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Pētījuma mērķis
Apzināt un analizēt Latvijas pašvaldību pieredzi
iedzīvotāju iesaistes nodrošināšanā pašvaldības
attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, kā
arī apzināt ārvalstu pieredzi veiksmīgu, novatorisku metožu izmantošanā, lai uzlabotu iedzīvotāju iesaisti pašvaldības attīstības plānošanā.
Pētījuma izstrādes brīdī Latvijā notiek administratīvi teritoriālā reforma, kuras rezultātā
Latvijas pašvaldību skaits no 119 pašvaldībām
samazināsies līdz 42 pašvaldībām. Pašvaldības
kļūs lielākas, tām būs jāpārskata savi attīstības
mērķi, integrējot pievienoto teritoriju iedzīvotāju vajadzības un izvērtējot jaunās pašvaldības teritorijas attīstības mērķus un iespējas,
lai rūpētos par līdzsvarotu visa novada attīstību. Pētījuma ietvaros izstrādātie iedzīvotāju
iesaistes labās prakses standarti var kalpot par
noderīgu instrumentu, jaunajām pašvaldībām
izstrādājot attīstības plānošanas dokumentus
un šajā procesā aktīvi iesaistot iedzīvotājus.
Pētījuma metodes
1) Latvijas pašvaldību aptauja. Pašvaldību prakses apzināšanai plānošanas dokumentu izstrādē un iedzīvotāju iesaistīšanai šajā procesā
«Providus» elektroniski aptaujāja visas Latvijas
pašvaldības no 2020. gada jūnija līdz augustam. Aptauju anketas aizpildīja 108 pašvaldības jeb 91% visu Latvijas pašvaldību.
2) Intervijas ar 11 Latvijas pašvaldību plānošanas
speciālistiem. Lai sīkāk iepazīstos ar pašvaldību pieredzi sabiedrības dalības nodrošināšanā plānošanas dokumentu izstrādes procesā,
desmit pašvaldības tika analizētas tuvplānā.
Pašvaldības, kuru pārstāvji tika intervēti, tika
izraudzītas pēc četriem kritērijiem (atbilda pirmajiem trim kritērijiem, bet ceturtais ietekmēja pašvaldību izvēli no atlasītajām pašvaldībām
pēc pirmo triju kritēriju piemērošanas):
a) kultūrvēsturisko novadu pārstāvniecība (Latgale/Vidzeme/Kurzeme/Zemgale un Rīga);
b) pašvaldības lielums (maza/vidēja lieluma
pašvaldība un pilsētas pašvaldība);
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c) pašvaldība būs novada centrs saskaņā ar
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likumā1 noteikto dalījumu;
d) pašvaldība, kuras teritorija ir saistīta ar
papildu ierobežojumiem, īpašiem noteikumiem, publisko rezonansi attīstības plānošanas jomā (speciālā ekonomiskā zona/
plašs kultūrvēsturiskais mantojums/īpaši
koncentrētas ekonomiskās intereses zemesgabalu izmantošanā utt.).
Dokumentu analīze
Pētījumā izraudzīto pašvaldību pieredzes apzināšanai tika izvērtēti arī publiski pieejami
dokumenti: attīstības plānošanas dokumenti,
protokoli, apraksti, pašvaldību saistošie noteikumi, pašvaldību pārskati par sabiedrības līdzdalību plānošanas dokumentu izstrādē, pašvaldību un citi materiāli.
Ekspertu un iesaistīto pušu intervijas
Pētījuma laikā notika intervijas ar ekspertiem, kuri dažādās lomās ir iesaistīti pašvaldību attīstības plānošanā. Starp tiem bija pilsētu plānošanas speciālisti, lielāko uzņēmumu,
kas sniedz plānošanas pakalpojumus pašvaldībās, pārstāvji, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, sabiedriskie aktīvisti. Kopumā notika astoņas ekspertu
intervijas: Evija Taurene (Cēsu novads), Inese
Baumane (Ozolnieku novads), Māra Kalvāne
(SIA «Metrum»), Līna Dmitrijeva (SIA «Reģionālie projekti»), Neils Balgalis (SIA «Grupa
93»), Gunta Lukstiņa (LU ĢZZF), Āris Ādlers
(biedrība «Jūras zeme»), Māris Jonovs («Pilsēta
cilvēkiem»).
Semināri ar pašvaldību speciālistiem
Pētījuma laikā notika četras reģionālās tikšanās
ar pašvaldību plānošanas speciālistiem: Kurzemes reģionā (24.09.2020. Kuldīgā), Vidzemes
reģionā (25.09.2020. Cēsīs), Zemgales reģionā (01.10.2020. Jelgavā) un Latgales reģionā (02.10.2020. Rēzeknē). Semināros kopumā
piedalījās aptuveni 40 plānotāji vai plānošanas
procesos iesaistītie pašvaldību darbinieki.
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1 Likums stājās spēkā 2020. gada
Ārvalstu prakses izpēte
23. jūnijā.
Pētījuma vajadzībām tika apzināti veiksmīgi, novatoriski, praksē pierādīti iedzīvotāju iesaistes instrumenti (kurus ir izmantojušas citu valstu pašvaldības), gan pamatojoties
uz publiski pieejamo informāciju, gan intervējot šo novatorisko piemēru izstrādātājus vai
izmantotājus.

