
Jaunpils iedzīvotāju forums 

2004.gada 13.novembris 





Organizētāji, atbalstītāji 

Organizēja 

 Biedrība “Jaunpils 

RAC ”Rats”” 

sadarbībā ar 

Jaunpils pagasta 

padomi un Jaunpils 

vidusskolu 

Finansēja  

BAPF 

Jaunpils pagasta 

padome 

Jaunpils pagasta 

uzņēmēji 



KAS IR IEDZĪVOTĀJU FORUMS ? 

 Iedzīvotāju forums ir veids, kā iesaistīt iedzīvotājus 

rūpēs par savas vides sakārtošanu un uzlabošanu 

 

 Iedzīvotāju forumā tiek pulcināti vietējie iedzīvotāji, 

lai pārrunātu vietējās kopienas problēmas un 

vienotos par iespējamiem to risinājumiem 

 

 Piedaloties forumā vietējās sabiedrības pārstāvji – 

uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji, skolotāji, pensionāri, 

jaunieši un citi pagasta iedzīvotāju pārstāvji – 

nosaka pagasta attīstībai svarīgas prioritātes un 

izveido darba grupas to realizēšanai 

 



 

Kādi ir Foruma uzdevumi? 
 

Apzināt pagasta 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 

(pagastam, noteiktai pagasta daļai) 



Ieguvumi no Foruma 
 

Sabiedrībai: 

 līdzdarboties 

lēmumu 

pieņemšanas 

procesā 

 iespēja iesaistīties 

sabiedrības 

aktivitātēs 

 uzlabot savas 

dzīves kvalitāti 

 

Uzņēmējiem 

uzzināt sabiedrības 

viedokli par vietējām 

vajadzībām 

iespēja paust rūpes par 

vietējo sabiedrību – būt 

sociāli atbildīgiem, 

atbalsot tās un tādējādi 

uzlabojot savu tēlu 

būt līdzvērtīgiem 

partneriem ar 

iedzīvotājiem un 

pašvaldībuattīstīt 

biznesu sakārtotā vidē 

 



 

Ieguvumi no Foruma 
 

Pašvaldībai; 
 būt par partneri sabiedrībai vietējo problēmu 

risināšanā 

 iegūt sabiedrības līdzdalību vietējo problēmu 

risināšanā 

 iegūt informāciju par sabiedrības vajadzībām 

 sabiedrības attīstībai 

 

 attīstīt sadarbību ar NVO un privāto sektoru, 

tādējādi piesaistot papildus resursus (naudā, 

“graudā”, cilvēkresursus) vietējās sabiedrības 

attīstībai 

 



Kā tika organizēts? 

 Izveidoja rīcības komiteju 

 Noorganizēja pagasta iedzīvotāju 

anketēšanu 

 Nodrošināja mazo grupu vadītāju apmācību 

 Izveidoja un iespieda bukletu “Jaunpils 

pagasts” 

 Nodrošināja foruma norisi 

 



Rīcības komiteja 

 Vairis Štolcers          Vija Zīverte           

Andra Ķergalve        Ligita Gintere       

Aiva Jakovela           Ita Lapsa               

Jānis Šteinbergs       Vera Smirnova  

Dzintra Augule         Edijs Pahmurkins + 

 

  mazo grupu vadītāji             



Mazo grupu vadītāji 

 Dace Adiņa   Aiva Jakovela   Ligija Rutka Ineta 

Miķelsone        Marija Jēkabsone     Ruta Liepa  

Lidija Pavlova   Iveta Liepa   Irēna Martuzāne         

Inga Kozlovska       Dina Liepa   Aija Mizga    

Dzidra Krastiņa Līga Augule         Sandra 

Vārpiņa            Edīte Garoza        Marta 

Grīnfelde 





Kas piedalījās? 

 Jaunpils iedzīvotāju forumā piedalījās 79 

jaunpilieši 

 viesi no Talsu attīstības fonda un 

Madonas rajona 









Kā noritēja darbs forumā? 

 1.etaps  - darbs mazajās grupās            

 

 

 Izvirzīja galvenos 

problēmjautājumus pa noteiktām 

tēmām 







Tēmas 

 1.gr.- Iedzīvotāju 

līdzdalība 

 2.gr. - Kultūra, atpūta, 

sports 

 3.gr. - Izglītība visu 

vecumu iedzīvotājiem 

 4.gr.- Sociālā un 

veselības sfēra 

 5.gr.-Sakopts pagasts 

 6.gr. - Vietējā 

ekonomika un 

uzņēmējdarbība 

 7.gr.- Droša vide 

iedzīvotājiem 

 8.gr.- Iespējas 

jauniešiem 

 9.gr.- Izaugsme un 

attīstība - vai labi 

plānojam 

 







2.etaps - darbs mazajās grupās 

 

 

Meklē risinājumus izvirzītajām 

problēmām 



Visi dalībnieki balso par 

viņuprāt prioritāri risināmiem 
jautājumiem 



Balsojuma rezultāti 

Veidot organizāciju,
kas nodrošina bērnu
nodarbinātību
vasaras periodā (23)

Laikraksta “Jaunpils
Vēstis” redakcijas
darba uzlabošana,
satura aktualizēšana,
izplatīšana (14)

Iesaistīt mediķus u.c.
speciālistus
izskaidrojošā darbā
par nelegālā alkohola
lietošanu un
smēkēšanu (11)

Informācijas stendi
visos pagasta
centros (18)

