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Projektu atbalsta ASV vēstniecība Latvijā
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Latvijas Pilsoniskās alianses un Sorosa fonda – Latvija projekta „Sabiedriskās apspriedes: valsts institūciju un
NVO sadarbība” ietvaros 42 dažādu valsts institūciju un NVO pārstāvji veidoja vienotu redzējumu par
sabiedrisko apspriežu lomu politikas veidošanas procesos. Šis materiāls tapis, pateicoties dalībnieku aktīvajai
līdzdalībai trīs dienu seminārā/diskusijā un ieinteresētībai pilsoniskas sabiedrības attīstībā. Materiālu papildina
semināru gaitā izskanējušie viedokļi(*) un projekta gaitā īstenoto 3 sabiedrisko apspriežu piemēri (pielikumi).
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SATURS

IEVADS
1.Sabiedriskā apspriede.
2.Sabiedriskās apspriedes sagatavošanas posms.
3.Sabiedriskās apspriedes gaita/soļi.
4.Atgriezeniskās saites nodrošināšana.
5.Sabiedriskajā apspriedē iesaistīto pienākumi un prasmes:
5.1.Dokumenta projekta izstrādātāji.
5.2.Sabiedriskās apspriedes dalībnieki.
5.3.Plašsaziņas līdzekļi.
5.4.Sabiedriskās apspriedes vadītājs (procesu veicinātājs/moderators).
6.Metodes prasmju attīstīšanai:
6.1.Darbs ar dokumenta projekta tekstu.
6.2.Par jautāšanu un jautājumiem.
6.3.Argumentu veidošana.
6.4.Sarunas, uzstāšanās.
PIELIKUMI
Sabiedrisko apspriežu piemēri: process un saturs.
1.pielikums. Mūžizglītības stratēģija, Izglītības un zinātnes ministrija.
2.pielikums. Valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā”
pamatnostādnes 2006. – 2010., Īpašu uzdevumu ministra
sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts.
3.pielikums. Nacionālais rīcības plāns nabadzības un
sociālās atstumtības mazināšanai, Labklājības ministrija.
4.pielikums. Komunikācija ar mērķa grupām.
5.pielikums. Sabiedrisko apspriežu vērtējums – dalībnieku viedokļi.
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IEVADS

Sabiedriskās apspriedes ir vēl jauna un reti
izmantota metode politikas dokumentu izstrādei.
Lai veicinātu izpratni par sabiedriskajām apspriedēm,
vairāki sadarbības partneri – Latvijas Pilsoniskā
alianse, NVO centra konsultanti un Sorosa fonds –
Latvija – no 2005. gada maija līdz decembrim
īstenoja projektu „Sabiedriskās apspriedes: Valsts
institūciju un NVO sadarbība”. NVO pārstāvji un
ministriju pārstāvji izzināja ārvalstu pieredzi, veidoja
kopīgu izpratni par šo metodi, noteica sabiedriskajās
apspriedēs iesaistīto pušu atbildības jomas,
pārrunāja iespējamos soļus sabiedriskās apspriedes
gaitā, kā arī aktīvi līdzdarbojās triju apspriežu
sagatavošanā, norisē un izvērtēšanā.
Sabiedriskā apspriede kā metode (public hearing)
tiek praktizēta Lielbritānijā, Amerikas Savienotajās
valstīs (ASV) un Kanādā. Tā, piemēram, ASV tiek
īstenotas tā sauktās kvazitiesiskās apspriedes, kuru
procedūra izstrādāta līdzīgi zvērināto tiesai un kur
tiek izlemti pretrunīgi jautājumi un ierosinājumi.
Minētajās valstīs sabiedriskā apspriede balstīta uz
ilgos gados uzkrāto pieredzi un izkoptu diskusiju
kultūru, atsevišķos gadījumos (kvazitiesiskās
apspriedes) tās procedūra noteikta likumos.

Tieši tāpēc sabiedriskās apspriedes tika organizētas
kā konstruktīvs sabiedrības līdzdalības veids, kā
saruna, kas padara politiku pieejamāku un
saprotamāku sabiedrībai, bet ministriju pārstāvjiem –
kā iespēja efektīgāk izstrādāt konkrētā politikas
dokumenta projektu. Galvenais procedūru princips
projekta laikā bija dot iespēju ikvienam klātesošajam
mutiski vai rakstveidā izteikt savu praktiskajā
pieredzē balstītu viedokli, iekļaujot to apspriedes
protokolā.
Projektā gūtās atziņas sabiedrisko apspriežu
organizēšanā un vadīšanā apkopotas šajā
rokasgrāmatā, kuras mērķis ir rosināt valsts
institūciju un pašvaldību pārstāvjus izmantot
sabiedriskās apspriedes kā vienu no sabiedrības
iesaistīšanas un konsultāciju metodēm politikas
dokumentu projektu izstrādē.
Metodes priekšrocības:
! iespēja katram sabiedriskās apspriedes
dalībniekam izpaust savu viedokli un tikt
uzklausītam,
! tiek nodrošināta atgriezeniskā saite,
! interaktīvas metodes – cilvēki jūtas iesaistīti
procesā, nav iespējas palikt malā, nepiedalīties,
izvairīties no viedokļa paušanas,
! iespēja plašam interesentu lokam vienoties
par savstarpēji pieņemamu problēmu izpratni un
risinājumiem,
! darbs grupā vienotam mērķim veicina
iecietību pret dažādiem, pat pretējiem
viedokļiem.

Atklātas sabiedriskās apspriedes dažādās valstīs
parasti vieno tas, ka darba kārtībā plānota politikas
dokumenta izstrādātāju uzstāšanās, to vada neitrāls
moderators, jebkurš interesents vai žurnālists var
reģistrēties. Apspriedes laikā dalībniekiem ir iespēja
izteikties un jautāt, iesniegt savus komentārus
rakstveidā.
Projekta īstenotāji mēģināja atrast Latvijas
apstākļiem piemērotāko variantu, precīzi
nepārņemot ārvalstu pieredzi, bet gan pielāgojot to
Latvijas situācijai.

Projekta laikā neizdevās pārliecināties:

4

Projekta gaitā īstenotas trīs sabiedriskās apspriedes,
kurās ir pārbaudītas sabiedrisko apspriežu
realizācijas iespējas politikas veidošanas stadijā pirms pamatnostādņu vai rīcības plāna izstrādes.
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! vai metode der, apspriežot tiesību aktu
projektus, kur grūti izvirzīt vienu/divus
apspriežamos jautājumus,
! Vai metode ir izmantojama ļoti plašā
auditorijā.
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SABIEDRISKĀ APSPRIEDE
(PROCEDŪRAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS)

Demokrātiskās valstīs pilsoniskā sabiedrība savu
interešu aizstāvēšanai izmanto likumos noteiktās
līdzdalības iespējas politikas veidošanā. Ieguvēji ir
gan konkrētās politikas mērķa grupas, gan visa
ieinteresētā sabiedrība, gan politikas īstenotāji.
Politikas ilglaicīgums un noturība palielinās, ja
politikas klientus ne tikai iesaista politikas veidošanā,
bet arī piedāvā viņiem iespējas uzņemties daļu
atbildības par politikas ieviešanas rezultātiem.
Kopīga politikas plānošana nodrošina politikas
efektivitāti, ietekmi un ilgtermiņa ietaupa budžeta
līdzekļus.
Arī Latvijā sekmīgi attīstās demokrātiskie procesi un
ar tiem saistītā sabiedrības ieinteresētība gūt
informāciju, iesaistīties dažādu dokumentu izstrādē,
ietekmēt to saturu tādā pakāpē, lai šie dokumenti
atbilstu gan šā brīža situācijai, gan veicinātu ilglaicīgu
attīstību.
Latvijā sabiedrības iesaistīšanu politikas veidošanā
nosaka politikas plānošanas dokumenti: Valsts
pārvaldes reformas stratēģija no 2001. līdz 2006.
gadam un ar to saistītā ieviešanas programma un
rīcības plāns (2001), Politikas plānošanas
pamatnostādnes (2001), Valdības komunikācijas
politikas pamatnostādnes (2001), Pilsoniskās
sabiedrības stiprināšanas politikas pamatnostādnes
2005. - 2014 .gadam un ar tām saistītā valsts
programma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana.
2005. - 2009. gads” (2005); normatīvie akti: Valsts
pārvaldes iekārtas likums (2002), Ministru kabineta
kārtības rullis (2002).
Piemēram, Valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka
šādus līdzdalības veidus:
! Politikas plānošanas procesā iestādes var
veidot darba grupas un konsultatīvās padomes,
kurās tās var iekļaut sabiedrības pārstāvjus –
sabiedrisko organizāciju, organizētu grupu
pārstāvjus, atsevišķas kompetentas personas.
! Iestādes var lūgt sabiedrības pārstāvjus
sniegt atzinumus par atsevišķiem lēmumu,
politikas dokumentu vai tiesību aktu projektiem.
! Sabiedrībai svarīgos jautājumos iestādes
pienākums ir rīkot sabiedrisko apspriešanu.
! Iestādes var lemt arī par citu normatīvajos
aktos noteiktu sabiedrības iesaistīšanas formu
izmantošanu.
! Iestāde var deleģēt valsts pārvaldes
uzdevumu privātpersonām (fiziskajām vai
juridiskajām, tajā skaitā sabiedriskajām
organizācijām).
! Iestāde var pilnvarot sabiedrisko
organizāciju veikt valsts pārvaldes uzdevumus.
Sabiedrības iesaistīšanai politikas veidošanas
procesos izmanto konsultāciju un līdzdalības
metodes.

Konsultēšanās – iespēja iegūt sabiedrības
viedokļus par konkrētiem rīcības variantiem.
Konsultācijās valsts institūcija uzzina, kurš no tās
piedāvātajiem risinājumiem zināmām sabiedrības
grupām ir pieņemamāks un kāpēc.
1. Konsultācijas ir efektīvas politikas
plānošanas sākumposmos (politikas
pamatnostādnes, koncepcijas), kad notiek
politikas analīze. Par attiecīgo problēmu
dažādām grupām var būt atšķirīgs viedoklis; tiek
aplūkoti un vērtēti dažādi risinājumi, iesaistot
iespējami plašu cilvēku loku.
2. Konsultēšanās ar NVO ieteicama, ja
jautājumi ir būtiski un ietekmēs dažādas
sabiedrības grupas; ja nav skaidri paredzama
politikas ietekme uz dažādam sabiedrības
grupām; ja konsultāciju rezultātā iespējams rast
alternatīvus problēmu risinājuma variantus; ja
paredzama pretestība politikas ieviešanā.
Aktīva līdzdalība – sabiedrības viedokļa
uzklausīšana un izvērtēšana par citiem
iespējamajiem risinājumiem pirms lēmuma
pieņemšanas, kā arī NVO iniciatīvu atbalsts.
1. NVO pārstāvji iesaistīti kā eksperti politikas
dokumentu un tiesību aktu izstrādē; kā
dokumentu izstrādes darba grupu locekļi.
2. NVO un ieinteresētā sabiedrības daļa izsaka
savus viedokļus, atbildot uz jautājumiem
anketās, piedaloties diskusijās, sapulcēs,
sabiedriskajās apspriedēs.
Likums nenosaka, ka sabiedrības iesaistīšana valsts
pārvaldē ir obligāts valsts pārvaldes iestāžu
pienākums, izņēmums ir informēšana un
sabiedriskās apspriešanas rīkošana “sabiedrībai
svarīgos jautājumos”. Dažos gadījumos likumdevējs
pats ir definējis, kas tad ir “sabiedrībai svarīgi
jautājumi”, kad nepieciešama apspriešana, pieņemot
attiecīgus normatīvos aktus. Tā, piemēram,
sabiedriskā apspriešana ir obligāts elements dažādu
teritorijas plānošanas dokumentu izstrādes gaitā.
Tāpat sabiedriskā apspriešana ir jāorganizē, ja pirms
kādas darbības uzsākšanas vai dokumenta
pieņemšanas nepieciešams novērtēt ietekmi uz vidi.
Praksē parasti šīs sabiedriskās apspriešanas
izpaužas kā sabiedrībai dotas iespējas iepazīties un
noteiktā laika posmā neklātienē komentēt kādu ieceri
vai plānu. Ļoti retos gadījumos tiek rīkotas tiešas
publiskas apspriedes, kurās dalībnieki var klātienē
komentēt apspriedes objektu. Tāpēc starp
jēdzieniem “sabiedriskās apspriešanas” un
“sabiedriskās apspriedes” nevar likt vienlīdzības
zīmi.
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Sabiedriskā apspriede šī projekta izpratnē ir
konsultāciju metode, viena no sabiedrības
līdzdalības iespējām, līdzeklis, ar kura palīdzību
iesaistīt un padziļināti informēt sabiedrību par tai
svarīgiem lēmumiem, atklāti diskutēt par
kritiskiem jautājumiem. Tās būtiskā pazīme un
atšķirība no citām metodēm ir, ka sabiedriskā
apspriede notiek ar plašu iesaistīto viedokļu paudēju
loku un ka tā notiek klātienē. Tā ir iespēja sabiedrībai
diskutēt ar valsts pārvaldes pārstāvjiem pirms
lēmumu pieņemšanas, nodrošinot savu interešu
aizstāvību un līdzdalību sev svarīgu lēmumu
pieņemšanā, un veids, kā politikas veidotājiem
vienlaikus uzklausīt un sistematizēt dažādus
viedokļus.