Pateicība
Pateicamies par atsaucību intervijām Evijai Taurenei, Inesei Baumanei, Mārai Kalvānei, Līnai Dmitrijevai, Neilam Balgailim, Guntai
Lukstiņai, Ārim Ādleram, Mārim Jonovam, Ilzei
Tijonei, Dacei Platonovai, Sindijai Brikmanei,
Ilzei Zālītei, Dacei Preisai, Marinai Labanovskai,
Ivetai Balodei, Mārtiņam Ābolam, Vitai Zvejniecei, Guntaram Ruskulam, Solvitai Kalvītei,
Mārim Jansonam, Gintam Bērtiņam, Ilzei Krēmerei, Dacei Žīgurei, Kasparam Rasam, Dacei
Stūrei, Giedrjum Pasakarnim (Giedrius Pasakarnis), Marketai Kitei (Kyttä Marketta), Ivari Rannamam (Ivari Rannama), Harmam van
Deikam (Harm van Dijk), Kristapam Kauguram, Kristinai Reinsalu (Kristina Reinsalu), Indrai Mangulei, Annai Brobergai (Anna Broberg),
Selīnai Vancānei.
Pētījums īstenots projekta «Engaging
municipalities: promoting best practices of civic involvement in decision making» ietvaros un
to atbalsta Vācijas vēstniecība Latvijā.
Par pētījuma saturu atbild Sabiedriskās
politikas centrs «Providus».
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Kopsavilkums

Laba pašvaldības attīstības plānošana nav
iedomājama bez mērķtiecīgas sabiedrības
iesaistīšanas visos plānošanas posmos: sākumā apzinot tās vajadzības un intereses, tālāk
tās prioritizējot un salāgojot ar citu personu
interesēm un ilgtspējīgas attīstības mērķiem,
apspriežot labākos attīstības risinājumus, kā
arī uzraugot to īstenošanu. Vājš dalības process var «atspēlēties» vēlāk, kad attīstības plānošanas dokumenti tiek īstenoti dabā, piemēram, var tikt apstrīdēti plānošanas dokumenti
vai uzsākta tiesvedība izdotās būvatļaujas dēļ.
Vājš dalības process var «atspēlēties» arī plašākā nozīmē, proti, padziļinot neuzticēšanos
starp iedzīvotājiem un vietējo varu, jo sabiedrībai nebūs izprotami pašvaldības pieņemtie
lēmumi un to sasaiste ar reālajām iedzīvotāju
vajadzībām un prioritātēm.
Šī pētījuma mērķis bija apzināt un analizēt
Latvijas pašvaldību pieredzi iedzīvotāju iesaistes nodrošināšanā pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, kā arī apzināt
ārvalstu pieredzi veiksmīgu, novatorisku metožu izmantošanā, kas varētu būt noderīga Latvijas pašvaldībām, meklējot veidus, kā iedzīvotāju līdzdalību padarīt jēgpilnāku.
Pētījumā tika analizēta Latvijas pašvaldību
pieredze sabiedrības līdzdalības nodrošināšanā, izstrādājot galvenos plānošanas dokumentus: Teritorijas plānojumu, Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, Attīstības programmu, atsevišķi
nenošķirot šos dokumentus, ja vien tam nebija
būtisku iemeslu, jo prasības sabiedrības līdzdalībai tajos ir līdzīgas.
Pētījums pamatojas ne vien uz dažādu publicēto dokumentu un sabiedrības dalības pārskatu analīzi, bet arī uz vairāk nekā 20 intervijām ar pašvaldību plānotājiem, ekspertiem,
iesaistītajām pusēm. Būtiska informācija tika
iegūta, veicot visu pašvaldību plānotāju aptauju un saņemot atbildes no 108 (no 119) pašvaldībām, tādējādi iegūstot datus, kas ar lielu
ticamību atspoguļo kopējo situāciju pašvaldībās. Dziļāka priekšstata gūšanai 11 dažādu
pašvaldību pieredze tika analizēta tuvplānā,
padziļināti intervējot šo pašvaldību plānošanas
5
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speciālistus. Savukārt iegūtie secinājumi tika
apspriesti četros reģiona līmeņa semināros,
pulcinot plānotājus no dažādām pašvaldībām.
Galvenie secinājumi
Pašvaldībām ir pienākums iesaistīt sabiedrību plānošanas dokumentu izstrādē. Šīs prasības lielākoties attiecas jau uz izstrādāta dokumenta redakciju apspriešanu, taču pašvaldības
pašas var brīvi lemt vai un kādā veidā iesaistīt
iedzīvotājus plānošanas dokumentu izstrādes
pašā sākumposmā. Pētījumā tika secināts, ka
pašvaldības arvien vairāk novērtē savlaicīgas
iedzīvotāju iesaistes nozīmīgumu, jo tas ievērojami mazina pretestību vai neapmierinātību
turpmākajos posmos, kad plānošanas dokumenti tiek nodoti publiskajai apspriešanai. Vairāk nekā puse Latvijas pašvaldību veic dažādus
