
 

 

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 
 

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. 

 

 

Diskusijā izmantotās metodes: 

Prezentācija (skat. pielikumā) 

Koprades pieeja. 

 

Koprades pieeja – strukturētā, mērķtiecīgā veidā, darbojoties kopā sniegt viens otram “ekspertīzes” 

kopīgu problēmu un risinājumu meklēšanā un to realizēšanā/ieviešanā. 

 

Koprades pieeja: pētniecības talka  Tā ir no ideju Talkas atvasināta metodoloģija, kura balstās uz 

koprades un kolektīvās inteliģences pieeju, iesaistot plašu dalībnieku loku, kurš risina kādu 

intelektuālu jautājumu vai kopīgu izaicinājumu.   

Pētniecības talkas metodoloģiskais ietvars: 

1) pirmajā posmā katra grupa rada aprakstu ar trim vēlmēm, ko vēlas pašvaldība no sabiedrības 

iesaistes; 

2) otrajā posmā katra grupa identificē problēmas, kuras traucē īstenot šīs vēlmes;  

3) trešajā posmā dalībnieki pārgrupējas un izveido jaunas grupas, un katra grupa meklē trīs - 

piecus risinājumus iepriekš identificēto problēmu risināšanai; 

4) salīdzinot visās grupās minētās vēlmes un problēmas, tiks identificētas būtiskās pašvaldību 

vēlmes un problēmas šo vēlmju īstenošanā, kā arī, dalībniekiem balsojot, tiks noteikti 

iedarbīgākie problēmu risinājumi. 

 

  



 

 

1. Paskatīties uz sabiedrības līdzdalību un iesaisti lēmumu 

pieņemšanā un to realizēšanā no pašvaldības perspektīvas: 
 

- Kāpēc pašvaldībai tas ir nepieciešams? Ja ir nepieciešams?  

 

Publiski paustie viedokļi: 

o Jā, jo: 

▪ Pašvaldība = sabiedrība; 

▪ Viens bez otra nevar – jo ātrāk uzķer vajadzību, nepieciešamību; 

▪ Līdzdalība = piederība = līdzatbildība; 

▪ Ielikts pamatā – pašvaldība kalpo sabiedrībai 

o Nē, kad jāreaģē ātri un ātri jāpieņem kāds svarīgs lēmums. 

 

 

2. Veidosim vienotu platformu par terminiem “komunikācija” un 

“sadarbība” 
 

KOMUNIKĀCIJA: 

Kas raksturo veiksmīgu komunikāciju: 

o Regularitāte; 

o Atvērtība; 

o Godīgums; 

o Precizitāte; 

o Cieņpilna; 

o Klātienē;  

o Elektroniski; 

o Pašvaldība – sabiedrība – pašvaldība (abos virzienos). 

o Komunikācijas kultūra. 

Komunikācija ir: 

• Saskarsme (savstarpējā); 

• Saziņa; 

• Viedokļu apmaiņa; 

• Emociju izpausmes (verbāla un neverbāla); 

• Klātienes vai virtuāla; 

• Informācijas nodošana (sabiedrība – pašvaldība – sabiedrība); 

• Kopā būšana. 

 

 

SADARBĪBA: 

• Ieklausīšanās vienam otrā; 

• Uzdevumu līdzvērtīga sadale; 

• Uz vienotu mērķi vērsta darbība; 

• Komunikācija – vienots lēmums – mērķtiecīga darbība; 

• Abpusēja (visu pušu) iesaiste procesos; 

• Saderīga darbība. 

• Informācija; 

• Mazināt “trako” kabinetu staigāšanu; 

• Padarīt vienkāršu/sasniedzamu pakalpojumu; 

• Ne “tava problēma”, bet kopīga; 

• Dialogs – atrisinājums 



 

 

• Iesaistība lēmumu pieņemšanas procesā; 

• Uzturēt savstarpēju interesi; 

• Izglītot sabiedrību/pašvaldības darbiniekus; 

• Sadarboties. 

 

 

3. Pašvaldības perspektīva 
 

3.1. Ko sagaidām no sabiedrības – pašvaldību vēlmes? 
 

Darba grupās paustās idejas: 

• Konstruktīva iesaiste *: 

o Uz faktiem balstīta informācija; 

o Loģiski skaidrojumi; 

• Sabiedrības iesaiste lemšanas un apspriešanas procesos; 

• Savstarpēja uzticēšanās *; 

• Sabiedrības uzticība lēmumos *; 

• Kvalitatīvs dialogs *; 

• Savlaicīga reakcija; 

• Savu īpašumu/teritoriju sakārtošana, “nemēslo!”. 