Kā uzzināt sabiedrības viedokli?
Sabiedriskās apspriedes var organizēt:
! Rīkojot problēmas publisku apspriešanu, par
to informējot plašu sabiedrību un uzklausot gan
NVO, gan interešu grupu pārstāvjus, gan
ekspertus, kā arī interesentus, kurus uztrauc
attiecīgā problēma;
! Rīkojot iedzīvotāju viedokļu uzklausīšanu
par vietējai sabiedrībai svarīgiem jautājumiem,
aicinot uz apspriedi visus iedzīvotājus; o
Izmantojot elektroniskās iespējas, (virtuāli) vai
piedāvājot iedzīvotājiem rakstiski izteikt savu
viedokli.
Kas organizē sabiedriskās apspriedes?

Sabiedriskās apspriedes uzdevumi:
! nodrošināt iespēju līdzdarboties politikas
dokumentu un normatīvo aktu virzības
procesā,
! nodrošināt iespēju paust savu nostāju un
izteikt viedokli,
! nodrošināt caurspīdīgumu un atklātību
lēmumu pieņemšanas procesos valsts un
pašvaldību līmenī,
! uzzināt dažādus viedokļus par politikas
problēmu un tās iespējamajiem risinājumiem, lai
pieņemtu informētu lēmumu.
Kad nepieciešamas sabiedriskās apspriedes?
Sabiedrisko apspriedi organizē tad, ja vajadzīgs
sabiedrības ieguldījums, pieņemot lēmumu jutīgā vai
pretrunīgā politikas jautājumā, t.i. tiek risināti
sabiedrībai svarīgi jautājumi.
Kas ir sabiedrībai svarīgi jautājumi?*
Kritēriji:
! Skar plašas iedzīvotāju grupas;
! Skar noteiktu sabiedrības grupu, bet lēmums
ietekmē plašāku sabiedrību;
! Attiecas uz sabiedrības kopējām vērtībām;
! Sabiedrībā ir pretēji viedokļi attiecīgajā
jautājumā;
! Sociāli jutīgs jautājums (ja plānotā politika
skar mazaizsargātās grupas).

Sabiedriskās apspriedes ierosina valsts pārvaldes
iestādes (ministrijas, pašvaldības u.c.), NVO,
iedzīvotāji, organizē valsts pārvaldes iestādes,
praktiski realizē trešās personas pēc pasūtījuma vai
paši organizētāji.
Kurā dokumenta projekta izstrādes fāzē apspriedēm
ir vislielākā efektivitāte?
Dokumenta projekta izstrādes gaita:
1.Pamatnostādne → 2.Programmas, plāni →
3.Koncepcija → 4.Tiesību akts.
Sabiedriskās apspriedes iespējams organizēt visā
dokumenta izstrādes gaitā, tomēr augstāka
efektivitāte, risinot strīdīgus jautājumus,
sasniedzama, ja sabiedrisko apspriedi rīko
pamatnostādņu izstrādes laikā, kā arī izvērtējot
problēmu risinājumus pirms programmu/plānu
izstrādes.
Problēmu risināšanas fāzes:
! Problēmas formulēšana (konsultēšanās,
uzklausa dažādu grupu un ekspertu viedokli);
! Risinājumu meklēšana (ieguvumu un
ierobežojumu izzināšana vairāku risinājumu
padziļinātai izpratnei un izvērtēšanai;
sabiedrisko apspriežu organizēšana);
! Lēmumu pieņemšana.

* Semināra / diskusijas dalībnieku viedokļu apkopojums.

Ko var apspriest?
1) Politikas plānošanas dokumentu projektus.
2) Normatīvo aktu projektus.
(Turpmāk tekstā tiks lietots vienots nosaukums –
dokumenta projekts.)
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SABIEDRISKĀS APSPRIEDES
SAGATAVOŠANAS POSMS

Vispirms pārliecinieties par sabiedriskās apspriedes
lietderīgumu (vai problēma uztrauc visu sabiedrību,
vai tieši skar kādas sabiedrības grupas intereses, un
pašreiz ir aktualizēta politikas dokumenta/ normatīvā
akta izstrāde) un izlemiet, kādi sagatavošanas darbi
nepieciešami.

2

diskutējamos jautājumus (1 –2).
9. Sabiedriskā apspriede.
10. Protokols.
11. Sabiedrības informēšana par tālāko rīcību
(atgriezeniskā saite).
Ieteicamais laika grafiks.

Kā gatavoties sabiedriskajai apspriedei?
1. Apspriežamo jautājumu (saturiski) sagatavo
politikas plānotāji, eksperti.
2. Izveido darba grupu vai pilnvaro darbam
citus izpildītājus.
3. Darba grupa formulē apspriedes mērķi,
izvirza problēmas, kā arī plāno organizatoriskos
pasākumus (pietiekami plašas, vēdināmas
telpas, viegli pārvietojami krēsli un galdi,
dokumentu kopijas, tehniskais aprīkojums,
kancelejas preces, kafija, u.tml.).
4. Darba grupa noskaidro sabiedriskās
apspriedes mērķa grupas (dokumenta
izstrādātāji no sabiedriskās apspriedes
dalībniekiem sagaida padziļinātu izpratni par
problēmu, tās risinājumu izvērtējumus;
pārdomātus argumentus par labu vai sliktu katrai
konkrētajai iespējai problēmas risinājumā,
priekšlikumus un alternatīvus risinājumus,
kompetenci par izskatāmo jautājumu, spēju
vienoties par prioritātēm),
5. Komunikāciju speciālisti, sadarbojoties ar
plašsaziņas līdzekļiem, informē sabiedrību par
problēmu (preses konference, informatīvie
raksti, aptaujas, ekspertu viedokļi, u.tml.) un
uzrunā to sabiedrības daļu, kurai attiecīgā
problēma/jautājums ir aktuāls un būtisks. Svarīgi
izvēlēties tieši to informēšanas veidu, kas
visefektīvāk sasniedz noteiktās mērķa
grupas/interesentus (laikraksts, radio, TV kanāls
vai internets, vai vēstules konkrētiem
adresātiem; plakāti, “skrejlapas”, ...?).
6. Paralēli notiek konsultācijas ar ekspertiem.
7. Sabiedriskās apspriedes vadītāja izvēle.
Sabiedrisko apspriedi vada iestādes
komunikāciju speciālists vai cits atbilstošs
pārstāvis (ja ir pārliecība, ka viņš/viņa spēs
saglabāt neatkarīgu pozīciju/nostāju risināmajā
problēmā), vai piesaistīts neatkarīgs procesa
veicinātājs/ moderators/eksperts, ar kuru tiek
slēgts līgums.
8. Izziņo sabiedriskās apspriedes laiku un
vietu. Pieaicina gan atbildīgo institūciju
pārstāvjus, gan ieinteresētās sabiedriskās
organizācijas, dažādu iedzīvotāju grupu un
organizāciju pārstāvjus, kuri ir ieinteresēti
problēmas risināšanā vai kuru intereses un
vajadzības būtiski ietekmē problēma.
a.
Ja paredzēts, tad izziņo
informatīvās tikšanās.
b.
Rīko informatīvās tikšanās plašākai
sabiedrībai, kuru laikā politikas plānotāji
konspektīvi izklāsta problēmu un paziņo

Atkarīgs no jautājuma aktualitātes, lēmuma
pieņemšanas steidzamības. Vēlamais variants:
! Masu mediji tiek iepazīstināti ar problēmu
mēnesi pirms sabiedriskās apspriedes; •
Ekspertu viedokļi kļūst zināmi sabiedrībai divas
nedēļas pirms sabiedriskās apspriedes;
! Informācija par sabiedrisko apspriedi (laiks
un vieta) 10 dienas pirms apspriedes;
! Paziņojums plašākai sabiedrībai par
apspriedes centrālo jautājumu/-iem vienu nedēļu
pirms apspriedes;
! Apspriedes ilgums – ne vairāk kā trīs stundas
(ja nepieciešams ilgāks laiks, tad jāplāno
pārtraukumi);
! Atgriezeniskā saite sabiedriskās apspriedes
dalībniekiem (protokols) – 10 dienu laikā pēc
apspriedes;
! Atbildīgie par dokumenta projekta izstrādi
piedāvā iespēju dalībniekiem sniegt plašāku
rakstisku atzinumu par dokumenta projektu pēc
apspriedes beigām un nosaka termiņu, kādā to
var izdarīt, un veidu, kā tiks sniegta atbilde.
Sagatavošanās posms ( sabiedriskās apspriedes
organizētājiem)*
! Darba grupas izveide, atbildību
uzņemšanās.
! Darba grupas regulāras tikšanās.
! Visa problēmu loka apzināšana.
! Problēmas un uzdevumu
definēšana/noformulēšana.
! Ekspertu, kas publiski var izteikties par
jautājumu loku, apzināšana.
! Ekspertu darbs darba grupās.
! Konsultācijas ar citiem mērķa grupas
pārstāvjiem par problēmas aktualitāti.
! Noteikt atbildīgos ministrijās.
! Saskaņošana ar vadību.
! Finanšu piesaiste, plānots budžets.
! Lēmums pa SA rīkošanu.
! Lēmums, kas atbildīgs, ko iesaistīt palīgos.
! Skaidri saprast, ko īsti gribam sagaidīt no SA
– mērķa formulēšana, uzdevumu izvirzīšana.
! Nepieciešamo aktivitāšu plānošana,
vienošanās par laika grafiku un SA norises
datumu.
! Sabiedriskās domas veidošanai un
izziņošanai paredzētie pasākumi.
! Sākotnējās informācijas sagatavošana,
definējot problēmas sabiedrisko aktualitāti.
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! Sabiedrības informēšana par problēmu,
piedāvātajiem risinājumiem (sagatavot
vienkāršu informāciju par problēmu,
risinājumiem):
! Komunikācijas plāna izstrāde (no problēmas
izklāsta līdz atgriezeniskai saitei pēc
sabiedriskās apspriedes):
! Izveidot potenciāli ieinteresēto mediju
sarakstu.
! Preses relīzes sagatavošana.
! Darbs ar medijiem – informēšana,
izglītošana par problēmu.
! Projekta teksta sagatavošana pavairošanai.
! Apzināt to sabiedrības daļu, kuru skars
konkrētais jautājumu loks, apzināt, vai šo
auditoriju pārstāv NVO:
!
Identificēt iesaistītos (puses),
noskaidrot sabiedriskās apspriedes
mērķauditoriju.
!
Saskaņojot ar NVO, izvērtēt, cik
cilvēku liela auditorija varēs piedalīties
sabiedriskajā apspriedē.
!
Iesaistīt NVO ekspertus.
!
Vienoties par uzaicināmajiem
dalībniekiem.
!
Izveidot dalībnieku sarakstu.
!
Uzaicinājuma sagatavošana.
!
Uzaicināšanas metožu izvēle,
informācijas kanālu izvēle.
!
Apspriežamā dokumenta un
risinājuma variantu (vai izstrādātā
dokumenta melnraksta), uzaicinājuma

izsūtīšana ieinteresētajām pusēm.
! Vienošanās par problēmjautājumiem.
Problēmjautājumu formulēšana (1-2).
Konsultācijas ar ekspertiem, lai precizētu
sabiedriskās apspriedes problēmjautājumus.
! Sabiedriskās apspriedes plāna
sagatavošana/koncepcijas izstrāde:
!
Finansiālo jautājumu risināšana.
!
Sabiedriskās apspriedes mērķu un
jautājumu loka konkretizēšana.
!
Sabiedriskās apspriedes vadītāja
izvēle.
!
Vi e n o š a n ā s a r v a d ī t ā j u p a r
sabiedriskās apspriedes gaitu, metodēm,
viedokļu fiksēšanas veidu.
!
Sabiedriskās apspriedes gaitas
plānošana, atgriezeniskās saites plānošana.
!
Sabiedriskās apspriedes darba
kārtības sagatavošana.
!
Norises vietas izvēle (ērtas un labi
vēdināmas telpas), tehniskais
nodrošinājums (ērti krēsli, kancelejas
preces, izdales materiāls...).
! Dalībnieku uzaicināšana.
! Mediju uzaicināšana.
! Sabiedriskās apspriedes izziņošana (mediji,
mājas lapas...).
! Dalībnieku pieteikumu pieņemšana,
saraksta veidošana ar kontaktinformāciju.
* Semināra / diskusijas dalībnieku viedokļu apkopojums.
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SABIEDRISKĀS APSPRIEDES
GAITA/SOĻI

