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Jaunpils iedzīvotāju saiets 2008 

Devīze 

 

Nāc, domā, 

dari! 



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 
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 

 



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 



2004.gada forums bildēs 



Foruma norise tiek 

protokolēta 



Iesildīšanās darbam  

ar dziesmu 



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 

 















2.etaps - darbs mazajās 

grupās 

 

 

Meklē risinājumus 
izvirzītajām problēmām 



Uz  2. darba grupu izvirza 6 problēmas  

 Transporta problēmu risināšana 

 Par dienas centru izveidi ciematos 

 Motivācijas veicināšana, iedzīvotāju 
aktivitātes palielināšana 

 Vides sakārtošana un kultūrvides 
saglabāšana 

 Informācijas sistēmas pilnveidošana 

 Jauniešu iniciatīvas un atbildība, brīvā 
laika organizēšana 









Visi dalībnieki balso par viņuprāt 
prioritāri risināmiem jautājumiem 













 

 

 

 

 

 

 

 

3.etaps - darbs mazajās grupās 

 

 

 

Veido projekta darba 
grupas 

un projektu uzmetumu   

lielāko balsu skaitu 
saņēmušo ideju 

realizēšanai 

 



Projektu idejas 

Nr.  

p.k.   Projekta nosaukums 

 1.    Sociālais centrs „Smaids” 

 2.    Jauniešu forums 

 3.    Mēs videi- vide mums 

 4.    Zaļās birzītes atdzimšana 

 



Iedzīvotāju saiets – gan darbs, gan 

atpūta 









Noslēgumā – vietējo uzņēmēju jaunākās produkcijas prezentācija 

 



Paldies par uzmanību! 

Vija Zīverte 

vija.ziverte@jaunpils.lv 