• Nečīkstēt un pašiem darīt vairāk (1); 

• Paust viedokli un konstruktīvi formulēt domas, piedāvāt risinājumu (1); 

• Izmantot “tiešos kontaktus”, vērsties pie attiecīgā speciālista vai vienotajā klientu 

apkalpošanas centrā (1); 

• Uzklausīt pašvaldību darbiniekus, izprast un uzklausīt arī negatīvu atbildi (situācijas, kad 

pašvaldība nevar atrisināt jautājumu); 

• Stereotipi par pašvaldības un valsts pārvaldes strādājošajiem; 

• Iesaiste pašvaldības organizētajos pasākumos (talkas, citi pasākumi). 

• Atgriezenisko saiti; 

• Lai nav vienaldzīgi; 

• Ieinteresētību procesos; 

• Objektīvu situācijas novērtējumu; 

• Sabiedrības viedokli vai pašvaldība darbojas atbilstoši sabiedrības vēlmēm; 

• Objektīvi ieteikumi darba uzlabošanai. 

 

Pēc diskusijām -  KOPSAVILKUMS PAR TO, KO PAŠVALDĪBA VĒLAS/SAGAIDA NO 

SABIEDRĪBAS: 

 

1. Konstruktīva, objektīva, faktos 

balstīta komunikācija, 

informācija, ieteikumi. 

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. 

 

2. Cieņpilnas attiecības 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 skaidrojumus 

 

3. Sabiedrības izpratne par 

pašvaldības darbības procesiem 

un atbildībām. 

Pašvaldības darbinieki aicina iedzīvotājus izprast labāk 

pašvaldības darba procesus, ņemot vērā, ka “lietas”, 

“problēmas” risinās 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. 

4. Atbildīgs dzīves veids Aicina sabiedrību būt arī atbildīgiem – līdzatbildīgiem 

par procesiem kas notiek savā 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. 

 

 

3.2.  Kāda ir realitāte/problēmas jeb ar kādām problēmām saskaras 

pašvaldības sabiedrības iesaistē? 
 

Darba grupās paustās idejas: 

• Sabiedrības vienaldzība; 

• Neuzticēšanās; 

• Neobjektīva pašvaldības darba kritizēšana; 

• Cilvēku aizņemtība, ārējie faktori; 

• Pārliecība, ka nebūs atgriezeniskās saites. 

• Lokālpatriotisma trūkums – nav piederības sajūtas (1); 

• Negatīvisms pār pozitīvismu (1); 

• Ticība, ka tiks sadzirdēts – katrs cilvēks ir svarīgs (1); 

• Neuzticība pašvaldībai kā tādai (1); 

• Atslēgt sociālos tīklus (Gints); 

• Cits plašais aktivitāšu piedāvājums – vajadzības ir apmierinātas; 

• Pasākumu (sapulču) organizēšanas laiks – darba laikā, pēc darba laika. 

• Dezinformācija; 

• Neieinteresētība *; 

• Nav vēlmes iesaistīties/līdzdarboties; 

• Vietējo kopienu līderu trūkums *. 

 

Pēc diskusijām -  KOPSAVILKUMS PAR TO, KAS TRAUCĒ SASNIEGT VĒLAMO JEB 

PROBLĒMAS 

 

1. 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. 



 

2. 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. Piem.2021. gada pašvaldību vēlēšanās 

Gulbenes novadā piedalījās tikai 28,91 % no 

balsstiesīgajiem. Tāpat zemā sabiedrības 

līdziesaiste ikdienā pašvaldības aktivitātēs un 

lēmumu pieņemšanas procesos liek novērtēt 

situāciju kā kritisku, lai sāktu pievērst pastiprinātu 

uzmanību pašvaldības komunikācijas rīkiem un 

veidiem sabiedrības iesaistē. 

3. 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 

paudējus vai to, 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. 

Problēma, kas tika novērota diskusijās un 

apkaimju ideju laboratorijās – nav pagasta 

pārvaldnieku sasaistes un kopīgas darbības 

novada attīstībai ar novada pašvaldības 

izpildvaru. Pārvaldnieki nesaista sevi kā galvenos 

“spēlētājus” vietējās kopienās komunikācijai ar 

sabiedrību un apkaimes kopīgo mērķu veidošanā. 

Ir izveidojusies situācija, ka pārvaldnieki ir kā 

saimniecisko darbu veicēji, nevis 

apkaimju/kopienu līderi to attīstības plānošanai 

un veicināšanai. Tāpat pārvaldnieki neuztver sevi 

kā pirmos informācijas nesējus savā kopienā par 

pašvaldības darbu. Tas arī veicina sabiedrības 

neinformētību par  pašvaldības darbību un 

trūkumu ticībai, ka pagastiem un novadam 

kopumā ir kopīgi mērķi un stratēģisks redzējums 

attīstībai. 