Normatīvie akti nekonkretizē metodes, kā vadīt
sabiedriskās apspriedes. Galvenais, par ko
jāparūpējas – lai visiem sabiedrības pārstāvjiem, kas
tajās piedalās, būtu iespēja izteikties, ja viņi to vēlas.
Individuāliem komentāriem ir jādod laika
ierobežojumi, ja atzinumus, argumentus vai
viedokļus iecerējuši izteikt daudzi cilvēki. Visi viedokļi
jāfiksē protokolā. Dalībnieki jāinformē par veidu, kā
tiks izzināti viņu viedokļi, jāatgādina, ka komentāriem
jābūt saistītiem tikai ar apspriežamo jautājumu.
Idejas sabiedriskās apspriedes darba kārtībai:
Laiks – 3 stundas.
Telpa – atbilstoša platība prognozējamajam
dalībnieku skaitam, laba akustika, ventilācija.
Dalībnieku izvietojums – aplis vai amfiteātris (pēc
iespējas tā, lai visi cits citu redz)
Resursi – krēsli (viegli pārvietojami); vārdu zīmes,
papīra tāfele; A0 papīrs, flomāsteri, līmlapiņas, ja
nepieciešams - arī līmpumpiņas.
Gaita:
! Dalībnieku reģistrācija vismaz pusstundu
pirms apspriedes sākuma.
Iespējas: vārds, uzvārds; organizācijas/institūcija;
kontaktadrese vai telefons/e-pasts; ja ir sagatavots
rakstītā formā – viedoklis, risinājums vai cita
nepieciešamā informācija.
! Kontakta dibināšana.
Pārliecinieties, vai visi dalībnieki ir gatavi un motivēti
darbam. Padomājiet, kā atraisīt dalībniekus, mazināt
viņu sākotnējo spriedzi vai neērtības sajūtu. Būtiski,
lai dalībnieki pazītu viens otru vai zinātu, kas
apspriedē piedalās.
Iespējas: dalībniekiem ir vārdu zīmes ar skaidri
salasāmiem vārdiem; pie vienas no sienām var
izvietot A0 lapu, uz kuras katrs dalībnieks ( salasāmi)
uzraksta savu vārdu un organizāciju/institūciju, ko
pārstāv. Ja dalībnieku skaits nepārsniedz 35, dodiet
katram iespēju iepazīstināt citus ar sevi – vārds un
organizācija. Ja dalībnieku ir daudz, var aicināt
piecelties noteiktu grupu pārstāvjus, tādējādi veicinot
atpazīstamību un piederību pasākumam (piemēram,
pieceļas visi, kas pārstāv Kurzemi, Latgali, vai tie, kas
pārstāv patērētāju, ražotāju, tirgotāju intereses).
! Problēmas uzstādījums.
Sekojiet, lai dalībniekiem būtu vienots priekšstats par
apspriežamo dokumenta projektu, un izvirziet
apspriedes mērķi.
! Darba kārtības un procesa noteikšana.
Vienojieties par darba kārtību, par darba veidu, par
laika sadalījumu. Darba kārtībā nosakiet, kādā veidā
dalībnieki izteiks viedokļus. Dažreiz ir lietderīgi
savlaicīgi aicināt dalībniekus savus argumentus un
ieteikumus uzrakstīt, lai apspriedē tos tikai nolasītu
un arī iesniegtu kā dokumentētu priekšlikumu.
Vienojieties, cik ilgs laiks atvēlēts katram
dalībniekam (tā, lai katram, kas to vēlas, ir iespējas
izteikties).
Iespējas: dalībnieks reģistrējoties saņem
“uzstāšanās karti”, kuras vērtība ir, piemēram, 2
minūtes; apspriedes laikā dalībnieks gan var pats

3

izmantot šo karti, gan atdot to kādam citam, kuram
iespēja izteikties liekas svarīgāka.
! Informācijas uzkrāšana.
Uzklausiet faktus, domas, priekšlikumus,
piedāvājumus, tos nekomentējot. Svarīgi, lai izteiktās
idejas tiktu pierakstītas vai dalībnieki tās iedotu
rakstiski. Pārrunājiet iespējamās alternatīvas.
Izpētiet katra risinājuma priekšrocības un trūkumus.
Mēģiniet apvienot labākās idejas vienā variantā.
Iespējas: Apspriedes laikā dodiet dalībniekiem
iespēju izteikt savu viedokli par problēmas risinājuma
variantu – “par” vai “pret” - rakstiskā formā,
piemēram, uz līmlapiņām un tad uzrakstītos
argumentus pielīmēt pie attiecīgās nostājas. “Klusā
diskusija”. Izvietojiet gar sienām lielās lapas, katras
lapas centrā uzrakstiet kādu jautājumu vai
apgalvojumu. Aiciniet dalībniekus rakstīt savus
argumentus vai atbildes gan uz
jautājumu/apgalvojumu, gan reaģējot uz citu
dalībnieku rakstīto. Viedokļu, argumentu rakstīšanas
laikā dalībnieki nesarunājas.
! Apspriedes noslēgums.
Sekojiet, lai dalībniekiem būtu skaidrs, kāda būs
tālākā rīcība, kas notiks ar izteiktajiem viedokļiem, kā
tiks paziņots lēmums (publiskots, pieejams mājas
lapā). Neaizmirstiet pateikties dalībniekiem par
līdzdalību. Beidzot apspriedi, noderētu kāda
neformāla darbība labvēlīgas atmosfēras
uzturēšanai, piemēram, „izjūtu aplis”, kurā katram
apspriedes dalībniekam ir iespēja izteikt šī brīža
izjūtas vai pārdomas.
Sabiedriskās apspriedes gaita.*
! Dalībnieku reģistrācija.
! Dalībnieku iepazīstināšana ar mērķi, darba
gaitu.
! Problēmas skaidrošana (ja nepieciešams,
uzstājas eksperti/lektori).
! Problēmas formulēšana ( ko organizētāji
sagaida kā apspriedes rezultātu).
! Prezentācija – īsa, skaidra, vienkārša (var
būt Power Point formātā)
! Lietišķa, bet labvēlīga, konstruktīva
atmosfēra.
! Informācijas iegūšanas stadija.
! Viedokļu izteikšana (arī rakstīšana) un
uzklausīšana, fiksēšana.
! Viedokļu apmaiņa darba grupās.
! Viedokļi tiek “kolekcionēti”.
! Prāta vētra, diskusijas.
! Ideju apkopošana.
! Vienots viedoklis pēc ilgām debatēm.
! Ministrijas analītiķis pieraksta argumentus.
! Vienota viedokļa (consensus) veidošana.
! Izdales materiāli.
! Rezumējums (kopsavilkums, secinājumi).
! Dalībnieku informēšana par to, kad un kā tiks
pieņemts lēmums, kas notiks ar izteiktajiem
viedokļiem.
* Semināra / diskusijas dalībnieku viedokļu apkopojums.
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ATGRIEZENISKĀS SAITES
NODROŠINĀŠANA

Sabiedriskajā apspriedē izteiktos viedokļus var fiksēt
dažādi – apspriedi protokolē sekretārs, viedokļi tiek
rakstīti uz lielām lapām, dalībnieki savus argumentus
pieraksta uz lapām, lasa un nodod vadītājam.
Metodes atšķiras atkarībā no tā, vai pasūtītājam ir
svarīgi noskaidrot viedokļu izteicējus (kādām
sabiedrības grupām, NVO, indivīdiem tie pieder), vai
arī pasūtītājs var izmantot anonīmus viedokļus un
apspriedes rezultātā panākt zināmu pozīcijas
vienotību.
Pēc apspriedes, vēlams, nedēļas laikā protokols
jāizsūta uz apspriedes dalībnieku norādītajām
adresēm rakstiskā vai elektroniskā formā.
Normatīvā akta vai politikas plānošanas dokumenta
projekta izstrādātāji pārrunā sabiedriskās apspriedes
rezultātus, analizē piedāvātos risinājumus un pieņem
lēmumu par tālāko rīcību. Kad dokumentā ir veikti
labojumi, precizējumi vai papildinājumi, sabiedrību
informē par rezultātiem – elektroniski vai presē
(gadījumos, kad sabiedrības viedoklis nav pilnībā
ņemts vērā, likumprojekta izstrādātājiem būtu
jāpamato savs lēmums). Ja dokumenta izstrādātāji
piedāvājuši dalībniekiem iesniegt paplašinātu
viedokli, tad par rezultātu jāinformē visi iesniedzēji.

Pēc sabiedriskās apspriedes:*
! Saturiskās atskaites sagatavošana –
priekšlikumu apkopojums (protokolētājs,
analītiķis, moderators...).
! Rezultātu apspriešana/analīze darba grupā,
savu argumentu izstrāde (saglabājot vēsu
galvu).
! Saturiskās atskaites un argumentētā
lēmuma publiskošana (kas notiks tālāk...) –
medijos, dalībniekiem (kas tiks/netiks ņemts
vērā, kāpēc).
! Rēķinu apmaksa.
! Labojumi, precizējumi, papildinājumi –
iestrāde dokumentā.
! Darba grupa pieņem lēmumu par problēmas
risinājuma variantu.
! Sabiedrības un dalībnieku informēšana.
! Projekts virzīts apstiprināšanai.
* Semināra / diskusijas dalībnieku viedokļu apkopojums.
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SABIEDRISKAJĀ APSPRIEDĒ
IESAISTĪTO PIENĀKUMI UN PRASMES

5.1.

DOKUMENTA PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Lai pieņemtu lēmumu par sabiedriskās apspriedes
nepieciešamību, jāizprot jaunās politikas mērķi,
jānoskaidro tās sabiedrības grupas, kuras ietekmēs
jaunā politika, kā arī jāizvirza tie problēmjautājumi,
par kuriem nepieciešams izzināt sabiedrības
viedokli.

Sabiedrība no politikas dokumenta/normatīvā akta
projekta izstrādātajiem gaida savlaicīgu informāciju
par projekta koncepciju un iespējām iesaistīties
dokumenta projekta apspriešanā, kā arī atbildes
reakciju (atgriezenisko saiti) uz sabiedriskajā
apspriedē piedāvātajām dalībnieku idejām
problēmas risinājumā.

5

Politikas dokumenta/normatīvā akta projekta
izstrādātāji.*
! Saprast, vai vajadzīga SA
! Definēt SA problēmjautājumu, sagaidāmo
rezultātu
! Finansējuma nodrošināšana
! SA tehnisko vadītāju izvēlēšanās, darbības
saskaņošana
! Mērķa grupu definēšana
! Viedokļu analīze
! Lēmuma pieņemšana, ņemot vērā SA
rezultātus
! Informēt dalībniekus un plašāku sabiedrību
(arī ar mediju palīdzību) par projektu, tā
problemātiku, SA rezultātiem
! Gatavība mainīt lēmumu vai likumprojektā
pausto viedokli
! Faktu precizitāte
! Kompetence, prasme izskaidrot
! Ilgtermiņa domāšana
! Komunicēt un skaidrot ar medijiem,
klientiem, ministrijas vadību visā procesā
! Iepazīties ar ārvalstu pieredzi
* Semināra / diskusijas dalībnieku viedokļu apkopojums.

5.2.

