līdzdalības veicināšanas pasākumu regularitāte. Informatīvajiem, 
diskusiju, viedokļu pasākumiem jānotiek regulāri un izmantojot daudzveidīgas formas. Svarīgi, 
ka šādos pasākumos vienojas arī par konkrētām rīcībām, sadalot atbildības un pienākumus. 
Nākošajā reizē tiekoties, atskatās un notikušajiem procesiem, paveikto, analizē to un atkal 
vienojas par nākošajiem soļiem.  

IETEIKUMI 

 Turpināt labo sadarbības praksi, kuru iniciēja un vadīja biedrība SATEKA šī projekta 
ietvaros. Svarīgākie elementi, kuri būtu turpināmi: 

o Iedzīvotāji un pašvaldības pārstāvji kopīgi darbojas vienota nākotnes mērķa 
vārdā. Tas ir ļoti nozīmīgi konstruktīvu attiecību veidošanā un arī jaunu ideju 
radīšanā. Šāds formāts tikpat kā izslēdz arī savstarpēju vainīgo meklēšanu un 
pārmetumus, kas vēl vairāk atsvešinātu pārvaldi no iedzīvotājiem; 

o Darbnīcu ieviestā sadarbības kultūra, kas izslēdz hierarhiju, dominēšanu; 
o Viedokļu izteikšanas formātu dažādība, kas darba rezultātā ļauj iekļaut gan 

individuālas domas, gan nonākt pie kopīga redzējuma grupās. Iespēja izteikties 
gan rakstiski, gan mutiski; 

o Sanāksmes notiek visos pagastos; 
o Iedzīvotāji pēc sanāksmēm saņem atgriezenisko saiti – diskusiju 

kopsavilkumus, uzaicinājumus uz tālākām diskusijām un pasākumiem; 
o Ieguldījums ir jēgpilns, jo idejas tiek tālāk novirzītas apspriešanai pašvaldības 

pārstāvjiem, kā arī katrā pagastā kāda no idejām saņēma finansējumu tās 
īstenošanai; 

o Gan iedzīvotāju gan pašvaldības iesaiste ideju radīšanā un apspriešanā. 

 
34 Atvērtas pārvaldības partnerības līdzdalības un koprades standarti, 
https://www.opengovpartnership.org/ogp-participation-co-creation-standards/ , pēdējo reizi skat. 26.10.2021. 
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 Izsvērt iespējas pašvaldības sabiedrības iesaistes pasākumu organizēšanā deleģēt daļu 
atbildību nevalstiskajām organizācijām vai pirkt no tām, piemēram, pasākumu 
vadīšanas, sabiedrības informēšanas un citus pakalpojumus. 

 Uzlabot līdzdalības budžētēšanas konkursa nolikumu, jo pašlaik ir bažas, ka ne visiem 
pagastiem un ciemiem ir reālas iespējas panākt atbalstu savām idejām; vietas, kurās ir 
mazāk iedzīvotāju, nav interesantas vairumam balsotāju. Diskusijās izskanēja 
priekšlikums noteikt, ka katram iedzīvotājam ir trīs balsis: vienu var nodot par 
nelielajiem projektiem pagastos, otru – par lielajiem projektiem un trešo – par 
Gulbenē īstenotiem projektiem. Tādējādi, piemēram, pilsētas iedzīvotāji tiks rosināti 
ieskatīties arī pagastu aktualitātēs un sniegt atbalstu ar savu balsi norisēm novadā 
kopumā.  

 Izskatīt iespējas ieviest interaktīvas kartes iedzīvotāju ideju un ierosinājumu 
kartēšanai. Tādējādi var rasties idejas, piemēram “talku maršrutu” vai vēlāk arī tūrisma 
maršrutu izveidei.  
 

Pašvaldības darbinieku diskusijas dalībnieku ieteikums.  NVO, interesentu iesaiste, 
informēšana budžeta plānošanā, veidošanā. Vēlams to organizēt kaut vai informatīvi 
un vienkāršākā valodā, lai vietējai kopienai ir iespēja sekot līdzi, kas tiek plānots 
tuvākajā gadā, un tā var sniegt savus priekšlikumus un komentārus. 35 

 
 Apsvērt iedzīvotāju priekšlikumu radīt “mobilās darbavietas” novada pašvaldības 

darbiniekiem. Piemēram, vienu dienu nedēļā darbinieks strādā pagasta pašvaldības 
telpās. Tas ļautu gan izjust, kā notiek dzīve kopienās, gan arī iedzīvotājiem būtu reāla 
iespēja redzēt, ka pašvaldības darbinieki ir reāli sasniedzami. Izskatāms ir arī risinājums 
par izbraukuma sēdēm pagastos. 
 

  

 
35 Diskusijas ar pašvaldības pārstāvjiem “Uzklausi un izsaki savu viedokli!” 2021. gada 20. oktobrī 
APKOPOJUMS, nepublicēts materiāls 
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KOPIENU AKTIVITĀTES VEICINĀŠANAI 

Ņemot vērā iepriekš aplūkoto zemo iedzīvotāju aktivitāti un inertumu, novadā ir lietderīgi 
organizēt un atbalstīt pasākumus, kas veicina iedzīvotāju savstarpējo iepazīšanos un 
neformālu sadarbību.  