iedzīvotāju iesaistes pasākumus jau vajadzību
apzināšanas posmā.
Lai arī izpratne pieaug, izmantotās sabiedrības līdzdalības metodes nenodrošina padziļinātu dialogu vai pat kopīgu šo dokumentu
izstrādi, jo iedzīvotājiem ir salīdzinoši pasīva
loma, kā arī zema atsaucība. Visbiežāk pašvaldības iedzīvotāju viedokli noskaidro ar aptauju palīdzību vai arī rīkojot klātienes tikšanās,
lai uzklausītu iedzīvotājus, taču tikai atsevišķos gadījumos pašvaldības pie šiem iedzīvotājiem vēršas atkārtoti, lai saskaņotu arī turpmāko dokumenta saturu. Lielākas izstrādes darbs
un apspriedes notiek darba grupās, taču tajās
iedzīvotāju pārstāvniecība ir maza. «Providus»
aptaujā pašvaldību plānotāji savas pašvaldības
darbu ar iedzīvotājiem desmit ballu skalā vidēji novērtējuši ar sešām ballēm — t ātad ar visai
vidēju vērtējumu.
Lai arī pētījumā, aprakstot un analizējot
situāciju, tiek runāts par pašvaldībām kopumā, ir jāizceļ vairākas pašvaldības, kuru plānotāji ir motivēti un arī izmanto dažādus papildu veidus, lai dibinātu sadarbības attiecības ar
vietējiem iedzīvotājiem. Šīs pašvaldības ir kā
tempa uzturētāji pārējām, jo ar savu piemēru
iedrošina citas pašvaldības uzlabot iedzīvotāju iesaisti. Pētījumā ir aprakstīti vairāki šajās
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pašvaldībās apzināti noderīgi piemēri, tie arī ir
pievienoti šī pētījuma beigās kā ierosmes avots
pašvaldībām, kuras meklē veidus, kā motivēt
iedzīvotājus vairāk iesaistīties savas pašvaldības attīstībā.
Plānošanas process ir ļoti sarežģīts un prasa no plānotājiem ļoti daudzpusīgas zināšanas
un prasmes ne vien kartogrāfijā, bet arī informācijas apkopošanā un analīzē, datu apstrādē.
Plānotājiem ir jāspēj izprast sociālos un ekonomiskos procesus, kā arī nodrošināt sabiedrības līdzdalību, tostarp, piemēram, vadīt publisko apspriešanu sanāksmes. Teju neiespējams
prasmju komplekss vienam vai diviem plānotājiem, kuri parasti ir pieejamie cilvēkresursi
pašvaldībās, ko tās iekšēji attīstības plānošanai
ir paredzējušas. Turklāt lielākā daļa pašvaldību
savu uzdevumu — plānot pašvaldības attīstību — parasti nodod ārējiem ekspertiem. Plānotāju trūkums, kā arī vāja starpnozaru sadarbība
pašvaldībā un pašvaldības politiķu zemā līdzdalība plānošanas dokumentu izstrādē ir būtiski šķēršļi, kas traucē, lai sistēmiski veidotu labu
ilgtermiņa sadarbību ar saviem iedzīvotājiem.
Plānotāji intervijās atzīst, ka darbs ar iedzīvotājiem ir sarežģīts, jo iedzīvotājiem trūkst
izpratnes par plānošanas dokumentu nozīmi,
interese piedalīties dažādās darba grupās un
sabiedriskajās apspriedēs ir zema, iedzīvotāji ir pasīvi, parasti pasākumos piedalās vieni un
tie paši cilvēki. Lielāks metodiskais atbalsts, kā
arī pašu pašvaldību regulārs sabiedrības līdzdalības prakses izvērtējums ļautu rast labus
veidus, kā izrauties no šī apburtā apļa. Plānošanas jautājumi patiesi nav vienkārši saprotami, iedzīvotāji lielākoties nezina par šādiem
dokumentiem. Izpratne par tiem neveidojas,
jo šo dokumentu ietekme uz katra cilvēka dzīvi viņiem nav saprotam, kā arī netiek skaidrota saprotamā valodā. Ja iedzīvotāji nesaprot,
ko var mainīt ar savu aktīvu līdzdarbošanos, arī
viņu motivācija piedalīties ir zema.
Līdzīgi izaicinājumi — kā aktivizēt iedzīvotājus vairāk iesaistīties pašvaldību attīstības
plānošanā — ir arī citās valstīs. Pētījuma noslēguma daļā ir aprakstīti vairāki pieredzes stāsti,
6
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kas parāda, ka iedzīvotāju iesaistīšanas pakāpe plānošanas procesos var būt daudz dziļāka
un tas būs ieguvums kā pašvaldībai, tā pašiem
iedzīvotājiem, jo izstrādātie plānošanas dokumenti labāk atbildīs iedzīvotāju vajadzībām.
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1. Normatīvo aktu prasības sabiedrības
līdzdalībai pašvaldību attīstības plānošanā