SABIEDRISKĀS APSPRIEDES DALĪBNIEKI

Sabiedriskās apspriedes organizē ar mērķi
noskaidrot sabiedrības viedokli par kādu valsts vai
pašvaldības institūcijas darba kārtībā aktuālu
problēmu, kas skar noteiktu sabiedrības daļu,
iedzīvotāju grupu. Pārvaldes institūcija pieņem
lēmumu, ņemot vērā sabiedriskajā apspriedē
izteiktos argumentus. Dokumenta izstrādātāji no
sabiedriskās apspriedes dalībniekiem gaida
problēmas risinājumu izvērtējumus; pārdomātus
argumentus par labu vai sliktu katrai konkrētajai
iespējai problēmas risinājumā, priekšlikumus un
alternatīvus risinājumus, kompetenci izskatāmajā
jautājumā, spēju vienoties par prioritātēm.

Pirms sabiedriskās apspriedes tās organizētāji
informē dalībniekus par konkrētas sabiedriskās
apspriedes mērķi, tās plānoto darba gaitu un
uzdevumiem, kas veicami pirms apspriedes.
Dalībnieku pienākums ir noskaidrot savu nostāju
attiecīgajā jautājumā un argumentēti pamatot šo
nostāju sabiedriskās apspriedes laikā.
Uzdevumi, gatavojoties sabiedriskajai apspriedei:
! Pārstāvēt savas NVO biedru intereses vai
noteiktas sabiedrības grupas intereses un
formulēt savu nostāju par attiecīgo
problēmu/jautājumu.
! Izstrādāt argumentus, lai pārliecinātu
dokumenta projekta izstrādātājus par jūsu
pārstāvētajai sabiedrības daļai
labvēlīga/taisnīga lēmuma pieņemšanu.

Gatavojoties argumentu izstrādei, pārdomājiet:
!
Kādu lēmumu jūs gaidāt?
!
Kādi argumenti ir jūsu labā, kādi
pretrunā ar jūsu un citu sabiedrības grupu
gribu? (Spējas paredzēt var pastiprināt
argumentu spēku.)
!
Kuri argumenti ir pārliecinošāki?
Kāpēc?
!
Kādas sekas varētu būt katram no
iespējamajiem lēmumiem/risinājumiem
(sabiedrībai kopumā, pārstāvētajām
sabiedrības grupām)?
!
Vai ir kādas alternatīvas, lai
apmierinātu visu vajadzības, intereses?
! Deleģēt vienu vai divus pārstāvjus no savas
organizācijas, kuri pamatos jūsu nostāju un
izklāstīs argumentus, atbildēs uz sabiedriskās
apspriedes dalībnieku jautājumiem.
Dalībnieku pienākumi sabiedriskās apspriedes laikā:
! Jāizklāsta (mutiski vai rakstiski) sava nostāja
(argumentēta) jums atvēlētajā laikā.
! Jābūt gataviem sadarbībai ar citiem
apspriedes dalībniekiem, apmainoties ar
viedokļiem pāros, darba grupās.
! Jābūt gataviem pieņemt lēmumu, balstoties
uz vienprātības (consensus) principiem.
! Jāatbild uz jautājumiem. Jūs varat lūgt
atvēlēt laiku atbilžu pārdomāšanai (ja apspriedē
piedalās vēl kāds jūsu organizācijas pārstāvis,
tad arī laiku konsultācijai ar kolēģiem).
! Sabiedriskās apspriedes laikā uzmanīgi
jāieklausās citu teiktajā, nepārtraucot runātājus,
un jāievēro klusums.

SABIEDRISKĀS APSPRIEDES: METODISKA ROKASGRĀMATA VALSTS INSTITŪCIJU DARBINIEKIEM UN CILVĒKIEM, KAS VĒLAS LĪDZDARBOTIES

11

Sabiedriskās apspriedes dalībnieki*
Atbildības:
!
!
!
!
!
!

Prasmes:

Iepazīties ar dokumenta projektu
Izzināt un apkopot savas mērķa grupas
viedokli
Noformulēt viedokli
Sagatavot argumentus
Aktīvi paust viedokli
Ievērot sabiedriskās apspriedes
noteikumus

!
!
!
!
!
!
!
!

Sava vai/un pārstāvētās mērķa grupas
viedokļa skaidra, lakoniska, argumentēta
paušana, aizstāvēšana
Interese par rezultātiem
Spēja piedalīties konstruktīvi
Spēja argumentēt
Citu viedokļu respektēšana
Gatavība pieņemt vairākumā esošu
konkurējošu viedokli
Emocionāla inteliģence
Prasme domāt plašāk sabiedrības
Interesēs

* Semināra / diskusijas dalībnieku viedokļu apkopojums.

5.3.

PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻI

Sabiedriskās apspriedes organizētāji sadarbojas ar
plašsaziņas līdzekļiem, lai uzrunātu to sabiedrības
daļu, kurai attiecīgā problēma/jautājums ir aktuāls un
būtisks. Svarīgi izvēlēties tieši to informēšanas veidu,
kas visefektīvāk sasniegs noteiktās mērķa
grupas/interesentus.
Plašsaziņas līdzekļi*
Pienākumi:
!
!
!
!
!

Īpašības un prasmes:

Atspoguļot viedokļus
Atbildība par publicēto informāciju
Informēt par iespējām
Problēmjautājuma izklāsts
Sekot tālākajai projekta attīstībai, mērķa
Īstenošanai

!
!
!
!
!
!
!

Objektivitāte
Neatkarība
Valstiskā apziņa
Profesionalitāte
Zināšanas, sagatavotība par tēmu
Analizēt labās prakses piemērus
Atšķirt būtisko no nesvarīgā

* Semināra / diskusijas dalībnieku viedokļu apkopojums.
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5.4.

SABIEDRISKĀS APSPRIEDES VADĪTĀJS
(PROCESU VEICINĀTĀJS/MODERATORS).

Sabiedriskās apspriedes vadītājam līdzīgi kā
jebkuras sanāksmes vai darba grupas procesu
veicinātājam jāveic divas funkcijas – jānodrošina
nenovirzīšanās no satura/tēmas un efektīvi jāvada
process. Lai īstenotos apspriedes mērķis, veicinātājs
atbild par apspriedes mērķu un uzdevumu vienotu

izpratni, vada darba kārtības sastādīšanu, ievēro
apspriedes stadijas, vāc un apkopo informāciju,
veicina lēmumu pieņemšanu un palīdz tos formulēt.
Domājot par efektīva procesa nodrošināšanu,
vadītājs veicina dalībnieku aktivitāti, sniedz
emocionālu atbalstu, laikus izlīdzina nesaskaņas,
novērš un pārtrauc strīdus, nodrošina katra
dalībnieku tiesību ievērošanu, atspoguļo dalībnieku
emocijas.

Procesu veicinātājs (moderators)*
Pienākumi:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Vadīt diskusiju, iesaistot visus klātesošos
Dot iespēju izteikties visiem
Ievaddaļā formulēt problēmas uzstādījumus,
SA mērķus
Apkopot viedokļus
Reaģēt uz situāciju
Norādīt uzstāšanās secību
Pārtraukt strīdus un saukt pie dienaskārtības
Profesionāli veikt savus pienākumus
Sadarboties ar projekta izstrādātāju
Neiejaukties ar savu viedokli
Neprovocēt publiku uz kašķi

Īpašības un prasmes:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Neitralitāte
Elastība
Atvērtība
Māka uzklausīt
Tolerance
Kompetence
Objektivitāte
Laba informētība
Spēja iesaistīt
Māka izskaidrot
Prasme vadīt diskusiju
Pacietība
Personības pievilcīgums
Analītiska domāšana
Humora izjūta

* Semināra / diskusijas dalībnieku viedokļu apkopojums.

Grūtības un to iespējamie risinājumi sabiedriskās
apspriedes laikā:
1. Grupas locekļi nodarbojas ar uzmanību
traucējošām lietām: čaukstina papīrus,
sarunājas.
Iespējamais cēlonis: Cilvēkus diskusija
neinteresē, cilvēki nejūt, ka viņiem tajā ir kāda
nozīme.
Risinājums: Apspriedes sākumā centieties
panākt vispārēju atbalstu darba kārtībai. Iepriekš
pārliecinieties, vai apspriede ir visefektīvākais
paņēmiens konkrēto jautājumu risināšanai.
Ieplānojiet pauzi, lai cilvēki atdzīvotos. Ja
problēma atkārtojas, iedrošiniet grupas locekļus
aizrādīt citiem par traucējošu rīcību un lūgt
pauzes, kad tās ir nepieciešamas. Vaicājiet
dalībniekiem, vai viņi ir ieinteresēti diskusijā vai
arī, kāpēc rodas iespaids, ka viņi nepiedalās tajā.
Ieturiet pauzes.
2. Cilvēki ierodas ar novēlošanos vai atstāj
apspriedi pirms noteiktā laika. Cilvēki apspriedes
laikā vairākas reizes ienāk un iziet.
Iespējamais cēlonis: Cilvēki nejūtas iesaistīti
notiekošajā, viņiem ir citas prioritātes.

Risinājums: Par apspriedes laiku jāvienojas
savlaicīgi, lai cilvēki varētu ar to rēķināties.
Aiciniet cilvēkus saplānot savu dienu tā, lai
viņiem nebūtu uz laiku jāpamet apspriede. Sāciet
un beidziet apspriedi noteiktajā laikā.
3. Kāds apspriedes laikā dominē.
Iespējamais cēlonis: cilvēki bieži vien neapzinās
savas uzvedības ietekmi uz grupu. Viņiem
liekas, ka viņi ir tikai aktīvāki par pārējiem.
Risinājums: Var noderēt laika limits runātājiem.
Palūdziet izteikties cilvēkiem, kuri vēl neko nav
teikuši. Izmantojiet domāšanas pauzes,
individuālos pierakstus, līmlapiņas, utt.
4. Kāds nepārtraukti atkārto vienu un to pašu
ideju, risinājumu vai jautājumu.
Iespējamais cēlonis: Iespējams, ka cilvēkam
šķiet, ka viņu nesadzird, ka grupa nerīkojas
saskaņā ar viņa/as ieteikumu vai neakceptē viņu
kā personību.
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Risinājums: Aplieciniet, ka ideja vai jautājums ir
sadzirdēts, un paskaidrojiet, kāpēc šī ideja vai
jautājums netiek akceptēta vai grupa nerīkojas
saskaņā ar ierosinājumu. Varbūt ir labāk nogaidīt
apspriedes beigas un pārrunāt situāciju
individuāli.
5. Spriedze apspriedes laikā.
Iespējamais cēlonis: Par iemeslu varētu būt
neefektīva procesu vadība, neatrisināti
iepriekšējie konflikti.
Risinājums: Ja iespējams, izskaidrojiet
dalībniekiem grupas attīstības dinamiku,
saskatiet problēmas pirms tās pāraugušas
neatrisināmā konfliktā. Vienojieties par vērtībām.
Vadītājam jāprot gan prasmīgi vadīt procesu, gan
rūpēties par satura izpildi.
6. Spēcīgi viedokļi kavē konstruktīvu diskusiju.
Iespējamais cēlonis: Dažreiz cilvēki nespēj
uzklausīt citu viedokļus, jo tiem kategoriski
nepiekrīt. Jūtot vajadzību aizsargāties, tonis
kļūst valdonīgs un skaļš.

Risinājums: Izveidojiet precīzu darba kārtību, lai
cilvēki skaidri zinātu, kuri jautājumi kurā brīdī tiks
risināti. Vizualizējiet darba kārtību. Atgādiniet
dalībniekiem, kāds jautājums tiek izskatīts.
Vadiet darba procesus stingri pēc plāna.
10. Grupai ir grūtības koncentrēt uzmanību vai
izvirzīt prioritātes.
Iespējamais cēlonis: Procesi un/vai jautājumi
iepriekš nav saskaņoti ar grupu. Iespējams, ka
jautājumi ir pārāk sarežģīti.
Risinājums: Pirms apspriedes un arī tās laikā
pārliecinieties, ka dalībnieki izpratuši darba
kārtības jautājumus. Ja izskatāmie jautājumi ir
pārāk sarežģīti, sadaliet tos apakštēmās un
izskatiet katru atsevišķi. Ja nepieciešams,
mainiet darbības, pat izsludiniet pārtraukumu.

Risinājums: Saskatiet konfliktu tā agrīnajā
stadijā. Atrodiet punktus, kuros viedokļi sakrīt.
Piesakiet pretrunīgu tēmu ar humoru. Sadaliet
tēmu pa sastāvdaļām un lemiet par katru daļu
atsevišķi. Aiciniet dalībniekus izteikties par
savām jūtām. Tas palīdzēs dalībniekiem citam
citu uzklausīt un apzināties, ka viņi ir sadzirdēti.

