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Attīstība? 

Process, ko var attiecināt uz

- Biznesa procesiem

- Bioloģiskajiem procesiem

...

- Uz sociālu zinātni, kur viens no jēdzieniem ir 

Kopienu attīstība, kas nozīmē UZLABOT KOPIENAS VEIRĀKUS DZĪVES ASPEKTUS



Kopienu attīstība 

Process, kur kopienas (Sabiedrības) pārstāvji nāk kopā un veic 
kolektīvas darbības un ģenerē risinājumus kopēju problēmu risināšanai.



Kopienu attīstība nozīmē indivīdu un cilvēku

grupu zināšanu palielināšanu par jomām, 

kas var pozitīvi ietekmēt dzīvi viņu kopienās.

Kopienu attīstības darbs ir ietekmēt gan

indivīdus, gan kopienas pozīciju 

plašāku sociālo procesu kontekstā



Proaktivitāte



Kā attīstās vietas… (Vēsturiski)



https://www.fold.
lv/2019/06/izstad
e-mikrorajoni-
spozums-un-
posts-latvijas-
arhitekturas-
muzeja/

Purvciems, 1965

Gunārs Meibergs



Ekrānšāviņš no 2021. gada 2. marta



Uzbūvēt no jauna
Uzlabot vietu, kur 
dzīvo cilvēki



Parka neesamība





Kas tad ir Sabiedrība virzīta attīstība?



Sabiedrības Virzīta attīstība

… process, kurā kopā strādājot, tiek radīti un sasniegti vietēja līmeņa 
vīzijas un mērķi.

… tā ir plānošana un attīstības pieeja, kura ietver sekojošus principus 
(1) Vīziju par vietu, kuru veido vietā dzīvojošie (2) Vietējo iedzīvotāju 
balss ir prioritāra (3) tā ir balstīta uz vietējām stiprām pusēm, nevis 
balstīta uz problēmu risināšanu (4) Notiek sadarbība starp sektoriem, 
kurā tiek strādāts pie sistemātiskām izmaiņām, bet ne uz īstermiņa 
projektiem. 



Tūjas attīstības plāna izstrāde 2019. gadā



Jāņparks Valmierā!



Uzsākot Sabiedrības Virzītu attīstību, jāievēro 
sekojoši principi

• IZAUGT NO KOPĒJĀS VIETĒJĀS VĪZIJAS

• BŪVĒT UZ IESPĒJĀM UN STIPRAJĀM PUSĒM

• STRĀDĀ AR DAŽĀDIEM CILVĒKIEM UN SEKTORIEM

• VEIDOT SADARBĪBĀ VĒRSTU LĪDERĪBU

• MĀCIES DAROT

http://inspiringcommunities.org.nz/ic_resource/nga-matapono-cld-principles/



Pašģenerējošas kopienas, kas tas ir? 



• Spēja ģenerēt vajadzības

Spēja sanākt kopā, spēja runāt, spēja izvērtēt, spēja objektīvi analizēt … 

• Kā vietējā kopiena var «augt»? 

Spēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes, spēja piesaistīt resursus (Īpaši 
cilvēciskos)

• Kā Vietējā sabiedrība var realizēt savas vajadzības?

Spēja pašiem rīkoties un īstenot, spēja veikt savu interešu aizstāvību 



Pašģenerējošā kopiena ….

NVO

BIEDRĪBAS

APKAIMES

INTEREŠU 
GRUPAS

INTEREŠU 
APVIENĪBAS

CIEMU 
ASOCIĀCIJAS

APKAIMES

VIETAS FB 
GRUPA



Kāpēc kopienai vajag pašiem domāt, risināt un darīt?

1) Teritoriālais princips (Vietas pārstāvniecība)

2) Gudri risinājumi (Ne tikai celiņš un soliņš)

3) Spēja atdalīt vēlmes no vajadzībām (NeCīņa par resursiem, bet 
konstruktīvi priekšlikumi)

4) Dažādu Interešu pārstāvniecība (Jaunas vēsmas, jaunas tendences)

5) Papildus resursi pašvaldībai (Pašvaldība nevar visu un varbūt arī 
nevajag)

6) Kopdarbība rada prieku (Ir forši, ja cilvēkiem ir ne tikai personīgie un 
profesionālie mērķi, bet arī sabiedriskie)



Vai tad Pašvaldībai pašai nevajag braukt, 
uzzināt un darīt?