Par pašvaldības attīstības plānošanu ir atbildīgas vietējās pašvaldības un likums nosaka tām
par pienākumu šajā procesā iesaistīt sabiedrību. Normatīvajos aktos ir noteikti galveni plānošanas principi, sīkāk reglamentēta publisko
apspriešanu norise, taču vienlaikus pašvaldībām ir ļauta liela autonomija pašām lemt par
to, cik plaši un kurā no plānošanas posmiem
iesaistīt sabiedrību.
Šajā nodaļā ir īsi aprakstīta pašvaldību plānošanas sistēma, galvenie plānošanas dokumenti, kā arī, pamatojoties uz normatīvo aktu
un Satversmes tiesas spriedumu analīzi, norādīti galvenie sabiedrības līdzdalības nodrošināšanas principi un pašvaldības pienākumi šo
principu piemērošanā.
1.1. Pašvaldību attīstības plānošanas dokumenti. Katras pašvaldības attīstība tiek plānota saskaņā ar nacionālā un reģionālā līmeņa
attīstības mērķiem, kā arī blakus esošo pašvaldību attīstību. To īsteno ar turpmāk minēto

savstarpēji saskaņoto dokumentu palīdzību.2
— Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā pašvaldības fiksē ilgtermiņa attīstības
redzējumu un stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiski.
— Attīstības programmā, analizējot pašreizējo situāciju un prognozējot tās tendences,
pašvaldības nosaka vidējā termiņa (parasti septiņi gadi) pašvaldības attīstības vīziju, attīstības virzienu stratēģiskos mērķus,
vidēja termiņa prioritātes, konkrētus uzdevumus un rīcības mērķu sasniegšanai, kā
arī uzraudzības kārtību. Būtiska attīstības
programmas daļa ir rīcības plāns noteiktās jomās (izglītība, sociālā drošība, kultūra utt.) un investīciju plāns: abus šos plānus
izstrādā īsākam laikposmam — t rim gadiem.
Attīstības programmas rīcības un investīciju
plānu sasaista ar pašvaldības budžetu.
— Teritorijas plānojumā pašvaldība nosaka pašvaldības administratīvās teritorijas
vai tās daļas funkcionālo zonējumu, publisko infrastruktūru, reglamentē teritorijas
7
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2 Atbilstoši Teritorijas attīstības
izmantošanas un apbūves noteikuplānošanas likumā noteiktajam.
mus, kā arī citus teritorijas izmantošanas nosacījumus un aprobežojumus. Teritorijas plānojuma darbības periods
parasti ir aptuveni 12–15 gadi, tas ir ietvars
lēmumiem par lokālplānojumu, detālplānojumu izstrādi un būvniecības iecerēm.
— Lokālplānojumā tiek detalizēts vietējās
pašvaldības teritorijas daļas (pilsētas daļas,
novada pilsētas vai tās daļas vai lauku teritorijas vai tās daļas) plānojums noteikta
plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai. Lokālplānojums ir ietvars turpmākiem
lēmumiem par detālplānojuma izstrādi un
būvniecības iecerēm.
— Detālplānojumā atbilstoši iepriekš
noteiktam mērogam pašvaldība nosaka prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizē
zemes vienību robežas un aprobežojumus.
— ar tematisko plānojumu pašvaldība risina specifiskus jautājumus saistībā ar atsevišķu nozaru attīstību (piemēram, transporta
infrastruktūra, veselības aprūpes iestāžu un
izglītības iestāžu izvietojums) vai specifisku
tematu (mobilitāte, ciemu attīstība, kultūrvēsturisko objektu teritorijas, ainaviski vērtīgas un riska teritorijas).

Minētajiem plānošanas dokumentiem ir
atšķirīgs juridiskais ietvars (1. attēls), kas ietekmē sabiedrības līdzdalības metodes, jo atšķiras
šo dokumentu ietekmes mērogs, līdz ar to arī
iedzīvotāju motivācija iesaistīties (detālplānojuma apspriešanā lielāka motivācija iesaistīties
ir tieši skartajām personām, vieglāk tās uzrunāt, bet attīstības programmas vai teritorijas
plānojuma gadījumā mērķauditorija būs ievērojami plašāka).

Sabiedrības līdzdalība pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē

Par visu minēto plānošanas dokumentu izstrādi ir atbildīgas vietējās pašvaldības,
paredzot tam savā budžetā nepieciešamos
līdzekļus. Lokālplānojumu un detālplānojumu
izstrādāt var ierosināt arī citas personas, kuras
tādos gadījumos ir atbildīgas par attiecīgā plānošanas dokumenta izstrādes finansēšanu,
noslēdzot atbilstošu līgumu ar vietējo pašvaldību. Ja izstrādi finansē ārējs ierosinātājs, ar pašvaldību un izstrādātāju tiek slēgts trīspusējs
līgums. Šādā gadījumā vietējā pašvaldība var
piedalīties lokālplānojuma vai detālplānojuma
līdzfinansēšanā.

3 Ministru kabineta noteikumi
1.2. Sabiedrības līdzdalības skaidNr. 970 «Sabiedrības līdzdalības
rojums attīstības plānošanā. Sabiedkārtība attīstības plānošanas procesā», 7. punkts.
rības līdzdalības kārtību attīstības plānošanā nosaka Teritorijas plānošanas likums,
MK noteikumi Nr. 628 «Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem», bet visplašāk to iezīmē MK noteikumi
Nr. 970 «Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā». Tajos likumdevējs
ir definējis, ka sabiedrības līdzdalībai attīstības
plānošanas procesā ir jābūt efektīvai, atklātai,
ietverošai, savlaicīgai un atbildīgai, proti, tādai,
kas paaugstina plānošanas procesa kvalitāti

1. attēls. Pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu juridiskais
ietvars (apstiprināšanas un spēkā stāšanās kārtība)
Domes lēmums

Saistošie noteikumi

Administratīvais akts

Ilgtspējīgas attīstības

Teritorijas plānojums

Detālplānojums

stratēģija
Pašvaldības attīstības

Lokālplānojums

programma
Tematiskais plānojums
Avots: Teritorijas attīstības plānošanas likums, stājies spēkā 2011. gada 1. decembrī.

2. attēls. Sabiedrības līdzdalības skaidrojums normatīvajos aktos
Kas ir sabiedrības līdzdalība?

Kad līdzdalība ir iespējama?

Kādā veidā ir
iespējama līdzdalība?

Ar sabiedrības līdzdalību tiek
saprasta ne vien formālo sabiedrības grupu, piemēram, nevalstisko
organizāciju, citu interešu grupu,
bet arī neformālo jeb nereģistrēto
iniciatīvu grupu, kā arī fizisko personu līdzdalība.

Regulējums paredz, ka sabiedrības
līdzdalība ir iespējama visos attīstības plānošanas procesa posmos:
sākot ar ierosināšanu (problēmu
konstatēšana, alternatīvu noteikšana), plānošanas dokumentu
izstrādi, lēmuma pieņemšanu un
plānošanas dokumenta ieviešanu
līdz ieviešanas uzraudzībai un
novērtēšanai, kā arī plānošanas
dokumenta aktualizācijai.