11. Apspriedes organizatori pirms apspriedes
saprot, ka uzstādījums apspriedes
organizēšanas laikā ir mainījies – tas var notikt
gadījumā, kad SA organizē un vada citi, nevis
dokumenta izstrādātāji.
Iespējamais cēlonis: Dokumenta projekta
izstrādātāji mainījuši dokumenta struktūru,
izvirzījuši citus jautājumus.

7. Kāds sašutis atstāj telpu.
Iespējamais cēlonis: Iespējama virkne iemeslu.
Tā varētu būt kategoriska pretestība procesam
vai lēmumam. Iziet no apspriedes – tas ir fināla
žests: vai nu mēģinājums sazināties ar grupu vai
arī vēlme atdalīties no tās.

Risinājums: Pirms apspriedes pārrunājiet ar
dokumenta izstrādātājiem, vai līdz šim pieprasītā
informācija ir izmantojama dokumenta izstrādē.
Elastīgi reaģējiet jaunajā situācijā, ja
nepieciešams, mainiet plānu, informējot
dalībniekus.

Risinājums: Nesaukt atpakaļ. Cilvēkam ir
tiesības izvēlēties. Pārdomāt, kā grupai tiek
piedāvāts izteikt viedokļus, pieņemt lēmumus, kā
tiek vadīti procesi. Nenosodiet cilvēkus, jautājiet,
kā viņi jūtas, kāpēc, ko var mainīt, kā viņi ieteiktu
rīkoties, utt.

12. Dokumenta projekta izstrādātājiem
nepieciešams uzzināt, kādām sabiedrības
grupām vai NVO pieder attiecīgais viedoklis.
Iespējamais cēlonis: Kādas noteiktas mērķa
grupas pārstāvjiem no dažādām NVO var būt
pretēji viedokļi par problēmas risinājumu. NVO ir
atšķirīga pieredze un kapacitāte.

8. Grupa nespēj pieņemt lēmumu.
Iespējamais cēlonis: Iespējams, ka nav skaidri
noteikti mērķi, nav pietiekamas informācijas,
faktu, maz laika atvēlēts ideju izvērtēšanai.
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9. Dalībnieki apspriež pārāk daudzus
jautājumus vienlaicīgi.
Iespējamais cēlonis: Grupa nav apspriedusi un
pieņēmusi darba kārtību.

Risinājums: Pārdomājiet, vai procesuāli
apspriede tiek vadīta efektīvi. Atlieciet lēmuma
pieņemšanu, līdz būs pietiekams faktu
daudzums vai iegūta trūkstošā informācija.
Rezumējiet paveikto līdz apspriedes lūzuma
punktam un aiciniet dalībniekus pārdomāt, ko
darīt tālāk – pieņemt lēmumu vai atlikt to uz
noteiktu laiku, kad būs saņemta nepieciešamā
informācija.
PROJEKTS „SABIEDRISKĀS APSPRIEDES: VALSTS INSTITŪCIJU UN NVO SADARBĪBA”

Risinājums: Dokumenta izstrādātājiem šāda
nepieciešamība jāparedz jau pirms apspriedes,
un par to jābrīdina apspriedes vadītājs, lai viņš
varētu aicināt dalībniekus, izsakot savus
priekšlikumus vai viedokļus, nosaukt
organizāciju, kuru viņi pārstāv. Ja priekšlikumus
iesniedz rakstiski, arī jānorāda sava
organizācija.

METODES PRASMJU ATTĪSTĪŠANAI

6.1.

DARBS AR DOKUMENTA PROJEKTA TEKSTU

Un tā jūsu rokās ir nonācis politikas
dokumenta/normatīvā akta projekta dokuments.
Pirms rūpīgas iepazīšanās ar dokumenta tekstu,
vēlreiz pārdomājiet atbildes uz šādiem jautājumiem:
! Kādu mērķa grupu skar šis dokuments?
! Kādas mērķa grupas vajadzības, problēmas
ir izvirzītas priekšplānā?
! Kāds ir pašreizējais stāvoklis šo problēmu
risināšanā vai vajadzību apmierināšanā?
! Kas jūs apmierina, kas uztrauc?

6

Kad esat pārdomājuši atbildes uz jautājumiem, vēl
labāk – tās arī savai zināšanai pierakstījuši, varat sākt
dokumenta izpēti. Lasot dokumentu, ieteicams
izmantot pierakstu sistēmu, t.i. strādāt ar
zīmuli/pildspalvu un atzīmēt sev svarīgās lietas –
pasvītrot vai izmantot simbolu zīmes. Piemēram:
! Pasvītrojiet vārdus/jēdzienus, kurus
nesaprotat;
! Lapas malā atzīmējiet ieguvumus ( + ),
ierobežojumus( -), neskaidrības ( ? )
! Lapas malā atzīmējiet, kam nepiekrītat ( ! )

Lasītā izpratni veicina arī “dubulto ierakstu” metode:
Citāts no dokumenta teksta

Komentārs, jautājums, papildinājums

Tabulas ieraksti palīdz labāk izprast dokumenta
saturu, atklāt tajā neskaidrās vietas, precizēt un
sagatavot jautājumus vai ierosinājumus un
papildinājumus dokumenta izstrādātājiem.

jautājumus vai priekšlikumus sabiedriskajai
apspriedei.

Dziļākai dokumenta izpratnei ieteicams to lasīt pārī ar
kādu, kurš ir ieinteresēts mērķa grupas problēmu
risināšanā. Kopīgajā lasīšanā noder metode
“intervētājs un atbildētājs”. Rīkojieties šādi:
! Dokumenta tekstu sadaliet vairākos
fragmentos.
! Lasiet katrs atsevišķi pirmo fragmentu.
! Viens no jums ir “intervētājs”, otrs –
“atbildētājs”. Kad fragmentu esat izlasījuši,
intervētājs uzdod atbildētājam jautājumus par
izlasīto – gan pārbaudot jēdzienu izpratni, gan
izzinot kolēģa viedokli par konkrētiem tekstā
skartajiem jautājumiem, problēmām. Intervētājs
lieto atvērtus jautājumus: Kā tu saproti...? Ko tu
domā par...? Kā tas skars mūsu intereses? Kas
tevi uztrauc ?
! Lasiet nākošo fragmentu.
! Pēc nākamā fragmenta izlasīšanas
mainieties lomām. Tas, kurš iepriekš bija
atbildētājs, tagad ir intervētāja lomā un uzdod
atvērtus jautājumus par teksta fragmentu.
! Turpiniet lasīt tekstu un pēc katra fragmenta
izlasīšanas, mainoties lomām, veidojiet kopīgu
izpratni par tekstu.
Izmantojot lasīšanu pārī, neaizmirstiet galveno
pierakstīt, kā arī individuāli lasot tekstu, atzīmēt jums
svarīgākās vietas – neskaidrības, ierosinājumus,
papildinājumus.

Pārdomas, ierosinājumus vai jautājumus iespējams
dažādi grupēt un sistematizēt.
1.variants.
Izmantojam dažādu krāsu mazas lapiņas. Uz vienas
krāsas lapiņām rakstām jautājumus, uz otras krāsas
lapiņām būtiskus iebildumus, uz trešās –
papildinājumus, precizējumus efektīvākai
dokumenta teksta izpratnei, piemēram, izmaiņas
teikuma konstrukcijā. Katrs ierosinājums vai
jautājums ir jāraksta uz atsevišķas lapiņas.
Atcerieties, ka jāatzīmē, uz kuru no dokumenta
daļām jūsu ierosinājums vai jautājums attiecas.
2.variants.
Izmantojam “domu karti”.
Piemēram:
Jautājums
Precizējums
Ieteikums

Risinājuma
piedāvājums
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Likumprojekts

Izlasīto, pārdomāto un, ja strādājāt pārī, arī
pārrunāto, vajadzētu apkopot un sagatavot
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3.variants.
Izmantojam “Venna diagrammu”.
Piemēram:
Ierobežojumi
grupai A

Ierobežojumi
grupai B

Kopīgi
abām grupām

Kopīgais
Atšķirīgais

Atšķirīgais
4.variants.
Izmantojam dažādas tabulas.
Piemēram:

Ieguvumi un ierobežojumi
Kāds ir noteikums?
Ieguvumi?
Priekšrocības?

Ko iespaidos šis noteikums?

Trūkumi?
Ierobežojumi?

1.
2.
3.
4.
5.
Kāds ir tavs lēmums?
Kāpēc?
Kad esat pārliecinājušies, ka dokumenta teksts ir
izprasts, izlemiet, ko jūs vēlaties piedāvāt
sabiedriskajā apspriedē.
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Sagrupējiet savas domas pa tēmām:
! precizējumi/neskaidrības;
! jautājumi;
! ierosinājumi.

Pārskatiet, kuri no komentāriem vai jautājumiem,
jūsuprāt, ir vissvarīgākie un būtiskākie, un
pārdomājiet, kādā veidā jūs visprecīzāk formulētu
savu domu tā, lai to saprastu pārējie.
Atcerieties, ka sabiedriskās apspriedes laikā uz
vietas izdomāt jautājumus vai komentārus jums
vienkārši trūks laika, turklāt nepārdomāti jautājumi
vai komentāri var nesasniegt dzirdīgas ausis, jo tie
vienkārši netiks saprasti un līdz ar to akceptēti.
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6.2.

PAR JAUTĀŠANU UN JAUTĀJUMIEM

Jautājumu klasifikācija un izmantošanas iespējas.
A. Slēgtie jautājumi – tie, uz kuriem ir pareizas
vai nepareizas atbildes. (Piemēram, Kāda ir
jēdziena “pilnvarotā vara” definīcija šajā uzziņas
literatūrā?)
Atvērtie jautājumi – tie, uz kuriem
iespējamas vairākas atbildes. (Piemēram, ko jūs
saprotat ar jēdzienu “pilnvarotā vara”? Kādos
gadījumos lieto jēdzienu “pilnvarotā vara”?)
Politikas dokumenta/normatīvā akta projekta
izpratnei un uzlabojumu ieviešanai izmantojami
gan vieni, gan otri jautājumi. Ar slēgto jautājumu
palīdzību mēs varam noskaidrot jēdzienu,
terminu nozīmi, avotus, faktus par projektu
izstrādāšanas gaitu, u.tml. Lielākas iespējas

6.3.

ARGUMENTU VEIDOŠANA

Ja esam nolēmuši sabiedriskajā apspriedē piedāvāt
dalībniekiem dokumenta projektā veikt kādas
izmaiņas, mums jāpārdomā, kā pamatosim savu
viedokli, kādus argumentus izmantosim. Savu
nostāju vajadzētu pamatot, izmantojot loģiskos
argumentus (“Ja tiks ierobežotas x tiesības, tad
notiks tas un tas...; šo teikumu var izprast dažādi,
tādēļ piedāvāju manīt teikuma konstrukciju...; starp
pantiem x un y saskatāma pretruna, iesaku to
novērst...”).

Sabiedriskajās apspriedēs nevajadzētu izmantot

sniedz atvērtie jautājumi, jo tie paplašina
redzesloku, piedāvā daudzveidīgas atbildes,
padziļina izpratni par pētāmajiem jautājumiem.
Atvērtie jautājumi mudina cilvēkus izteikties, jo ar
šiem jautājumiem mēs dodam partneriem
iespēju brīvi runāt par viņiem svarīgām
problēmām un notikumiem.
B. Konkrēti jautājumi par tēmu. (Piemēram,
kādu mērķa grupu intereses aizstāv attiecīgais
likums?)
C. Konkrēti jautājumi dalībniekiem – tiek izzināti
viedokļi, domas par tēmu. (“Kā jūs domājat, vai
šis likums aizsargā ...?”)
Jāizmanto abu veidu jautājumi, jo tie palīdz vai nu
veidot vienotu izpratni par kādu
jautājumu/problēmu loku, vienoties par
pamatnostādnēm, vai arī pieņemt dažādus
uzskatus.