Iedzīvotāju izvirzītās idejas aktivitātēm, kurās viņi labprāt piedalītos:  

Talkas ar neformālo daļu, balles, deju un citi pasākumi, tematiskie vakari, vakarēšanas, atmiņu 
stāstu vakari, dažādas sacensības. Sporta sacensības, āra spēles parkos – šahs, dambrete, 
“ķerenes”. Bļitkošanas sacensības. Tautas sporta veicinošas aktivitātes – nūjošana, vingrošana 
parkos. Kopīgas ekskursijas, pieredzes apmaiņas braucieni. Pagastu apdzīvoto vietu dienas, 
sadraudzības pasākumi ar dažādām iedzīvotāju grupām, dažādas meistarklases, māmiņu 
kopīgas pastaigas. Kopienu attīstīšana ielu vai kvartālu ietvaros, apdzīvotajās teritorijās, ielu 
un/ vai pagalmu svētki. Pastaigas ar mājdzīvniekiem un kaimiņiem “Izved 
savu...suni/kaķi/kaimiņu pastaigā!”   

Ja šajās aktivitātēs piedalās arī deputāti, pārvaldnieki un domes darbinieki, veidojas 
neformālas attiecības, kuras nojauc robežu “mēs un viņi”, mazina savstarpējo neuzticību un 
neizpratni citam par citu. 

Iniciatīva šīm aktivitātēm var būt gan iedzīvotāju, gan pašvaldības pusē, var būt arī pasākumi, 
kuros gan pašvaldība, gan nevalstiskās organizācijas, gan aktīvie iedzīvotāji un brīvprātīgie 
uzņemas dažādus pienākumus.  

Pašvaldībai ieteicams rast līdzekļus projektu konkursiem jaunu organizāciju kapacitātes 
celšanai, it īpaši jomās, kurās cilvēki nav organizējušies. 

Palielinot iedzīvotāju skaitu, kuri aktīvi piedalītos sabiedrības dzīvē, būtu iespēja sasniegt arī 
tās sabiedrības grupas, kuras pašlaik ir neaktīvas vai noraidošas, un līdz ar to viņu viedoklis 
neizskan kopīgajā vajadzību ainā. 
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IEDZĪVOTĀJU VISPĀRĒJAI INFORMĒTĪBAI PAR PAŠVALDĪBAS DARBU 

Diskusiju materiālu analīze parādīja, ka iedzīvotājiem ne vienmēr ir priekšstats par pašvaldības 
uzbūvi, tās kompetencēm, darba procesu, dažādu institūciju atbildībām. Tāpēc ieteicami 
pasākumi izglītošanai un informēšanai par šo tēmu. 

Vietējās nevalstiskās organizācijas – it īpaši tās, kuras strādā ar jauniešiem vai senioriem, var 
piesaistīt finansējumu un īstenot izglītojošus projektus par pašvaldību darbu un līdzdalības 
nozīmi. 

Pašvaldībai ieteicams veikt skaidrojošus pasākumus un veidot informatīvus materiālus par 
pašvaldības darbu, tā procesu, lēmējvaras un izpildvaras lomām. Organizēt “Atvērto durvju 
dienas”, ‘”Ēnu dienas” pašvaldībā. Iesaistīt šajos pasākumos nevalstiskās organizācijas un 
aktīvos iedzīvotājus, medijus. 

Sabiedrisko attiecību departaments varētu iekļaut darba plānā izveidot pašvaldības nolikuma 
pārstāstu vieglā valodā un to publicēt novada mājas lapā un laikraksta pielikumā. 

Novada bibliotēkās var organizēt pieejamās literatūras un metodisko materiālu izstādes par 
pašvaldības darbu un līdzdalības nozīmi. Izstāžu laikā var organizēt tikšanās ar pašvaldības 
darbiniekiem un aktīvajiem iedzīvotājiem par dažādām tēmām, piemēram, smieklīgākie 
atgadījumi sadarbībā ar pašvaldību/iedzīvotājiem.  

 

 

Novadā ir daudzi priekšnoteikumi, lai labi uzsāktā sadarbības un koprades prakse veiksmīgi 
turpinātos, neraugoties uz iespējamiem ārējiem satricinājumiem. Gan pašvaldībai, gan 
nevalstiskajam sektoram ir iestrādes un arī plašs pieejamo līdzdalības resursu klāsts. Šis 
projekts ir radījis precedentu veiksmīgai visu pagastu iedzīvotāju iesaistei. Tas ir arī atstājis 
paliekošus instrumentus, kuri iesaisti un līdzdalību nākotnē var padarīt vieglāku – piemēram, 
ir radīta nevalstisko organizāciju datu bāze, kur atrodami sadarbības partneri dažādās jomās. 
Savukārt iedzīvotāji ieguvuši jēgpilnas sadarbības pieredzi, kas var iedvesmot līdzdalībai arī 
turpmāk. Lai veicas! 


