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KO DOMĀ CILVĒKI? 

 
Kas notiek? (lokāli un globāli) 
Kad? 
Kurš dara?  
Kurš zina?  
Kur meklēt? 
Kā?  
KĀPĒC? KĀDA JĒGA? 
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NAV SVARĪGI, CIK ĀTRI JŪS EJAT, JA 
DODATIES NEPAREIZĀ VIRZIENĀ. 

Stīvens R. Kovejs 



IESAISTE SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTĒS 

https://www.km.gov.lv/sites/km/files/media_file/nvo-12.20181.pdf 
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 Interese (ne darbs):  pa ceļam «lielveikala 

sarunā» un ziņa «par tavu vietu» 
 Sezonalitāte – sistēmātiski, bet   

 daudzveidīgi 
   Jauns maršruts - iedzīvotāju asambleja 
   
  
 
 
 

 Zema sasaiste ar ikdienas dzīvi 
 Vieni un tie paši iedzīvotāji 
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 Klientortientēta pieeja - iedzīvotāju 

kartēšana un «leģenda» 
 Vajadzības un iepazīšanās 
 Mērķtiecīgi (kad vajag) ietvert arī 

tos, kas negrib vai nevar 
 
 

 

 
 
 
 

 70% obligātās prasības 
 Aptauja, ko aizpilda aktīvie vai apzinīgie 
 Darba grupa(s) un klātienes tikšanās 

(bez dalībniekiem) 
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  Hārta līdzdalības kāpnes 
  Ne tikai pozitīvais un negatīvais 
  Jautāt viedokļus un novērot paradumus,  
  gatavību rīcībai 
 
 
 

 Pareizās atbildes 
 Informēšana un konsultēšana 

(pre-stage) 
 
 



 Informācijas un 
jautājumu konteksts 

 Veids un formāts 
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  Atklātība 
  Tematiskās grupas ar informatīvo bāzi pa  
  nozarēm, teritorijām, interešu grupām,  
  izaicinājumiem  (plānošanas šūnas, dzīvās 
  laboratorijas)       
 



 
  Reprezentatīvā     

  demokrātija 
 

 
      
 

Stratēģiskā 
inteliģence 

 

 
Lokālā (vietas) 

inteliģence 
 
 
 
 

 
      Līdzdalīgā 
    demokrātija 
 

 
Teritoriālā 
inteliģence 

 

Dumass, 2012 
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Ilgtermiņa ikdienas darbs –  
vadītāja un nodaļu ziņojumi,  
izbraukuma domes sēdes,  
aplikācija ziņām,  
ziņas un sarunas sociālajos tīklos,  
whatsapp grupa,  
aicinājumi pastkastēs,  
klusie telefoni,  
koncerts kā dāvana,  
brokastis ar deputātu,  
pagastu pēcpusdienas,  
atvērtības principiem atbilstoša mājaslapa, 
«pašvaldība atbild»,  
ziņojumu karte,  
mentors pašvaldībā 
..... 

 
 

 Kopienu ikdienas plāni 
 Gandarījums un motivācija 
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  Skaidra visa procesa sistēma ar 
vienlīdzīgām iespējām (līdzdalības budžets,  
NVO projektu konkursi) 
  Ieguldījums (īsas) atgriezeniskās  
saites nodošanā 
  Līdzdalības karte ar horizontālo tīklu, 
ietverot informāciju (vs «sabiedrības 
līdzdalība») 
 

 
 
 
 

 Sistēma un «deputātu kvotas» 
 Ir informācija, bet nav informācijas 
 Monitorings 
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 Viedokļu klātbūtne – sienas un raktuves 
 Iedzīvotāju padomes un kopienu līderi  
   (neformāls, bet ilgtspējīgs tīkls) 

      Personiski aicinājumi un skaidrs, kurš 
izmantos rezultātu 
 
 
 

 Politika un budžets VS redzējums 
 

 Vairums vadītāju nepietiekami 
komunicē savu vīziju.  Vairums 
vadītāju vīziju komunicē 10 līdz 
100 reižu par maz.  

    Džons Koters 
 
 



 
  Funkcijas – kas jāzin 
 sabiedrībai 
  Tempa turētāji 

  Koordinēta, bet dalīta  
 atbildība 
 
 
 
 

 Ierastā kārtība 
 Atbildīgā persona 
 Sadarbība starp 

iestādēm 
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 Multifukcionalitāte kā norma 
 0.2 – 4 slodzes plānotājiem 
 Mēģināt darīt 

 
 

  
1 stunda nedēļā: 
- Metodēm un prasmēm, ko 

izmēģināt (metodes.lv, Ilgteriņa vīzija lauku attīstībai, 

Pārskats par iedzīvotāju iesaistes piemēriem  
Latvijas pašvaldībās, Formula jauniešu līdzdalībai Territorial 
agenda 2030, Ruralisation rural cards...) 

- Bibliotēkas izveide 
- Zvans kolēģim 
- ... 

 
 
 



https://ruraltrends.eu/list-of-all-trend-cards/ 



L - Kas ir Tavs KKL (kaut kas labs)?  
S - Ko tu darītu citādi / nesanāca?  



anita.selicka@laukuforums.lv 

+371 29442492 

@laukuforums 

laukuforums.lv 

 

 Paldies! 