šādus argumentus: emocionālus (“x ir tik nelaimīgs,
nevarīgs, bet mīļš...”), autoritatīvus (“To nedrīkst
pieļaut... tā nedrīkst...noteikti vajag tā...”),
apvainojošus ( “Tev nav sirds, tu neko nesaproti...”).
Argumentēt savu viedokli palīdz “par/pret” (vai
ieguvumu/zaudējumu) saraksta veidošana.
Piemēram, es vēlētos aizstāvēt savas intereses un
nostāju jautājumā par mūžizglītības finansiālo
nodrošinājumu. Es pierakstu pēc iespējas vairāk
argumentu, pamatojot gan ieguvumus, gan
zaudējumus. Es varu lūgt kādu kolēģi šo sarakstu
papildināt. Var gadīties, ka šādi strādājot, mainās
mans pašas viedoklis kādā jautājumā.

Pašvaldībai jānodrošina/nav jānodrošina
līdzfinansējums 10 latu apjomā gadā
uz katru iedzīvotāju.
Par (jānodrošina)
!

!

Pret (nav jānodrošina)
!

!
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6.4.

SARUNAS, UZSTĀŠANĀS
!

Sabiedriskajās apspriedēs satiekas cilvēki ar dažādu
pieredzi, izglītību, viņu uztvere, domāšana, izpratne,
runas veids katram ir atšķirīgs. Lai sarunas noritētu
pilnvērtīgi, jāņem vērā tieši cilvēku dažādība un
jārēķinās, ka citi var saprast tikai daļu no jūsu teiktā
(izšķirošais ir ne tikai tas, ko jūs pasakāt, bet arī tas,
kā citi to saprot). Jūsu teiktajam ir ne tikai satura, bet
arī attieksmes aspekts, turklāt bieži tieši attieksme
ietekmē satura uztveri. Tāpēc ieteicama skaidra
prezentācija – saprotami, precīzi klausītājiem
adresēti formulējumi, lietojot vienkāršus un
uzskatāmus piemērus, izmantojot nepārprotamus,
viennozīmīgus jēdzienus. Vēstījums jābūvē loģiski,
secīgi, norādot uz kopsakarībām, uzsverot un
atkārtojot būtiskāko.

Atcerieties, ka plaši izklāsti garlaiko, tāpēc runājiet
skaidri, īsi un kodolīgi, sasaistot savu vēstījumu ar jau
zināmo informāciju. Veidojiet “attiecības” ar
klausītājiem – neaizmirstiet par acu kontaktu, žestu
un ķermeņa valodu. Izsakot priekšlikumus, sāciet
teikumu ar: “Es piedāvāju...; domāju, ka...; es gribētu,
lai jūs ņemtu vērā...”. Argumentējot noder izteicieni
“Šī iemesla dēļ...; ‘’ņemot vērā, ka...; manuprāt, ir
vairāki iemesli (iespējas, pretrunas, problēmas)...”.
Sabiedriskajās apspriedēs mēs gan izsakām savu
viedokli, gan arī esam aktīvi klausītāji. Aktīvais
klausītājs citu teikto attiecina uz savu pieredzi, meklē
interesantus aspektus citu viedokļos, jautā
neskaidrību gadījumā.

!
!
!
!
!
!
!
!
!

iegūtu informāciju un iedziļinātos tematā,
pārliecinoties, ka izprotat, ko no jums
sagaida sarunas partneris,
izsakot savas pārdomas, izjūtas, bet
neaizskarot sarunu partneri,
nepārtraucot runātāju, ļaujot viņam ieturēt
pauzes, padomāt,
saglabājot acu kontaktu, sniedzot verbālu un
neverbālu atgriezenisko saiti,
saklausot vēstījumā galveno, nevērtējot,
nekritizējot, bet pastāvīgi kontrolējot, vai
saprasts dzirdētais,
mēģinot norobežoties no savām emocijām
un attieksmes pret runātāju,
nesākot vērtēt, pirms nav noklausīta visa
ziņa,
respektējot ziņu vai viedokli pat tad, ja
nepiekrīt,
mēģinot apkopot dzirdēto,
runājot pozitīvi, respektējot citu vajadzības
un intereses.

Lai iesaistītu citus sarunā, var uzdot jautājumus:
“Pastāstiet vēl kaut ko par...; bet ko jūs teiktu, ja...; vai
jūs nevarētu sīkāk, detalizētāk...; es gribētu
papildināt...”. Lai pārliecinātos, vai esat pareizi
sapratuši, noder izteicieni: “Jūs domājat, ka...; jūs
vēlaties teikt, ka...; vai esmu pareizi sapratis...; es
jūtu, ka...; mani uztrauc...”.
Atcerieties, ka sarunu virza atvērtie jautājumi, jo tie
mudina uz stāstīšanu. Slēgtos jautājumus lietojiet
tikai tad, ja gribat precizēt faktus vai apkopot
informāciju.

Aktīvās klausīšanās prasmi jūs varat izkopt:
! Klausoties un nedarot tajā laikā neko citu,
! uzdodot pēc iespējas vairāk jautājumu, lai
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PIELIKUMI
SABIEDRISKO APSPRIEŽU PIEMĒRI:
PROCESS UN SATURS

1. PIELIKUMS
Mūžizglītības stratēģija, Izglītības un zinātnes
ministrija (IZM).
Stratēģijā paredzēts definēt mūžizglītības jēdzienu,
kā arī noteikt institūcijas, kuras būs atbildīgas par
izglītības pieejamību iedzīvotājiem visa mūža

garumā, iespējām paaugstināt kvalifikāciju vai
pārkvalificēties. Šajā dokumentā būtu jānosaka arī
finansējuma avoti šo uzdevumu veikšanai. 2005.
gada beigās tiks sagatavotas Mūžizglītības
stratēģijas pamatnostādnes, kuras jāapstiprina
Saeimā.

Sabiedriskā apspriede Izglītības un zinātnes ministrijā
2005. gada 21. septembrī
Vieta: IZM Lielā zāle
Laiks: 2005.gada 21. septembris no 11.00 līdz 14.00
IZM definētais sabiedriskās apspriedes mērķis:
! Nospraust galvenos darbības virzienus;
! Definēt mērķauditorijas;
! Izvirzīt problēmas;
! Piedāvāt problēmu risinājuma veidus.
Pirms apspriedes:
! IZM pārstāvis un sabiedriskās apspriedes īstenotāji vienojas par laiku, vietu, dalībnieku apzināšanu
un informēšanas veidiem.
! IZM formulē sabiedriskās apspriedes mērķi.
! Procesa veicinātājs izstrādā darba plānu.
Sabiedriskā apspriede:
Resursi:
Lielais papīrs (A0), papīrs (A4), vārdu zīmes, līmlapiņas, līmmasa, flomāsteri.
Darba gaita:
Pusstundu pirms apspriedes:
1.Reģistrācija (A4 – vārds, uzvārds, institūcija/organizācija, kontakttelefons, e-pasts).
2.Vārdu zīmes, uz kurām katrs pats uzraksta savu vārdu.
3.Uz A0 katrs pats ar flomāsteru uzraksta vārdu un pārstāvēto institūciju/organizāciju.
Sabiedriskās apspriedes darba plāns.

Laiks

Tēma

Darbības

Rezultāts

11.00 – 11.30

Iepazīšanās

1. sasveicināšanās, daži
vārdi par apspriedes
mērķiem
2. akcents uz viedokļu
uzklausīšanu, katrs viedoklis
ir pareizais
Iepazīšanās aplis – vārds, ko
pārstāv, īsi pateikt, kas uztrauc,
domājot par mūžizglītību

Atraisīta atmosfēra

IZM prezentācija,
jautājumi/atbildes

Vienota izpratne par nacionālo
programmu

11.40 – 12.10

Nacionālā programma

Dalībnieki domā par tēmu
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12.10 – 12.40

Mērķauditoriju
noskaidrošana un problēmu
izvirzīšana

Individuāli katrs veido mērķa
grupu sarakstu, uz kurām attiecas
mūžizglītība, pāros papildina, tad
pa apli veidojam kopīgo sarakstu.

Definētas mērķauditorijas

Dalībnieki nelielās grupās izvirza
problēmas katrai mērķa grupām.

Izvirzītas problēmas

12.40 – 13.00

Kafijas pauze

13.00– 13.40

Problēmu risinājuma veidi

Dalībnieki piedāvā problēmu
risinājumus – raksta idejas uz
līmlapiņām un līmē tās pie
attiecīgajām mērķa grupu
problēmām – veidojas ideju
galerija”.
Dalībnieki iepazīstas ar
piedāvātajiem risinājumiem,
pastaigājoties pa telpu un lasot
idejas.

Ģenerētas idejas problēmu
risināšanai

13.40 – 14.00

Apspriedes noslēgums

Aplis – vārds, ko pārstāv, kā es
redzu, ko vajadzētu darīt tālāk, ko
katrs pats var darīt (te arī tiek
pateikts, kas notiks ar sastrādāto
– procesa veicinātājs, kur tiks
izmantotas idejas/viedokļi – IZM)

Saņemta atgriezeniskā saite

Pēc apspriedes:
! Procesa veicinātājs apkopo dalībnieku
viedokļus un protokolu datorizētā veidā.
! Protokols tiek izsūtīts IZM un dalībniekiem.
! Dalībniekiem ir iespēja sūtīt savus
atzinumus IZM, kā arī precizēt protokolu.
! IZM pārstāvis sniedz rakstisku atgriezenisko
saiti uz sabiedriskajā apspriedē izskanējušajiem
priekšlikumiem – kas un kāpēc tiks/netiks
izmantots tālākajā mūžizglītības stratēģijas
izstrādē.

Kas izdevās:
! IZM definētie mērķi tika sasniegti.
! Katram dalībniekam bija iespēja izteikties
gan mutiski, gan rakstiski.
! Tika piedāvātas gan problēmas, gan arī
saskatīti iespējamie problēmu risinājuma ceļi.
! Sabiedriskās apspriedes izvērstu protokolu
saņēma gan IZM, gan dalībnieki.
! IZM sniedza komentārus sabiedriskajā
apspriedē uzklausītajiem viedokļiem rakstiskā
veidā, komentējot protokolā fiksēto.

Izaicinājumi:
Sabiedriskās apspriedes laikā atklājās, ka gan
dalībniekiem, gan mūžizglītības stratēģijas
izstrādātājiem nav vienotas izpratnes par
mūžizglītības jēdzienu.

Risinājumi:
Informācijā, kuru dalībnieki saņem pirms apspriedes,
definēt mūžizglītības jēdzienu un skaidrot, kas ir
interešu izglītība, kas ir tālākizglītība, kas vispārējā...

IZM un mūžizglītības stratēģijas izstrādātājiem nav
kopīgas izpratnes par apspriedē sasniedzamajiem
rezultātiem.
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Daži dalībnieki nebija gatavi tam, ka mutiskās
izteikšanās laiks tiks ierobežots, ka viņu
skatījums/viedoklis ir tikpat nozīmīgs kā pārējo
dalībnieku viedokļi
Dažiem dalībniekiem zems komunikācijas prasmju
līmenis.

Darba grupai kopīgi jāsaprot, kāpēc un vai vispār
sabiedriskā apspriede nepieciešama, ko īsti sagaida
no dalībniekiem
Uzaicinājuma vēstules informēt dalībniekus par
sabiedriskās apspriedes norisi – kā tiks izzināti
dalībnieku viedokļi
Ilgtermiņā – NVO pārstāvjiem un valsts institūciju
darbiniekiem piedāvāt izglītojošus
seminārus/treniņus komunikācijas pamatlikumu
izzināšanā un prasmju trenēšanā.
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2. PIELIKUMS
Valsts programmas „Sabiedrības integrācija
Latvijā” pamatnostādnes 2006. – 2010., Īpašu
uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāts (ĪUMSILS).

“Pamatnostādnes” ir dokuments Valsts programmas
“Sabiedrības integrācija Latvijā” aktualizācijai.
Balstoties Pamatnostādnēs, tiks veikts esošā
integrācijas darba izvērtējums un tās kalpos par
pamatu arī tālākām stratēģijām un rīcības plāniem
integrācijas jomā.

Valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā” pamatnostādnes 2006. – 2010., Īpašu uzdevumu
ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts (ĪUMSILS).
Vieta: ĪUMSILS Mazākumtautību kultūras un informācijas nodaļas zāle
Laiks: 2005.gada 12. oktobris no 14.30 līdz 17.30
IĪUMSILS definētais sabiedriskās apspriedes mērķis:
Smeļoties dalībnieku pieredzē, precizēt un papildināt pamatnostādņu projektā uzskaitītās problēmas
integrācijas procesā Latvijā, un piedāvāt risinājumus šādās jomās:
! Pilsoniskā līdzdalība un politiskā integrācija;
! Sociālā un reģionālā integrācija;
! Atbalsts ārvalstīs dzīvojošiem tautiešiem;
! Izglītība, kultūra un valoda;
! Pretdiskriminācijas politika.
Pirms apspriedes:
! ĪUMSILS pārstāvji un sabiedriskās apspriedes īstenotāji vienojas par laiku, vietu, dalībnieku
apzināšanu un informācijas sniegšanas veidiem.
! ĪUMSILS definē sabiedriskās apspriedes mērķi.
! Procesa veicinātājs izstrādā darba plānu, sagatavo darba lapas izsūtīšanai dalībniekiem (nedēļu
pirms apspriedes)
Sabiedriskā apspriede:
Resursi:
Lielais papīrs (A0), papīrs (A4), vārdu zīmes, krāsainās lapas ar pamatnostādņu sadaļu virsrakstiem un
definētajām problēmām, darba lapas, līmlapiņas, līmmasa, flomāsteri.
Darba gaita:
Pusstundu pirms apspriedes:
1.Reģistrācija (A4 – vārds, uzvārds, institūcija/organizācija, kontakttelefons, e-pasts).
2.Vārdu zīmes, uz kurām katrs pats uzraksta savu vārdu.
Sabiedriskās apspriedes darba plāns.
Laiks

Tēma

Darbības

Rezultāts

14.30 – 14.50

Iepazīšanās

1. sasveicināšanās, daži
vārdi par apspriedes
mērķiem
2. akcents uz viedokļu
uzklausīšanu, katrs viedoklis
ir pareizais
Iepazīšanās aplis – vārds, ko
pārstāv, ko sagaida no apspriedes

Atraisīta atmosfēra

ĪUMSILS prezentācija,
jautājumi/atbildes

Vienota izpratne par valsts
programmas pamatnostādnēm

14.50 – 15.10

Valsts programmas
„sabiedrības integrācija
Latvijā” pamatnostādnes

Dalībnieki domā par tēmu
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15.10 -15.45

Darbs ar problēmām

15.45-16.00

Kafijas pauze

16.00 -16.45

Darbs ar risinājumiem.

Katra esošā pamatnostādņu
sadaļa un katra no problēmām uz
dažādu krāsu A4 pie sienām.
Dalībniekiem līdzi mājās
aizpildītas darba lapas.
1. Uzaicinājums, Ja ir kādi
iebildumi par definētajām
problēmām– uzrakstīt uz
līmlapiņas un pielīmēt pie
attiecīgās sadaļas
problēmām..
2. Kādi ir priekšlikumi –
kādas vēl problēmas
jāiekļauj? Dalībnieki grupās
pa trim pārrunā problēmas,
vienojas, uzraksta problēmas
uz A4 un pievieno lapas pie
attiecīgās sadaļas.

Precizētas definētās problēmas.

1. Dalībnieki apvienojas
„interešu” grupās –ar kuras
sadaļas problēmām vēlas
strādāt padziļināti.
2. Grupas apkopo visas
problēmas un, balstoties uz
mājās pārdomāto, piedāvā
katrai problēmai iespējamos
risinājuma ceļus.
3. Dalībniekiem iespēja
nodot citām grupām to
problēmu risinājumu, pie
kurām šobrīd paši nestrādā.

Dalībnieki strādā ar tām
problēmām, par kurām jūtas
kompetenti.

Papildināts problēmu saraksts.

Izveidots kopīgs problēmu
saraksts katrai no pamatnostādņu
sadaļām un apkopoti visi
piedāvāties risinājumi.

16.45 – 17.15

Prezentācijas.

Grupas iepazīstina ar darba
rezultātiem pārējos dalībniekus.

Dalībniekiem iespēja argumentēt
savus redzējumus.

17.15 – 17.30

Apspriedes noslēgums

ĪUMSILS pārstāvis pastāsta, kas
notiks tālāk ar paveikto, kā tiks
sniegta atgriezeniskā saite.
Noslēguma aplis – dalībnieki
sadodas rokās un pa apli nodod
„paldies” par kopīgo sadarbību ar
rokas spiedienu.

Saņemta atgriezeniskā saite.
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Pēc apspriedes:
! Procesa veicinātājs apkopo dalībnieku
viedokļus un protokolu rakstiskā dokumentā.
! Protokols tiek izsūtīts ĪUMSILS un
dalībniekiem.
! Dalībniekiem ir iespēja sūtīt savus
atzinumus ĪUMSILS, kā arī precizēt
protokolu.
! ĪUMSILS pārstāvis sniedz rakstisku
atgriezenisko saiti uz sabiedriskajā
apspriedē izskanējušajiem priekšlikumiem –
kas un kāpēc tiks/netiks izmantots tālākajā
programmas pamatnostādņu stratēģijas
izstrādē.

Kas izdevās:
! ĪUMSILS definētie mērķi tika sasniegti.
! Katram dalībniekam bija iespēja izteikties
gan mutiski, gan rakstiski.
! Tika izzināti dalībnieku iebildumi un
priekšlikumi par pamatnostādnēs
definētajām problēmām, papildināts esošo
problēmu saraksts.
! Tika izzināti problēmu iespējamie risinājuma
ceļi.
! Sabiedriskās apspriedes izvērstu protokolu
saņēma gan ĪUMSILS, gan dalībnieki.
! Sabiedriskajā apspriedē valdīja labvēlīga,
atvērta un radoša atmosfēra.

Izaicinājumi:
Sabiedriskās apspriedes laikā noskaidrojās, ka
līdzšinējais pamatnostādņu sadalījums ir mainījies –
pirms pašas apspriedes darba grupa vienojusies par
citu pieeju pamatnostādņu izstrādē

Risinājumi:
Sabiedrisko apspriedi organizēt tikai tad, ja ir vienota
izpratne par sagaidāmajiem rezultātiem,
apspriežamais dokumenta projekts konceptuāli
nemainīsies.
Procesa veicinātājam jābūt gatavam elastīgi reaģēt
neparedzētas situācijās un pielāgot jaunās
vajadzības esošajai situācijai.
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3. PIELIKUMS
Nacionālais rīcības plāns nabadzības un sociālās
atstumtības mazināšanai, Labklājības ministrija
(LM).
Nacionālais rīcības plāns nabadzības un sociālās
atstumtības mazināšanai ir politikas plānošanas
dokuments, kurā atspoguļota nabadzības un
sociālās atstumtības situācija valstī, identificētas
galvenās nabadzības un sociālās atstumtības riskam
pakļautās iedzīvotāju grupas, noteikti prioritārie
īstermiņa un vidēja termiņa stratēģiskie mērķi un

uzdevumi, lai uzlabotu nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļauto grupu stāvokli. Svarīgi,
lai valstiskā līmenī tiktu runāts par nabadzību un
sociālo atstumtību, taču no vispārīgām nostādnēm ir
jānonāk pie konkrētas rīcības (iesaistot visu līmeņu
institūcijas) un jānodrošina finansējums pasākumu
ieviešanai (paredzot visu ministriju līdzdalību
pasākumu akceptēšanā un finansējuma
nodrošināšanā). 2006.gadā ir jāizstrādā nākamais
Rīcības plāns 2006.-2008.gadam, kurā jānosaka
turpmāk veicamie uzdevumi sociālās iekļaušanas
veicināšanai.

Nacionālais rīcības plāns nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai,
Labklājības ministrija (LM).
Vieta: Brīvo arodbiedrību savienības telpas
Laiks: 2005.gada 23.novembris no 10.30 līdz 13.30
LM definētais sabiedriskās apspriedes mērķis:
Balstoties uz dalībnieku pieredzi, sniegt priekšlikumus par primāri veicamajiem uzdevumiem, kurus jāīsteno
šādu sabiedrības grupu situācijas uzlabošanai:
! Invalīdi;
! Vecie ļaudis;
! Daudzbērnu un nepilnās ģimenes;
! Etniskās minoritātes;
! Personas, kas atbrīvotas no ieslodzījuma vietām;
! Bērni un jaunieši;
! Bezdarbnieki;
! Bezpajumtnieki;
! Cilvēku tirdzniecības upuri.
Pirms apspriedes:
! LM pārstāvji un sabiedriskās apspriedes īstenotāji vienojas par laiku, vietu, dalībnieku apzināšanu
un informācijas sniegšanas veidiem.
! LM definē sabiedriskās apspriedes mērķi.
! Procesa veicinātājs izstrādā darba plānu, sagatavo darba lapas izsūtīšanai dalībniekiem (divas
nedēļas pirms apspriedes).
Sabiedriskā apspriede:
Resursi:
Lielais papīrs (A0), papīrs (A4), vārdu zīmes, krāsainās lapas ar Rīcības plānā definēto mērķa grupu
nosaukumiem , darba lapas, līmlapiņas, līmmasa, flomāsteri.
Darba gaita:
Pusstundu pirms apspriedes:
1.Reģistrācija (A4 – vārds, uzvārds, institūcija/organizācija, kontakttelefons, e-pasts).
2.Vārdu zīmes, uz kurām katrs pats uzraksta savu vārdu.
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Sabiedriskās apspriedes darba plāns.
Laiks

Tēma

Darbības

Rezultāts

10.30 -11.00

Iepazīšanās

1. sasveicināšanās, daži
vārdi par apspriedes
mērķiem
2. Akcents uz viedokļu
uzklausīšanu, katrs viedoklis
ir pareizais
Iepazīšanās aplis – vārds, ko
pārstāv, ko sagaida no apspriedes

Atraisīta atmosfēra

Vienota izpratne par Rīcības
plānu

11.00 – 11.20

Nacionālais rīcības plāns
nabadzības un sociālās
atstumtības mazināšanai

LM prezentācija,
jautājumi/atbildes

11.20 -12.30

Darbs ar mērķa grupām

Katra Rīcības plānā
definētā mērķa grupa uz
dažādu krāsu A4 pie
sienām. Dalībniekiem līdzi
mājās aizpildītas darba
lapas.
1. Dalībnieki izvēlas
noteiktu mērķa grupu,
ar kuras problēmu
risinājumiem vēlas
strādāt padziļināti.
2. Dalībnieki uz
līmlapiņām uzraksta
savu vārdu un pielīmē
uz attiecīgās A4
krāsainās lapas ar
mērķa grupas
nosaukumu.
3. Dalībnieki
apvienojas „interešu”
grupās.
4. Dalībnieki pārskata
mājās pārdomātās un
fiksētās idejas pārējo
mērķa grupu dzīves
līmeņa uzlabošanā
(darba lapās) un nodod
tās attiecīgajām darba
grupām.
5. Grupās dalībnieki
pārrunā un apkopo
savus redzējumus, kā
arī citu dalībnieku
viedokļus.
6. Grupās dalībnieki
ar līmpumpiņu palīdzību
„balso” par trīs,
viņuprāt, svarīgākajiem,
prioritāri veicamajiem
uzdevumiem.

12.30-12.45

Dalībnieki domā par tēmu

Dalībniekiem iespēja padziļināti
strādāt ar to mērķa grupu
problēmu risinājumiem, par
kuriem ir pamatots un
argumentēts viedoklis, balstīts uz
personisko pieredzi.

Dalībniekiem ir iespēja uzzināt
visu apspriedes dalībnieku
viedokļus par šīs mērķa grupas
dzīves apstākļu uzlabošanas
uzdevumiem.
Apkopoti visu dalībnieku viedokļi.

Izvirzīti svarīgākie uzdevumi.

Pauze (ūdens, cepumi)
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12.45 - 13.20

Darba grupu prezentācijas.

Darba grupas iepazīstina visus
apspriedes dalībniekus ar
paveikto, argumentē izvēlētos
svarīgākos jautājumus, atbild uz
jautājumiem.

Dalībniekiem iespēja argumentēt
savus redzējumus, uzdot
jautājumus, saņemt atbildes.

13.20 – 13.30

Apspriedes noslēgums

LM pārstāvis pastāsta, kas notiks
tālāk ar paveikto, kā tiks sniegta
atgriezeniskā saite.
Noslēguma aplis – dalībnieki no
stājas aplī un ar acu skatu nodod
„paldies” katram par kopīgo
sadarbību.

Saņemta atgriezeniskā saite.