Pašvaldībām ir plaša rīcības brīvība
izmantot dažādas līdzdalības formas: starpinstitūciju darba grupas
un konsultatīvās padomes, sabiedriskās apspriedes un publiskās
apspriešanas, īpašas diskusiju grupas, forumus, sabiedriskās domas
aptaujas utt. vai viedokļa sniegšanu
rakstveidā, aicinājumu sagatavot
atzinumus u. c.3 Normatīvie akti
sīkāk regulē plānošanas dokumentu
publisko apspriešanu un tās kārtību,
nosakot apspriedes izsludināšanas
kārtību un ilgumu.

Ministru kabineta noteikumi
Nr. 970 «Sabiedrības līdzdalības
kārtība attīstības plānošanas
procesā», 3. punkts.

Ministru kabineta noteikumi
Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības
kārtība attīstības plānošanas
procesā”, 6. punkts.

Ministru kabineta noteikumi
Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības
kārtība attīstības plānošanas
procesā”, 7. punkts.

8

1. Normatīvo aktu prasības

Providus · 2020
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un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības

vajadzībām un interesēm4. Arī Satversmes tiesa lietās, kas skar pašvaldību plānošanas jautājumus, ir norādījusi uz vairākiem apsvērumiem,
ko ir būtiski ņemt vērā attīstības plānošanas procesā, izstrādājot attīstības plānošanas
dokumentus. Būtiski pārkāptas sabiedrības tiesības piedalīties teritorijas plānošanā var būt
par pamatu atzīt pašvaldības teritorijas plānojumu vai tā daļu par neatbilstošu augstāka juridiska spēka tiesību normām5.

1.3. Galvenie principi sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai. Attīstības plānošanu
regulējošie normatīvie akti nosaka galvenos
principus, kas ir jāievēro plānošanas procesā. Šī
pētījuma kontekstā ir būtiski minēt trīs no tiem:
— atklātības princips: teritorijas attīstības
plānošanā un dokumentu izstrādē iesaista sabiedrību un nodrošina informācijas
un lēmumu pieņemšanas atklātumu, proti, attīstības plānošanas process ir atklāts,
un sabiedrība tiek informēta par attīstības
plānošanas un atbalsta pasākumiem un
to rezultātiem, ievērojot likumā noteiktos
informācijas pieejamības ierobežojumus;6
— līdzdalības princips: visām ieinteresētajām
personām ir iespēja līdzdarboties attīstības
plānošanas dokumenta izstrādē;7
— interešu saskaņotības princips: attīstības
plānošanā saskaņo dažādas intereses un
ievēro attīstības plānošanas dokumentu
pēctecību, nodrošina, lai tie nedublētos.8
Minētie principi skaidri parāda, ka vietējām pašvaldībām ir pienākums ne vien sniegt
plašu un vispusīgu informāciju par plānošanas procesu, tajā pieņemtajiem lēmumiem,
bet arī iesaistīt sabiedrību šo lēmumu sagatavošanā, kā arī saskaņot dažādu iesaistīto pušu
intereses.
1.4. Kādi ir pašvaldības pienākumi, iesaistot
sabiedrību pašvaldības attīstības plānošanas procesā? Pašvaldību attīstības plānošanas galarezultāts ir vairāku savstarpēji saistītu
9
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4 Ministru kabineta noteikumi
dokumentu kopums: ilgtspējīgas attīsNr. 970 «Sabiedrības līdzdalības
tības stratēģija, attīstības programma,
kārtība attīstības plānošanas procesā», 2. punkts.
teritorijas plānojums un citi plānoša5 Satversmes tiesas 2017. gada
nas dokumenti, kas nosaka gan paš6. oktobra spriedums lietā
valdības attīstības vīziju un plānus,
Nr. 2016-24-03.
gan arī atļautos izmantošanas noteiku6 Teritorijas attīstības plānošamus visai teritorijai vai kādai tās daļai.
nas likuma (spēkā no 01.12.2011.)
3. panta piektā daļa un AttīstīVisi šie dokumenti ir vienlīdz nozīmīgi
bas plānošanas sistēmas likuma
(spēkā no 01.01.2009.) 5. panta
un likumdevējs ir paredzējis noteiktu
sestā daļa.
sabiedrības līdzdalību ikkatra doku7
Attīstības plānošanas sistēmas
menta izveidē. Šajā pētījumā, analilikuma (spēkā no 01.01.2009.)
5. panta trešā daļa.
zējot sabiedrības līdzdalības nozīmi,
netiek nodalīta sabiedrības loma kat8
Attīstības plānošanas sistēmas
likuma (spēkā no 01.01.2009.)
ra plānošanas dokumenta izstrādē, jo
5. panta otrā daļa.
sabiedrības līdzdalībai ir jābūt efektī9
Satversmes tiesas 2011. gada
vai ikvienā plānošanas posmā, atšķiras
12. maija spriedums lietā Nr. 201056-03.
tikai izmantojamās metodes.
10
Satversmes tiesas 2003. gada
Satversmes tiesa ir atzinusi: «Ne
14. februāra spriedums lietā
vien teritorijas plānojuma izstrādes
Nr. 2002-14-04.
procesam, bet arī tā rezultātam — t eritorijas plānojumam — ir jābūt skaidram un
saprotamam. Teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai teritorijas plānojumā ir jābūt
noteiktai tā, lai ikviens varētu ilgtermiņā plānot savu dzīvi, zinot to, kādam iepriekš skaidri definētam un paredzamam mērķim jebkura
vietējās pašvaldības teritorija tiks izmantota.»9
Lai šo mērķi sasniegtu, proti, radītu ilgtermiņa dokumentu kopumu, kas ļauj saprast pašvaldības plānus un teritorijas izmantošanas
noteikumus, pašvaldībai ir noteikts pienākumu
apjoms. Turpinājumā ir minēti septiņi būtiskākie pašvaldības pienākumi pašvaldības attīstības plānošanas procesā.

