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SABIEDRĪBA – SADARBĪBA – ATTĪSTĪBA  

 

 

VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS PIEEJAS 

 

Attīstība balstīta “augšupejošā” pieejā 

/ Bottom-up approach / 

 

Sabiedrības virzīta vietējā attīstība 

/ Community-led local development / 

 

..... 

 

 

 

 

 



SABIEDRĪBAS VIRZĪTA VIETĒJĀ ATTĪSTĪBA 

 

KOHĒZIJAS POLITIKAS INSTRUMENTS KĀ  

PIEEJA VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ  

 

-  Vietējā iniciatīva un risinājumi 

-  Starpsektoriāla sadarbība vietējā līmenī 

-  Kopienas vadīta attīstība 

-  Vietējo iedzīvotāju vajadzību apzināšana 

-  Iedzīvotāju, uzņēmēju, NVO, pašvaldības u.c. attīstības dalībnieku 

   iesaiste identificēto problēmu risināšanā  

 

 

 

 

 



KĀ PLĀNOT ? 

SOCIĀLĀ PLĀNOŠANA ? 

 

Sociālā plānošana ir process, kurā iespējams izvērtēt 

un reaģēt uz cilvēku vajadzībām un vēlmēm, kas dzīvo 

vai strādā kādā kopienā 

/ Menzies, 1993 / 

 

Sociālā plānošana balstās uz vērtībām un prasmēm, 

kas veicina labāku sabiedrību un dzīves kvalitāti  
 

 

..... plānošana, lai uzlabotu labklājību un dzīves kvalitāti 

vietējās kopienās 

 

  

 

 

 



PAMATPRINCIPI 

Vienlīdzība 

Pieejamība 

Komunikācija 

Līdzdalība 

Sadarbība 

Spēja pielāgoties un elastīgums 

 

 

KOPIENU RĪCĪBSPĒJA ? 

..... 
 

SOCIĀLAIS POTENCIĀLS  ? 

 

 

 

 

 



KOPIENU RĪCĪBSPĒJA / SOCIĀLAIS POTENCIĀLS  

Cilvēku sociālo, kultūras dzīves, saimniecisko un dzīves vides 

komfortu  teritorijās pamatā veido sociāli saikņotā kopdzīve 
 

Kas ir atkarīga no:  
 

1) teritorijā esošā iedzīvotāju kopuma struktūras, pietiekamas aktīvu 

sociālo grupu esamības un labvēlīgas sociālās vides; 
 

2) sabiedrības organizētības vai organizēšanās spējas. 
 

Aktīvās sabiedrības daļas pietiekams lielums (īpatsvars) un sociāli 

organizētā darbība ir divi pamatkritēriji  teritoriālo kopienu rīcībspējas 

jeb „sociālā potenciāla” vērtēšanai.  



KĀ VĒRTĒT SABIEDRĪBAS RĪCĪBSPĒJU ? 

SABIEDRĪBAS STRUKTŪRA 

 - sabiedrības uzbūve un kvalitāte 

 - prasmes un zināšanas 

 - sociālās (aktīvās) sabiedrības daļas īpatsvars  

 

ORGANIZĀCIJA 

 - sabiedrības un pārvaldības hierarhija 

 - organizatoriskā struktūra un kapacitāte 

 - sabiedriski aktīvu indivīdu un organizāciju darbība 

 - attīstības vadība 

 - horizontālās saiknes 

 

AKTIVITĀTES 

 - sabiedrības aktivitāte un līdzdalība 

 - darbības mērķi, virzieni un kvalitāte 



SADARBĪBAS FORMAS 

 

Piemēri sadarbības veicināšanai starp pašvaldībām /12.09.2013/ 

- Funkcionāla sadarbība 

- Sektoriāla sadarbība 

- Sadarbība infrastruktūras izmantošanā / koplietošanā 

 

Sadarbības formas kopienu iniciatīvām ? 

- Formālas 

- Neformālas 

 

 

 

 

 

 



VIETĒJĀS INICIATĪVAS ATTĪSTĪBAI 

FORMĀLĀS 
 

Pašvaldības darbība /attīstības vadība/ 

Uzņēmumu aktivitāte /saimnieciskā darbība/ 

Vietējās rīcības grupas /Leader tipa aktivitātes/ 

NVO /biedrības, nodibinājumi/  

..... 
 

NEFORMĀLĀS 
 

Teritoriālās kopienas /ciemu vecāko aktivitātes,  

kopīgas attīstības iniciatīvas, brīvā laika pavadīšana,  

kultūras pasākumi, talkas/ 

..... 

 
 

 

 

 



SADARBĪBAS PIEMĒRI RPR 

/ JAUNPILS NOVADS / 

IEDZĪVOTĀJU FORUMU ORGANIZĒŠANA 
 

- Iedzīvotāju iesaiste vietējās attīstības veicināšanā 

- Piedalās vietējās sabiedrības pārstāvji  

   / uzņēmēji, NVO, skolotāji, pensionāri, jaunieši, ... / 

- Problēmu identificēšana 

- Risinājumu meklējumi 

- Attīstības prioritāšu definēšana 

 

- Tiek organizēti kopš 2004.gada 

   / notikuši 4 forumi / 

 

 

 

 



SADARBĪBAS PIEMĒRI RPR 

/ SALACGRĪVAS NOVADS / 

DEKLARĀCIJA PAR ZAĻO NOVADU 
 

- Sadarbības deklarācija 

- Mērķtiecīga attīstības vadība 

- ‘Zaļās’ domāšanas veicināšana 

- Prioritāte – vides sakārtošana 

- Sabiedrības iesaiste novada attīstībā 

- Dabas izglītības centra atklāšana  

 

- Deklarācijas pieņemšana 2010.gadā 

 

 

 

 

 



SADARBĪBAS PIEMĒRI RPR 

/ ĶEKAVAS NOVADS / 

INTERAKTĪVI RISINĀJUMI 
 

- Interneta ‘rīki’ 

- Platforma – sociālie tīkli 

- Vajadzību apzināšana 

- Attīstības prioritāšu noteikšana 

- Galvenā mērķauditorija – jaunieši 

- Ideju integrācija plānošanas procesā 

 

- Tiek izmantoti kopš 2012.gada  

 

 

 

 

 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 

 

 
 

 

Eiropas Sociālā fonda projekts 

„Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas 

plānošanas reģionā”  
(vienošanās Nr. 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/037/23) 

 

85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību 

 un 15% finansē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 
 