Pēc apspriedes:
! Procesa veicinātājs rakstiski apkopo
dalībnieku viedokļus un protokolu.
! Protokols tiek izsūtīts LM un dalībniekiem.
! Dalībniekiem ir iespēja sūtīt savus
atzinumus LM, kā arī precizēt protokolu.
! LM pārstāvis sniedz rakstisku atgriezenisko
saiti uz sabiedriskajā apspriedē i
zskanējušajiem priekšlikumiem – kas un
kāpēc tiks/netiks izmantots tālākajā Rīcības
plāna izstrādē.

Kas izdevās:
! LM definētie mērķi tika sasniegti.
! Katram dalībniekam bija iespēja izteikties
gan mutiski, gan rakstiski.
! Tika izzināti dalībnieku priekšlikumi Rīcības
plānā izvirzāmajiem uzdevumiem definēto
mērķa grupu labklājības uzlabošanai.
! Sabiedriskās apspriedes dalībniekus
intervēja masu mediji; apspriedes mērķis,
intervijas atspoguļotas divos TV kanālos.
! Sabiedriskās apspriedes izvērstu protokolu
saņēma gan LM, gan dalībnieki
! Sabiedriskajā apspriedē valdīja labvēlīga,
atvērta un radoša atmosfēra.

Izaicinājumi:
Darba grupu prezentācijas kopumā pārsniedza tam
paredzēto laiku.

Risinājumi:
Stingri reglamentēt laiku.

Dažiem dalībniekiem zems komunikācijas prasmju
līmenis.

Ilgtermiņā – NVO pārstāvjiem un valsts institūciju
darbiniekiem piedāvāt izglītojošus
seminārus/treniņus komunikācijas pamatlikumu
izzināšanā un prasmju trenēšanā.
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4. PIELIKUMS
Komunikācija ar mērķa grupām
Latvijas Pilsoniskās alianses pieredze,
informējot sabiedrību un iesaistot dalībniekus
sabiedriskajās apspriedēs.
1. Nosaka potenciālos apspriedes dalībniekus
pēc kritērijiem: dokumenta izstrādātāja
prioritātes, nevalstiskās organizācijas vai
sabiedrības pārstāvja darbošanās sfēra,
darbošanās aktivitāte, alternatīvi viedokļi, grupas
atsaucība, temata nozīmība grupai u.c.
2. Noskaidro plašsaziņas līdzekļus un
žurnālistus, kuriem būs interesants un svarīgs
apspriedes temats. Sarakstā iekļauj ziņu
aģentūras, nacionālos, reģionālos, interneta
medijus. Jāuzaicina konkrēti žurnālisti (ņemot
vērā jomas, par kurām žurnālists atbildīgs savā
izdevumā vai raidījumā).
3. Sagatavo precīzu, konkrētu un viegli
uztveramu informāciju potenciālajiem
dalībniekiem. Ietver informāciju par pašu
apspriedi; tās vērtību un nozīmīgumu tieši
uzrunātajai grupai/indivīdam/NVO;
kopsavilkumu vai skaidrojumu likumprojektam,
kuru apspriedīs; pieteikšanās kārtību un
termiņus; veicamo mājas darbu, lai sagatavotos
apspriedei; kontaktinformāciju.
4. Sagatavo informāciju medijiem. Paziņojumā
jeb preses relīzē sniedz atbildes uz visiem
iespējamajiem jautājumiem: Kas? Ko? Kur?
Kad? Kāpēc?

10. Sadarbojas ar dalībniekiem, nosūtot
veicamos mājas darbus (parasti darba lapas,
kurās pirms apspriedes var formulēt viedokli un
iestrādāt komentārus, dalībniekiem sūta
elektroniskā formā kopā ar pateicību par
reģistrēšanos) un atbildot uz dalībnieku
jautājumiem.
11. Pasākuma laikā veic dalībnieku reģistrāciju,
piedāvā informatīvus materiālus par apspriedi.
12. Nodrošina informāciju un kontaktus
žurnālistiem pasākuma laikā.
13. Uzreiz pēc pasākuma (tajā pašā dienā, cik
ātri iespējams) nosūta kvalitatīvu, objektīvu un
viegli uztveramu paziņojumu plašsaziņas
līdzekļiem par apspriedē izskanējušajiem
viedokļiem, kopsavilkumu ar secinājumiem,
dalībniekiem u.c.
14. Pēc iespējas ātrāk nodrošina papildu
informāciju žurnālistiem (ja nepieciešams).
15. Pēc pasākuma izsūta visiem dalībniekiem
apspriedes protokolu, ko noteiktos termiņos
iespējams komentēt, un dalībnieku sarakstu. Tā
tiek veidota atgriezeniskā saite starp
organizatoriem un dalībniekiem – komentārus
iekļauj protokolā, tādējādi sagatavojot galīgo
variantu, kuru iesniedz dokumenta
izstrādātājam.
16. Komentēto protokolu iesniedz dokumenta
izstrādātājam (šajā projektā – atbildīgajiem
ministriju darbiniekiem), kas tajā iekļautos
priekšlikumus nodod izskatīšanai projekta darba
grupai.

5. E l e k t r o n i s k i i z s ū t a i n f o r m ā c i j u
potenciālajiem dalībniekiem. (Vismaz divas
nedēļas pirms apspriedes.)
6. Pa pastu izsūta ielūgumus valsts pārvaldes
institūciju, ministriju un Saeimas pārstāvjiem.
7. Elektroniski informē par apspriedi ziņu
aģentūras, nacionālos, reģionālos plašsaziņas
līdzekļus).
8. Var sazināties ar atsevišķu mediju
žurnālistiem un personīgi uzaicināt uz apspriedi.
(Pēc situācijas.)
9. Ja dalībnieku reģistrācijas gaitā atklājas, ka
atsevišķas mērķa grupas nav atsaukušās
uzaicinājumam un pastāv risks, ka apspriedē tās
nebūs pārstāvētas, telefoniski sazinās ar
atsevišķiem šo mērķa grupu pārstāvjiem un
personiski uzaicina piedalīties apspriedē.
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5. PIELIKUMS
Sabiedrisko apspriežu vērtējums – dalībnieku
viedokļi.
„Valsts pārvaldes institūcijas arvien biežāk organizē
dažādus pasākumus sabiedrības viedokļa
izzināšanai, lai tie atspoguļotos dažādu valsts
attīstībai aktuālu programmatisko dokumentu saturā.
Ne vienmēr šīs apspriedes ir efektīvas, ne vienmēr
sasniegtais rezultāts atbilst cerētajam. Daudzviet
problēmas rodas tādēļ, ka apspriežu un konsultāciju
organizētājiem trūkst zināšanu un pieredzes
metodēs un paņēmienos, kas iespējami īsā laikā
ļautu apkopot dažādu organizāciju priekšlikumus,
vienlaicīgi rosinot konstruktīvas diskusijas
pieaicināto apspriedes dalībnieku starpā.”

„ĪUMSILS sabiedriskās apspriedes mērķis ir iegūt
sabiedrības ieguldījumu, kas nepieciešams politikas
dokumenta izstrādei; rezultātā – tiek nodrošināta
sabiedrības līdzdalība, padarot politiku pieejamāku
un saprotamāku sabiedrībai, ĪUMSILS tā ir iespēja
efektīvāk izstrādāt valsts programmu. Mēs vēlamies
integrēt dalībnieku idejas politikas dokumentā, kad
tas tiek rakstīts...”
Armands Rabovičs, Tatjana Hanova, ĪUMSIL
Novembra beigās ministriju pārstāvji un sabiedrisko
apspriežu dalībnieki tikās izvērtējuma seminārā ar
mērķi noskaidrot, kas izdevās, organizējot un
iesaistoties sabiedriskajās apspriedēs, kas
neapmierināja, kas būtu nākamreiz jādara savādāk.

„Liels gandarījums par šo apspriedi. Jauna pieredze,
emocionāla drošība...”
Inta Vadone, IZM
IZM, ĪUMSILS, LM pārstāvju vērtējums
par sabiedrisko apspriežu norisi.
Kad?
Pirms SA
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+
Ministriju atbalsts
Pamatdokuments (LM, IZM)
Labi identificētas mērķa
grupas
Ministriju sadarbība ar
moderatoru

Sākotnējā informācijas kvalitāte
medijiem un NVO

Ierosmei
Ekspertu uzstāšanās medijos
Sadarbība ar pašvaldībām un
reģionālās attīstības aģentūrām

SA laikā

! Moderatora darbs,
sadarbība ar ministriju
pārstāvjiem
! Mērķa definēšana
! Veiksmīga
apspriedes metodika
un procedūra – iespēja
katram paust savu
viedokli
! Nodrošināta
dalībnieku darba
intensitāte – virzība uz
mērķi
! Nodrošināta
sadarbība starp
pieaicinātajām pusēm
! Jaunas idejas

! Informētības
līmenis nevienāds –
daļai nav izpildīts mājas
darbs
! Nepietiekams laiks
! Ne vienmēr
piedalījās visas
uzaicinātās puses

! Ministrijām labāk
strukturēt prezentācijas –
balstīt uz sākotnējo
informāciju

Pēc SA

! Mērķis sasniegts
! Nodrošināta
tūlītēja atgriezeniskā
saite no moderatora un
Pilsoniskās alianses
puses
! Publicitāte

! Maz principiāli
jaunu ideju kontekstā ar
dokumentu (LM, IZM)•

!
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Izvērtēt iegūtās idejas •

Dalībnieku vērtējums par sabiedrisko
apspriežu norisi.
+

Kad?
Pirms SA

Savlaicīga un pietiekama
dalībnieku informēšana
(Zvanīts mērķa grupām,
tieša komunikācija ar
dalībniekiem, personisko
kontaktu veidošana)
Kvalitatīva informācija
medijiem
Informācija LPA ziņu lapā
dažādām NVO visā Latvijā

Netika prezentēti citu ministriju
viedokļi par problēmu
Neizjutām iniciatīvu no ministriju
puses – vai svarīgi, ka cilvēki
atnāk; vai ir jēga no mana
viedokļa
Aktīvi tikai konkrēti cilvēki – uz
pasākumiem ierodas vienas un
tās pašas NVO

Ierosmei
Plašāk iesaistīt studentus
Rosināt dalībniekus problēmas
skatīt plašākā kontekstā, ne tikai
sava darbības ietvaros
Uzlabot mājas darbu kvalitāti
Argumentēt, kāpēc ministrijas
iesaka konkrētās mērķa grupas
Rakstus medijos jāiniciē
ministrijām

Tēmu aktualitāte
Fakts, ka ir mājas darbs
Risinājumu piedāvājums
Optimāls dalībnieku skaits
SA laikā

Labas iespējas katram
izteikties

SA jēgas skaidrošana

Laika limits – varbūt jādefinē tikai
viens uzdevums?

Reģistrēšanās sistēma
Laba iespēja dzirdēt un
sadzirdēt viedokļu
daudzveidību

Neizteiksmīga ministriju
prezentācija

Iespēja iegūt jaunus
domubiedrus, partnerus

Dalībnieks ne vienmēr zina, uz ko
ir atnācis...

Ministriju pārstāvjiem „iet
cilvēkos” – iet pie grupām,
klausīties

Labs tehniskais
nodrošinājums

Grupas reizēm prezentē savus
darbus pārāk plaši

Uzlabot ministriju prezentāciju
valodu – skaidrāk, vienkāršāk

Laika izmantošana
aktivitātēm

Grupās - citu viedokļu
nepieņemšana

Sekot, lai grupu darbā nedominē
kāds, kas uzspiež savu viedokli

Fakts, ka ir ministriju
prezentācijas
Grupu darbs
Demokrātisks moderators
Sistēmiska pieeja
Moderators atgādina, ka visi
viedokļi ir „pareizi”
Mediji, kas ieradušies,
nodrošina informāciju
Pozitīva gaisotne un
attieksme
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Pēc SA

Kvalitatīva un ātra
informācija medijiem
Operatīvi nosūtīts protokols
dalībniekiem

Nepietiekama publicitāte
Vēl nav saņemti pārējo ministriju
komentāri

Izvērtēšanas seminārs, kad
var pateikt visu, kas uz sirds
Informācija LPA ziņu lapā
IZM komentāri par
ierosinājumiem

Ministrijām - informēt dalībniekus,
ka SA mērķis ir sasniegts
Ar vienu apspriedi par maz
Turpināt informēt sabiedrību, kas
notiek ar dokumenta projektu
tālāk
Mācības pašvaldību un valsts
iestāžu darbiniekiem par SA
organizēšanu
Izglītot sabiedrību par SA
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