1) Noskaidrot sabiedrības viedokli, tostarp
konsultēties ar sabiedrību pirms lēmuma pieņemšanas. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka «..
sabiedriskajai apspriešanai ir jākalpo diviem
galvenajiem mērķiem: pirmkārt, iegūt informāciju, kas sekmētu pamatota un taisnīga lēmuma pieņemšanu; otrkārt, pārliecināt sabiedrību, ka tās izteiktie viedokļi tiek apspriesti.»10
Normatīvie akti nenosaka obligātu pienākumu pašvaldībai rīkot konsultācijas ar sabiedrību vai iesaistīt plašāku personu loku sākotnējā
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plānošanās dokumenta izstrādē, taču, lai
iegūtu pēc iespējas plašāku informāciju, kas
sekmētu pamatota un taisnīga lēmuma pieņemšanu, sabiedrības līdzdalība dokumenta sākotnējās versijas veidošanā ir īpaši svarīga un nozīmīga. Ministru kabineta noteikumi
Nr. 970 «Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā» dod iespēju pašvaldībai to darīt, proti, iesaistīt sabiedrību problēmu
apzināšanā un sākotnējo risinājumu meklēšanā. Noteiktumu 6. punkts paredz: «Sabiedrības
līdzdalība ir iespējama attīstības plānošanas
procesa ierosināšanā (tai skaitā problēmu konstatēšanā un politikas alternatīvu noteikšanā)
un attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.»
2) Nodrošināt informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu11. Pašvaldībai pēc iespējas plaši un saprotami ir jāsniedz iedzīvotājiem
informācija par iespējām iesaistīties plānošanas procesā, publicējot informāciju:
— par teritorijas plānojuma un tā grozījumu
izstrādes uzsākšanu;
— par publiskās apspriešanas kārtību, vietu un
termiņiem;
— par to, kur un kad var iepazīties ar attiecīgās
teritorijas plānojumu un tā grozījumiem;
— par to, kā ir iesniedzami rakstveida priekšlikumi un atsauksmes.
Pašvaldībai ir pienākums ievietot paziņojumu par dokumentu publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (tapis.gov.lv), pašvaldības tīmekļa vietnē,
kā arī nodrošināt informācijas pieejamību citos
sabiedrībai pieejamos veidos.12
Satversmes tiesa ir vērtējusi, vai plānošanas
procesā ir ievērotas informācijas publicēšanas
prasības. «Ievietojot paziņojumus par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un sabiedrisko apspriešanu vietējā laikrakstā un laikrakstā «Latvijas Vēstnesis», tiek pieņemts, ka visas
ieinteresētās personas ir par to informētas».13
Ir iepriekš paredzams, ka tikai šo divu informācijas kanālu izmantošana nav pietiekama, proti,
tikai ļoti motivēti iedzīvotāji vai arī iedzīvotāji ar priekšzināšanām regulāri izmanto iepriekš
10
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11
Teritorijas attīstības plānošanas
minētās informācijas publicēšanas
likuma 4. panta 1. daļa, Minisiespējas. Pašvaldībām ir jādomā, kā
tru kabineta noteikumi Nr. 628
«Noteikumi par pašvaldību tesasniegt plašāku iedzīvotāju loku, ko
ritorijas attīstības plānošanas
tās arī parasti dara, piemēram, pubdokumentiem».
licējot informāciju vietējā laikrakstā,
12
Ministru kabineta noteikumi
Nr. 628 «Noteikumi par pašvaldību
sociālajos plašsaziņas līdzekļos.
teritorijas attīstības plānošanas
3) Dot iespēju ikvienam iepazīties ar
dokumentiem», 83. punkts.
spēkā esošajiem un publiskajai apsprie13
Satversmes tiesas 2008. gada
24. septembra spriedums lietā
šanai nodotajiem teritorijas attīstības
Nr. 2008-03-0319, 8. punkts.
plānošanas dokumentiem. Visus paš14
Ministru kabineta noteikumi
valdības lēmumus saistībā ar plānoNr. 628 «Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas
šanas dokumentu izstrādi un apstipridokumentiem», 3. punkts.
nāšanu pašvaldība piecu darba dienu
15
Ministru kabineta noteikumi
laikā pēc to spēkā stāšanās ievieto sisNr. 628 «Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas
tēmā (tapis.gov.lv), pašvaldības tīmekdokumentiem», 5. punkts.
ļa vietnē, kā arī nodrošina informācijas
16
Satversmes tiesas 2008. gada
