KĀ VEICINĀT IEDZĪVOTĀJU LĪDZDALĪBU PAŠVALDĪBAS DARBĀ:
Vidzemes pašvaldību seminārs līdzšinējās pieredzes izvērtēšanai un
nākotnes ideju attīstīšanai
11.decembrī, plkst.11.00 – 16.00
koprades mājā “Skola6”, Lielajā Skolas ielā 6, Cēsīs
Pasākuma mērķis: palīdzēt pašvaldībām sistēmiski izvērtēt līdz šim paveikto iedzīvotāju
līdzdalības jomā un palīdzēt definēt iedzīvotāju iesaistes mērķus, kā arī noteikt pazīmes, kas
liecinās par šo mērķu sasniegšanu. Bāzes jautājums – pašvaldību budžetu veidošana.
Mērķgrupa: Vidzemes pašvaldību sabiedrisko attiecību darbinieki un attīstības plānošanas
speciālisti, nevalstisko organizāciju pārstāvji, aktīvie iedzīvotāji.
DARBA KĀRTĪBA
11.00 – 13.00 1. DAĻA: PAŠVALDĪBU LĪDZŠINĒJĀ PIEREDZE IEDZĪVOTĀJU IESAISTĒ
Strukturēta saruna ar pašvaldību pārstāvjiem par pašvaldību līdzšinējo praksi, mudinot
iedzīvotāju iesaistīties pašvaldības darbā. Sarunas mērķis ir pašvaldību pašnovērtējums, ņemot
vērā labo praksi iedzīvotāju iesaistīšanā un līdzdalības veicināšanā.
11.00 – 11.10

Iepazīšanās un semināra plāns. Līga Stafecka, Domnīca Providus.

11.10 – 11.30
Kāda ir labā prakse pašvaldību iedzīvotāju iesaistē? Līga
Stafecka, Domnīcas “Providus” vadošā pētniece labas pārvaldības jautājumos.
11.30 – 13.00 Diskusija ar klātesošajām pašvaldībām: līdzšinējā pieeja
iedzīvotāju iesaistīšanā, kuras laikā atbildēsim uz jautājumiem: kāpēc pašvaldība
šobrīd iesaista iedzīvotājus? Kāpēc tā gribētu iedzīvotājus iesaistīt vairāk? Kas
pašvaldības ieskatā ir laba iedzīvotāju iesaiste/ līdzdalība? u.c.
Diskusiju vada: Āris Adlers, biedrības “Jūras zeme” valdes priekšsēdētājs
13.00 – 13.30 PUSDIENAS
13.30 – 14.30 2.DAĻA PAŠVALDĪBU PRAKSE IEDZĪVOTĀJU IESAISTĒ BUDŽETA
VEIDOŠANĀ
•

Ķekavas pašvaldības pieredze ar iedzīvotāju budžeta domnīcām un online
ideju vākšanu. Vineta Vītoliņa, Ķekavas novada pašvaldības komunikāciju
nodaļas vadītāja.

•

Iedvesmojoši piemēri, kā citu valstu pašvaldības iesaista iedzīvotājus
budžetu veidošanā un apspriešanā. Sintija Tarasova, domnīcas “Providus”
pētniece.

14.30 – 16.00 3.DAĻA PAŠVALDĪBU RĪCĪBAS PLĀNU IZSTRĀDE
Kā iesaistīt iedzīvotājus pašvaldības budžeta jautājumos?
Praktiskais darbs, meklējot labākos risinājumus, kā panākt, lai iedzīvotāju līdzdalības rezultātā
iedzīvotāju vēlmes tiek īstenotas dzīvē. Kur pašvaldībā iesprūst iedzīvotāju idejas? Kas jādara,
lai tās neiesprūstu un tiktu īstenotas?
Moderators: Āris Adlers, biedrības “Jūras zeme” valdes priekšsēdētājs.

Reģistrācija semināram līdz 6.decembrim: https://ej.uz/lidzdalibacesis.
Vairāk informācijas pa tālruni 28377450 vai rakstot uz edite.matusevica@cesis.lv.

Seminārs “Kā veicināt iedzīvotāju līdzdalību pašvaldības darbā?” tiek īstenots ar Vācijas
Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu projekta "Engaging municipalities: introducing best
practices of civic involvement in decision-making" gaitā.

