
 

 

Seminārs  
 
 

 “Par sabiedrības iesaistes mehānismiem attīstības 
plānošanā  

Jaunpils novada pieredze 
 sabiedrības iesaistes procesa  

organizēšanā:  iedzīvotāju forumi 
 

 
  

 
  

 

 

Centrs “Koka Rīga”, Rīga 

8.augusts, 2013.gads 

 



Kas ir iedzīvotāju forums? 

1.   Iedzīvotāju forums ir veids, kā iesaistīt iedzīvotājus 

rūpēs par savas vides sakārtošanu un 

uzlabošanu 

 

2.  Iedzīvotāju forumā tiek pulcināti vietējie iedzīvotāji, lai 

pārrunātu vietējās kopienas problēmas un 

vienotos par iespējamiem to risinājumiem 

 

3.  Piedaloties forumā vietējās sabiedrības pārstāvji – 

uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji, skolotāji, pensionāri, 

jaunieši un citi pagasta iedzīvotāju pārstāvji – 

nosaka pašvaldības attīstībai svarīgas prioritātes 

un izveido darba grupas to realizēšanai 

 



Jaunpils iedzīvotāju forumu 
pieredze 

 
Jaunpils iedzīvotāju forums 2004.gada 5.novembrī 

 

Jaunpils iedzīvotāju saiets 2008.gada 5.aprīlī 

 

Jaunpils jauniešu forums 2010.gada 3.aprīlī 

 

Jaunpils iedzīvotāju forums 2013.gada 2.martā 

 

Kutaisi pilsētas (Gruzija) iedzīvotāju forums 2011.gada martā 



Organizētāji, atbalstītāji 

Organizēja 

 

Biedrība “Jaunpils RAC 

”Rats””  un biedrība 

“Levestes spicie” 

sadarbībā ar Jaunpils 

pašvaldību, Jaunpils 

vidusskolu, pārējām 

Jaunpils novada 

biedrībām 

Finansēja  

 

BAPF 

ĪUMSILS 

Sorosa fonds 

Jaunpils pagasta 

padome/novada dome 

Jaunpils pagasta/novada  

uzņēmēji 



Jaunpils iedzīvotāju forums 

Devīze: 

Nāc, domā, 

dari! 



 

Kādi ir foruma uzdevumi? 

 
Apzināt pašvaldības stiprās un vājās 
puses, problēmas un attīstības prioritātes 
 

Panākt vienošanos dažādu sabiedrības 
grupu starpā par problēmu risinājumiem 
 

Izveidot darba grupas ar vietējiem 
sabiedrības pārstāvjiem, lai panāktu 
problēmu risinājumus – realizētu 
konkrētus projektus, kas svarīgi konkrētai 
kopienai (novadam, pagastam, noteiktai 
pagasta daļai) 



Kā tika organizēts? 

 Izveidoja rīcības komiteju 

 Noorganizēja pašvaldības  iedzīvotāju 

anketēšanu 

 Nodrošināja mazo grupu vadītāju apmācību 

 Izveidoja un iespieda bukletu “Jaunpils 

pagasts” 

 Nodrošināja foruma norisi 

 Koordinēja forumā izvēlēto projektu 

īstenošanu.  

 



Darba princips 

 

 Mērķis - apzināt iedzīvotāju viedokļus un 

idejas!  

 Nebūt ekspertiem  - skatīties no iedzīvotāja 

perspektīvas, neaizmirst arī par mājās 

palicējiem, runāt arī viņu vārdā! 

 Šodien visas idejas un viedokļi ir pareizi!!! 

 Vadītāji & palīgi vada procesu un nav eksperti 



Dalībnieku reģistrācija 



Dalībnieku reģistrācija 



Foruma norise tiek 

protokolēta 



Iesildīšanās darbam  

ar dziesmu 



Iesildīšanās darbam  

ar dziesmu 



Mazo darba grupu vadītāji gatavi darbam 



Kā noritēja darbs forumā? 

1.etaps  - darbs mazajās grupās            

 

 

 

 
Izvirzīja galvenos problēmjautājumus pa 

noteiktām tēmām 



Tēmas 

1.gr.- Iedzīvotāju līdzdalība 
(Sadarbība un 
līdzdalība)  

2.gr. - Kultūra, atpūta, 
sports 

3.gr. - Izglītība visu 
vecumu iedzīvotājiem 

4.gr.- Sociālā un veselības 
sfēra 

5.gr.- Sakopts pagasts 
(Mājoklis un vide) 

6.gr. - Vietējā ekonomika 
un uzņēmējdarbība 

 

7.gr.- Droša vide 
iedzīvotājiem 

 

8.gr.- Iespējas jauniešiem 

 

9.gr.- Izaugsme un 
attīstība - Mazo ciematu 
attīstība 

 







Pēc stundas darba mazajās grupās,  ar 

rezultātiem iepazīstina visus dalībniekus 

 









Foruma norise 

2.etaps - darbs 

mazajās grupās 

 

 

 Meklēja 

risinājumus 

izvirzītajām 

problēmām 









Foruma norise 
 

Visi dalībnieki balso 

par viņuprāt 

prioritāri 

risināmiem 

jautājumiem 

 



Foruma norise 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
3.etaps-  

Veidoja projekta darba 
grupas un projektu 
uzmetumus  lielāko 
balsu skaitu saņēmušo 
ideju realizēšanai 



Foruma norise 

 

 



Iedzīvotāju saiets – gan darbs, 

gan atpūta 



Ieguvumi no foruma 

 Sabiedrībai: 
 iespēja 

līdzdarboties 

lēmumu 

pieņemšanas 

procesā 

iespēja iesaistīties 

sabiedrības 

aktivitātēs 

Iespēja uzlabot 

savas dzīves 

kvalitāti pašam 

lemjot un darot 

 

 Uzņēmējiem 
 uzzināt sabiedrības viedokli 

par vietējām vajadzībām 

 iespēja paust rūpes par 

vietējo sabiedrību – būt 

sociāli atbildīgiem, atbalsot 

tās iniciatīvas un tādējādi 

uzlabojot savu tēlu 

 būt līdzvērtīgiem partneriem 

ar iedzīvotājiem un 

pašvaldību, lai  attīstītu 

biznesu sakārtotā vidē 

 



 

 

  

 Pašvaldībai; 
Iespēja būt par partneri sabiedrībai vietējo problēmu 

risināšanā 

Iespēja iegūt sabiedrības līdzdalību vietējo problēmu 

risināšanā 

Iespēja iegūt informāciju par sabiedrības vajadzībām 

sabiedrības attīstībai (visa darba grupu informācija pēc 

foruma apkopota un izmantota AP izstrādē) 

Iespēja attīstīt sadarbību ar NVO un privāto sektoru, 

tādējādi piesaistot papildus resursus (naudā, “graudā”, 

cilvēkresursus) vietējās sabiedrības attīstībai 

 

 

 



Paldies par uzmanību! 

                                    Vija Zīverte 

RPR projekta plānošanas dokumentus izstrādes speciāliste 

lauku teritorijām, 

                    Jaunpils novada domes Attīstības nodaļas vadītāja  
 
 
 
 
 
 
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. 

 