pieejamību citos sabiedrībai pieejamos
24. septembra spriedums lietā
veidos.14 Tāpat ir paredzēts, ka pašNr. 2008-03-0319, 8. punkts.
valdība nodrošina iespēju iepazīties ar
plānošanas dokumentiem papīra formā pašvaldības telpās darba laikā.15
Satversmes tiesa ir noteikusi, ka «.. sabiedriskās apspriešanas mērķis ir dot iespēju ieinteresētajām personām izteikt savu viedokli.
Šī iespēja tiek nodrošināta, vietējai pašvaldībai izpildot prasības attiecībā uz informācijas
sniegšanu par projekta saturu un apspriešanas
vietu. Savukārt tas, cik aktīvi personas izmanto šo iespēju, vispirms ir pašu personu ziņā.»16
Ņemot vērā iepriekš teikto, ir pamatoti uzskatīt,
ka jēgpilna sabiedrības iesaiste var notikt tikai
tad, ja sabiedrība ir informēta par apspriežamo
jautājumu, tātad informācija ir a) ērti pieejama,
b) viegli saprotama, c) sagatavota sabiedrībai
«draudzīgā formātā» (iepretim ļoti tehniskai un
sarežģītā formātā sagatavotai informācijai).
4) Radīt iespēju ikvienam piedalīties teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publiskajā
apspriešanā, izteikt un aizstāvēt savu viedokli
Nosakot plānošanas dokumenta publiskās apspriešanas termiņus un kārtību, ir jāvērtē iespēja, kad un kā iedzīvotāji varēs līdzdarboties apspriešanas procesā. Tas būs atkarīgs
gan no uzrunātās iedzīvotāju grupas (pensionāri vai jaunieši, strādājoši iedzīvotāji vai jaunās māmiņas), gan izvēlētā laika un vietas, gan
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izvēlētām darba metodēm — individuālas sarunas, darba grupas vai moderēta diskusija.
5) Izvērtēt noteiktā termiņā iesniegtos
priekšlikumus un atbildēt uz tiek. Pašvaldībai
ir jāizvērtē ikviens saņemtais priekšlikums un
jāsniedz savs redzējums par iespēju to īstenot, sniedzot pamatojumu, ja priekšlikums nav
ticis ņemts vērā. Ministru kabineta noteikumi
Nr. 628 paredz, ka «.. pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs [..] sagatavo ziņojumu par priekšlikumu vērā ņemšanu
vai noraidīšanu, sniedzot noraidījuma pamatojumu.»17 Arī Satversmes tiesa norāda, ka «..
pašvaldības sniegtajām atbildēm uz teritorijas
plānojuma izstrādes laikā saņemtajiem priekšlikumiem neatkarīgi no konkrētas atbildes
apjoma ir jābūt tādām, kas ļauj pārliecināties
par to, ka šie priekšlikumi ir izvērtēti.»18
6) Līdzsvarot visu ieinteresēto pušu intereses — k
 ā privātpersonu, tā plašākas sabiedrības un pašvaldības ilgtspējīgas attīstības mērķu intereses. Pašvaldībai nav pienākuma ņemt
vērā visas intereses19, bet tai ir pienākums tās
līdzsvarot un pieņemt iedzīvotājiem un pašvaldības attīstībai labāko risinājumu. Vispusīgs
izvērtējums ir priekšnoteikums ilgtspējīgiem
risinājumiem, uz to vairākkārt savus spriedumos ir norādījusi arī Satversmes tiesa: «Teritorijas plānošanas jautājumos, kuros nepieciešams saskaņot atšķirīgas intereses, vispusīgs
izvērtējums ir obligāta plānošanas sastāvdaļa.
Pašvaldības uzdevums šajā situācijā ir izvērtēt
un līdzsvarot atšķirīgās intereses un pieņemt
tādu lēmumu, kas vislabāk būtu piemērots tai
un tās iedzīvotājiem. Šis izvērtējums veicams,
teritorijas plānojuma izstrādes procesā iesaistot ieinteresētās personas, kā arī apsverot to
izteiktos viedokļus un pamatojot izraudzīto
attīstības risinājumu. Tikai tāds attīstības risinājums, kas ir vispusīgi izvērtēts un pamatots,
uzskatāms par ilgtspējīgu.»20
7) Pamatot pieņemtos lēmumus, tostarp
paziņot tos sabiedrībai un priekšlikumu iesniedzējiem. Kā norāda Satversmes tiesa, «.. pašvaldība ir tiesīga nepiekrist ieinteresētās
sabiedrības viedoklim, paredzot citu attīstības
11
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risinājumu, kas kopumā vairāk atbilst
plānojuma izstrādāšanas mērķim. Taču
pašvaldības izraudzītajam attīstības
risinājumam jābūt argumentētam.»21
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Ministru kabineta noteikumi
Nr. 628, 86. un 114. punkts.