Radīt iespēju
kvalitatīvai, labai
izglītībai (12)

Slēgt līgumus starp
īpašniekiem un
pilnvaroto personu
par teritoriju
sakopšanu (10)

Radīt iespēju ar
sportu nodarboties
sievietēm (15)

Organizēt vecāku
dežūras (12)

Izveidot jauniešiem
neatkarīgu uzticības
dienestu (10)



Balsojuma rezultāti 

Meklēt grupu līderus
(10)

Talantu virzīšana un
attīstīšana (4)

Organizēt bērbu
apciemojumus pie
pensionāriem mājās
(4)

Veicināt jauniešu
aktivitātes (9)

Noteikt objektu
apsaimniekotāju
robežas, slēgt
līgumus (4)

Informācija par
atpūtas un izklaides
iespējām (3)

Noteikt iekāpšanas
vai izkāpšanas vietas
pie skolas (7)

Veidot uzraudzības
istabu bērniem,
piesaistīt
pensionārus (4)

Papildināt bibliotēku,
izmantojot labdarību,
veicināt grāmatu
apmaiņu ar citām
bibliotēkām (3)



 

 

 

 

 

 

 

 

3.etaps - darbs mazajās grupās 

 

 

 

Veido projekta darba grupas 

 un projektu uzmetumu   

lielāko balsu skaitu saņēmušo ideju 

realizēšanai 



1. Informācijas stendi mazajos 

centros 

Stendu novietojums - 
Levestē blakus 
telefonam 

    Jurģos, Saulē, 
Veclaukos, Strutelē 
(muižā, ciematā), 
Jaunsēžos, pie ceļa 
Teikas - Brandavas 

Turpmākā darbība 

 skiču zīmējumu 
izveide 

 darba grupa skiču 
izvērtēšanai 

 darba grupa projekta 
īstenošanai 

 finansējuma piesaiste 

Grupas koordinatori -
Rolands Zvagulis,  
Lidija Pavlova 



2. “Čaklās skudriņas” (organizācija, kas nodrošina bērnu 

nodarbinātību vasaras periodā) 

Paredzamais rezultāts - 

paēdis bērns, darbā 

audzināts un vasarā 

nodarbināts, nopelnījis 

sev skolas līdzekļus 

Vajadzīgie resursi - 

 cilvēku resursi(organizatori, 

darba piedāvātāji) 

materiālie resursi (telpa, 

telefons) 

finansu resursi  

 

Projekta darbības soļi-  

 juridiskā konsultācija 

 informēt visus pagasta 

līmenī 

 

 

Grupas koordinatori -  

Inga Kozlovska, Iveta Liepa 



3. Redakcijas “Jaunpils Vēstis” darba 

uzlabošana 

 Paredzamais rezultāts - 

savlaicīga, saturīga 

informācija 

 Resursi - 

 cilvēki (skolnieku 

iesaistīšana) 

brīvprātīgo entuziastu 

apzināšana 

vietējo žurnālistu (studentu) 

iesaiste 

 Darbība - redkolēģijas 

izveide, 1.tikšanās  

2005.gada janvāris  

 

 Koordinators - 

 Inga Papendika 

 Palīgi - Valdis Strods 

            Sandra Vārpiņa 



4.Skolas darba kvalitātes uzlabošana 

 Biežākas individuālās 

skolotāju - vecāku 

tikšanās   (T.Juzupa) 

 Pieredzes apmaiņa 

Zirņu pamatskolā 

(J.Valainis) 

 Popularizēt statistikas 

datus par absolventu 

tālāko izglītību 

(12.kl.audz.) 

 Apzināt skolas 

pedagoģiskā procesa 

vājās un stiprās puses 

(D.Adiņa) 

 organizēt pasākumus 

noteiktam mērķim uz 

ziedojumiem 
(piem.koncerts, lai 

piesaistītu līdzekļus jaunu 

tautas tērpu iegādei deju 

kolektīviem)  



5.Vecāku dežūras 

 Mērķis - radīt drošu vidi jauniešiem 

pasākumu laikā, pēc pasākumiem, 

nedēļas nogalēs 

 Koordinators - Mirdza Ķergalve 

 Turpmākā darbība - veidot sadarbību ar 

Skolas Domi  



6.Sporta iespējas - trenažieru zāle 

 Nav koordinatora 

 Iespējama telpa  

Sporta namā 

 Tas būs maksas 

pakalpojums 

 Izsludināt apņēmīgu 

cilvēku meklēšanu 

projekta koordinēšanai 

 

Turpmākā darbība- 

 atrast koordinatoru 

 rast iespējas 

finansējumam 

     - pagasta 

     - piesaistīt uzņēmējus 

     - projektu nauda 

 veidot interešu grupu 



Par ko gandarīti foruma rīkotāji? 

 Par dalībnieku izturību (neaizgāja mājās pēc 

pusdienām, bet gandrīz visi aktīvi darbojās līdz 

plkst.17.00) 

 par grupu vadītāju ieinteresētību un iniciatīvu 

 par Jaunpils uzņēmēju un iedzīvotāju atbalstu 

pasākuma sagatavošanā 

 par daudzajiem ‘paldies” un “kāda jauka diena 

šī bija” pasākuma noslēgumā 



Kādi nākotnes plāni? 

 

 

 Rīkot 2.Jaunpils iedzīvotāju forumu 

pēc 3 - 4 gadiem 



Nāc! Domā! Dari! 

Vija Zīverte, 

projekta vadītāja 

Jaunpils, 2004 