Piemēram, izstrādājot 
Pašvaldības plānošanas 

dokumentus



INFORMĒŠANA

Mēs darīsim šādi

- Informācijas  nodošana
- Konsultēšana
- Iedvesmot
- Izskaidrot
- Veicināt



KONSULTĒŠANĀS
Kā mēs varam darīt labāk?

Es varu pajautāt 
vairāk cilvēkiem

Es esmu redzējis

Man ir pieredze

Man ir zinšānas

Es esmu mēģinājis
Es ticu



VEIDOJOT PLĀNU KOPĀ

Mācīties kopā

Kopā izstudēt

Diskutēt

Atklāt kopā

Vienoties



Ko tas nozīmē praktiski?



Pulcināt iesaistītos/iesaistāmos un noteikt 
kontekstu



Izveidot patstāvīgu komunikācijas rīku



Sadalīt atbildības



Atrast domubiedrus un sadarbības partnerus





Ko tad mēs iegūstam veidojot savu vīziju un 
ģenerējot risinājumus?



Ieviest «tehniskā» darbinieka līdzdalības indeksu

• Par pašvaldības darbiniekiem jāuzskata 
ikviens, kas saņem atalgojumu no 
pašvaldības budžeta

• Ikviens pašvaldības darbinieks var būt 
līdzdalības aģents

• Noskaidrot vai pašvaldības tehniskie 
darbinieki piedalās pašvaldības attīstības 
plānošanā

• Atrast iespēju nodot pašvaldības attīstības 
plānotājiem tos ieteikumus, ko pašvaldības 
«visiem» darbiniekiem pauž cilvēki ar ko tie 
tiekas

• Izveidot sistēmu, kur ikviens pašvaldības 
darbinieks var paust ieteikumus pašvaldības 
«ikvienas» jomas uzlabošanā



Ieviest «puķu dobju» plānošanas līdzdalības indeksu 

• Iedzīvotājiem interesē dažāda mēroga 
jautājumi- tas ir jārespektē 

• Izveidot tradīciju- vietu vai vidi, kur 
varu izteikties, diskutēt.

• Nepievilt cilvēkus, kas iesaistās 
līdzdalībā

• Respektēt dažādas interešu grupas, 
vecumu un citas grupas

• Attīstību var plānot arī pēc attīstības 
programmas izveides

• Paredzēt pietiekami daudz resursus



«Miljons līdzdalības formas» pašvaldības attīstībai

• Pašvaldības jau pulcē cilvēkus dažādos 
formātos- tas jāizmanto

• Vienai cilvēku grupai patīk nākt uz 
sanāksmēm, vienai patīk pildīt anketas 
u.t.t.

• Līdzdalības formas var būt ļoti inovatīvas 
un dažādas

• Saprast kā katras līdzdalības formas 
rezultātus savietot un izmantot

• Arī komentāri Internetā ir līdzdalības 
forma- radoši izmanto to

• Atmest formas, kas nestrādā vai nav 
efektīvas 



Palīdzi iedzīvotājiem veidot savu pozīciju

• Ir jomas, kurās mērķa grupas ir grūti 
sasniedzamas

• Ir jomas, kurās vajag nevis iedzīvotāju 
viedokli, bet iedzīvotāju ekspertīzi

• Iedzīvotājiem labāk patīk runāt virtuvē vai 
dārza svētkos

• Cilvēki ne vien ved savus bērnus uz skolu, 
bet arī dzīvo savā apkaimē un ciemā

• Deleģē risinājumu meklēšanu NVO un citām 
iedzīvotāju grupām

• Spēcini cilvēkus un organizācijas, kas palīdz 
attīstīt pašvaldību

• Siers bez maksas ir tikai peļu slazdā. 
Bezmaksas līdzdalība var beigties ar 
saviesīgu parunāšanu 



Lai arī cik līdzdalība var nebūt viegla, labāk ir runāt nekā klusēt!

• Viedokļi vienmēr būs dažādi

• Cilvēki var būt ļaunprātīgi

• Dzirdēt cilvēkus ir viegli, izprast grūti

• Jāzina, ko darīt ar rezultātiem

• Kam līdzdalības rezultāti ir vajadzīgi: 
Tvaika nolaišana?

• Kā savietot iedzīvotāju līdzdalības 
rezultātus ar «pētījumiem» un 
«citiem» faktoriem

• Līdzdalības svars un argumenti



Jaunolaines attīstības biedrība

Vienkārši dara