4. Līderu trūkums. Tiek uzskatīts, ka līderi/lokomotīves/viedokļu 

līderi varētu palīdzēt sabiedrības līdzdalības 

veicināšanā, kā arī tie varētu būt labi konkrētu 

sabiedrības grupu viedokļu vēstneši pašvaldībā. 

Mazas kopienas bieži saskaras ar problēmu par 

spēcīgiem un pēctecīgiem sabiedrības/jomu/ 

nozaru līderiem. 

 

 

  



 

 

3.3.  Idejas problēmu risināšanai/ieteiktie risinājumi.  
 

Cipari iekavās norāda balsojumu par piedāvāto ideju  problēmas risināšanai no citiem 

diskusijas dalībniekiem. 

 

1) Sabiedrības neticība, ka kaut kas mainīsies (tiks ņemti vērā): 

1. Nodrošināt maksimāli caurspīdīgus pašvaldības darba procesus (10); 

2. Organizēt/paredzēt individuālas tikšanās/sarunas (individuāla uzruna/aicinājums 

iesaistīties) (1); 

3. Sniegt konstruktīvu informāciju par to, kāpēc  kas notiek vai nenotiek. (Kādēļ netiek 

ņemts vērā viedoklis) (1); 

4. Atgriezeniskās saites nodrošināšana (par to, kādēļ pieņemti tieši tādi lēmumi) (1); 

 

2) Nejūtas piederīgi kopienai: 

1. Nelielas interešu grupas ietvaros (piemēram, draudze) uzrunāt katru personīgi (6); 

2. Identificēt marginālās grupas, atbalsta grupu izveidēm nepieciešams atbalsts no 

pašvaldības, piemēram (4): 

• Anonīmie alkoholiķi; 

• HIV profilakse; 

• Narkotikas; 

 

• Atbalsts ģimenēm vardarbībā cietušajiem utt. 

 

3) Apmierinātība ar dzīvi – problēma sabiedrības iesaistei: 

1. Atgādināt par ikdienas pašvaldības funkcijām, kas jau ir kļuvušas pašsaprotamas un 

netiek novērtētas/pamanītas (10); 

2. Dramatizēt problēmu (1); 

3. Atsvaidzināt genofondu? ar itāļu/ukraiņu “asinīm”; 

4. Ieviest “klusās” dienas – sporta zāle – ciet, kultūras nams – ciet..; 

5. Ironiski klipiņi par pašvaldības darbiem/dzīvi, kas pašvaldības ikdienas steigā 

paskrien garām. 

 

4) Vietējo kopienu līderu trūkums: 

1. Katrai mērķa grupai savs līderis (jauniešiem, senioriem.) (7) *; 

2. Līderu iesaistīšana aktivitāšu organizēšanā un norisē (4); 

3. Pieredzes apmaiņa pie citiem līderiem (3); 

4. Kopējas sanākšanas dažāda vecuma, nodarbošanās iedzīvotājiem (1); 

5. Potenciālo līderu apzināšana – regulāras tikšanās. Līderu motivēšana un uzturēšana. 

 

 

4. Sabiedrības iesaistes (līdzdalības veicināšanas) 

veidi/formas/metodes 
 

Tiek piedāvāti divi materiāli sabiedrības iesaistes metodēm – līdzdalības veicināšana plānošanas 

dokumentu izstrādē un to ieviešanā: 

 

1. Metodes sabiedrības iesaistīšanai un līdzdalības veicināšanai: 

https://www.gulbene.lv/images/att/proj/2018/bein/be_In_metodiskais_materials_-LV.pdf  

 

2. Pētījums par sabiedrības iesaistes mehānismiem attīstības plānošanā un uzraudzībā vietējā 

līmenī, sabiedrības iesaistes piemēri  11. – 17. lapas 

https://www.gulbene.lv/images/att/proj/2018/bein/be_In_metodiskais_materials_-LV.pdf


 

https://rpr.gov.lv/wp-

content/uploads/2018/01/Sab_lidz_Petijums_FINAL.pdf 

 

 

5. Rekomendācijas 1 

5.1 Iesaistes mehānismi plānošanas dokumentu izstrādē  
 

Rekomendācija 1: Izmantot sabiedrības līdzdalības metodoloģijas  

Ilgtspējīgu attīstības stratēģiju izstrādē būtu ieteicams iesaistīt sabiedrību, izmantojot stratēģiju 

kopradīšanas, nākotnes kopredzējuma un attīstības scenāriju kopveidošanas līdzdalības 

metodoloģijas, savukārt attīstības programmu izstrādē iesaistīt sabiedrību, izmantojot 

kopbudžetēšanas un vajadzību kartēšanu metodoloģijas. Šīs metodoloģijas ļautu paaugstināt 

ekspertīzes kvalitāti, ko pašvaldība saņem no iesaistītajām mērķgrupām.  

Rekomendācija 2: Ekspertu izmantošana  

Sabiedrības līdzdalības procesa dizainēšanā un vadīšanā būtu ieteicams piesaistīt kvalitatīvus 

ekspertus tām pašvaldībām, kurām pašām ir vājas kompetences līdzdalības metodoloģiju pielietošanā  

un līdzdalības pasākumu moderēšanā. Kvalificētu ekspertu piesaiste paaugstinātu no sabiedrības 

iegūtās informācijas pielietojamību plānošanas dokumentu izstrādei.  

 

Rekomendācija 3: Grupu pārstāvniecība  

Sabiedrības līdzdalības pasākumos būtu ieteicams iesaistīt dalībniekus, kuri pārstāv nozīmīgas 

sabiedrības grupas intereses. Mērķgrupu pārstāvniecība mazinās privāto interešu lobēšanu. Ieteicama 

būtu jauniešu iesaistīšana plānošanas dokumentu izstrādē, jo viņiem varētu būt svaigs un vērtīgs 

skatījums, kā attīstīt savu novadu un pilsētu.  

 

Rekomendācija 4: Atraktīva komunikācija  

Aicinot iedzīvotājus uz sabiedrības līdzdalības pasākumiem, būtu jāpievērš uzmanība šo pasākumu 

mārketingam. Komunikācija būtu jāveido atraktīva, lai pievērstu cilvēku uzmanību. Līdzdalības 

pasākumiem ir jākļūst par notikumu ne tikai tematiskās ievirzes dēļ, bet dalībniekiem no pasākuma 

formāta un vietas ir arī jāgūst jauna un interesanta pieredze.   

  

Rekomendācija 5: Ideju rīki interneta vidē  

Plašāku sabiedrību būtu ieteicams iesaistīt ar interneta palīdzību, piemēram, izmantojot iedzīvotāju 

ideju rīku. Tieši informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi samazina laika trūkuma 

barjeru iedzīvotajiem iesaistīties plānošanas dokumentu izstrādē.  

 

5.2 Iesaistes mehānismi plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzībā  
 

Rekomendācija 6: Konsultatīvā padome  

Ieteicams būtu izveidot konsultatīvas padomes. Šīs padomes varētu veidot uz deleģētās 

pārstāvniecības principiem. Padomes varētu regulāri izvērtēt un uzraudzīt plānošanas dokumentu 

ieviešanas gaitu. Šis būtu risinājums, kā gan regulāri iesaistīt sabiedrību, gan saņemt tās ekspertīzi.   

 

Rekomendācija 7: Projektu konkursi  

Lai iesaistītu plašāku sabiedrību plānošanas dokumentu ieviešanā būtu ieteicams veidot pašvaldību 

projektu konkursus, kuros varētu piedalīties gan iedzīvotāji, gan nevalstiskās organizācijas attīstības 

projektu īstenošanai.   

 
1 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  

 

https://rpr.gov.lv/wp-content/uploads/2018/01/Sab_lidz_Petijums_FINAL.pdf
https://rpr.gov.lv/wp-content/uploads/2018/01/Sab_lidz_Petijums_FINAL.pdf
https://rpr.gov.lv/wp-content/uploads/2018/01/Sab_lidz_Petijums_FINAL.pdf


 

 

Rekomendācija 8: Interneta risinājumi  

Plašāku sabiedrību varētu iesaistīt ar interneta rīku palīdzību, piemēram, teritorijas apsekošanas rīks 

vai lietu izskatīšanas forums. Šis būtu veids, kā interesenti varētu vienkārši un ātri sekot līdz 

pašvaldību iecerēm un padarītajiem darbiem.  

 

5.3 Sadarbības stiprināšanas mehānismi starp attīstības plānošanas speciālistiem  

un politiķiem  

 

Rekomendācija 9: Labās prakses piemēri  

Rīgas plānošanas reģionam būtu svarīgi apkopot un izplatīt veiksmīgus piemērus, kur iedzīvotāju 

līdzdalība ir bijusi konstruktīva un produktīva pašvaldībai. Šādi piemēri padarītu sabiedrības iesaisti 

par mazāk formāliem pasākumiem, kā arī uzlabotu plānošanas speciālistu sadarbību ar politiķiem un 

vietējo sabiedrību.  

Kopsavilkumu sagatavoja 

A. Birzniece 

18.10.2021. 
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