18

Satversmes tiesas 2017. gada
6. oktobra spriedums lietā
Nr. 2016-24-03.

19

Uz to ir norādījusi arī Satvers-

mes tiesa 2004. gada 9. marta
1.5. Sabiedrības līdzdalības kārspriedumā lietā Nr.2003-16-05:
tība vajadzību apzināšanas pos«Personas līdzdalības tiesības
teritorijas plānošanas procesā nemā. Attīstības plānošanas dokumenta
ietver pašvaldības pienākumu akceptēt visus izteiktos viedokļus».
izstrādes stadija nozīmē, ka institūcijai ir konceptuāla ideja par problē20
Satversmes tiesas 2014. gada
10. oktobra spriedums lietā
mas iespējamo risinājumu vai izstrāNr.2014-04-03 un Satversmes tiesas 2011. gada 3. maija spriedums
dāts sākotnējais attīstības plānošanas
lietā Nr. 2010-54-03.
dokumenta projekts.22 Normatīvie akti
21
Satversmes tiesas 2017. gada
attiecībā uz sabiedrības iesaistīšanu
6. oktobra spriedums lietā
Nr. 2016-24-03; Satversmes tiesas
dokumenta sākotnējās izstrādes stadi2004. gada 9. marta spriedums
jā nosaka, pirmkārt, atklātības prasīlietā Nr. 2003-16-05; Satversmes
tiesas spriedums lietā Nr. 2010bas gan visam plānošanas procesam,
54-03.
gan iesaistes iespējamajām formām.
22
Ministru kabineta noteikumi
Normatīvie akti nenosaka pienākuNr. 970 «Sabiedrības līdzdalības
kārtība attīstības plānošanas promu pašvaldībām obligāti nodrošināt
cesā», 8.1 punkts.
sabiedrības dalību plānošanas proce23
Turpat, 6. punkts.
sa ierosināšanas posmā, taču norāda,
24
Turpat, 7. punkts.
ka pašvaldības to var darīt, kā arī min
dažādus iedzīvotāju iesaistes veidus.
Tātad pašvaldībām ir plaša rīcības brīvība lemt,
vai un kādā veidā šajā posmā tās vēlas iesaistīt
iedzīvotājus.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 970
«Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā» nosaka, ka «sabiedrības
līdzdalība ir iespējama attīstības plānošanas
procesa ierosināšanā (tai skaitā problēmu konstatēšanā un politikas alternatīvu noteikšanā)
un attīstības plānošanas dokumentu izstrādē»23, kā arī piedāvā dažādus iespējamos līdzdalības veidus:
— piedaloties starpinstitūciju darba grupās un
konsultatīvajās padomēs;
— iesaistoties diskusiju grupās, forumos un
citās līdzdalības aktivitātēs (piemēram,
videokonferencēs un sabiedriskās domas
aptaujās);
— rakstiski iesniegt viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā;
— sagatavot atzinumu u. c.24
Iesaistot sabiedrības pārstāvjus
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starpinstitūciju darba grupās un konsultatīvajās padomēs, pašvaldībām šie pārstāvji ir
jāizvēlas atklātā procedūrā, proti, publicējot
informāciju par darba grupas vai konsultatīvās padomes izveidi un iespējām tajā pieteikties pašvaldības mājaslapā sadaļā «Sabiedrības līdzdalība», kā arī, ja iespējams, izplatot to
citos sabiedrībai pieejamos veidos.25 Pamatojot
nepieciešamību, pašvaldība var noteikt kritērijus, kuriem ir jāatbilst iesaistāmajiem sabiedrības pārstāvjiem. Turklāt pašvaldībai ir jānodrošina, ka uzklausīti tiek arī tie sabiedrības
pārstāvji, kuri ir izrādījuši interesi līdzdarboties
darba grupā vai konsultatīvajā padomē, taču
tās sastāvā nav iekļauti.
1.6. Sabiedrības līdzdalības kārtība,
apspriežot plānošanas dokumentus. Neatkarīgi no plānošanas dokumenta veida normatīvie
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25
Turpat, 8.1. punkts.
akti nosaka pienākumu pašvaldībām
rīkot par tiem publiskās apsprieša26
Šajā pētījumā jēdziens «sabiedriskā apspriede» tiek lietots
nas. Parasti plānošanas dokumentikai attīstības plānošanas dokumentu kontekstā, taču pašvaldītu izstrādes gaitā notiek vismaz divas
bas ar sabiedrību var apspriesties
publiskās apspriešanas sanāksmes:
arī citos jautājumos un pašas lemt
par apspriedes rīkošanas kārtību,
pirmā — apspriežot sākotnējo redakcijo uz tādām apspriedēm neattieju, un otrā — ja pēc pirmās publiskās
cas 2. attēlā aprakstītā kārtība.
apspriešanas plānošanas dokuments
tiek grozīts. Normatīvajos aktos tiek lietoti divi
jēdzieni — s
 abiedriskā apspriede un publiskā apspriešana.26 Atbilstoši MK noteikumiem
Nr. 970 «Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā» galvenās atšķirības
starp šiem jēdzieniem ir apkopotas 3. attēlā.
Plānošanas dokumentiem ir noteikts publiskās apspriešanas periods — ne īsāks kā četras nedēļas. Detālplānojumam noteikts detalizētāk, ka tas ir ne īsāks kā 3 nedēļas, bet ne
garāks kā 6 nedēļas.

3. attēls. Sabiedrības līdzdalības skaidrojums normatīvajos aktos
Sabiedriskā apspriede

Publiskā apspriešana

Sabiedriskā apspriešana ir sanāksme, kurā piedalās
un savus iebildumus un priekšlikumus sniedz sabiedrības pārstāvji.

Publiskā apspriešana ir laikposms, kurā sabiedrības
pārstāvji sniedz savus iebildumus un priekšlikumus
vai piedalās citās institūcijas rīkotās sabiedrības
līdzdalības aktivitātēs (piemēram, sabiedriskajās
apspriedēs un sabiedriskās domas aptaujās).

Skaidrojums

Rīkojot sabiedrisko apspriedi, institūcija:
a) informē par sanāksmes vietu, laiku un atbildīgo
amatpersonu;
b) nodrošina, ka visa ar sanāksmi saistītā informācija
ir pieejama institūcijas mājaslapā ne vēlāk kā 14 dienas pirms sabiedriskās apspriedes. Ja nepieciešams,
informāciju var izplatīt citos sabiedrībai pieejamos
veidos;
c) pēc tiešās mērķgrupas pieprasījuma ja iespējams,
institūcijas budžeta ietvaros nodrošina informācijas pieejamību un saprotamību tiešajai mērķgrupai
nepieciešamajā formātā.

Rīkojot publisko apspriešanu, institūcija:
a) nosaka publiskās apspriešanas laiku, ne īsāku kā
30 dienas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi;
b) nodrošina apspriežamo dokumentu publisku
pieejamību mājaslapā visu publiskās apspriešanas
laiku. Ja nepieciešams, informāciju var izplatīt citos
sabiedrībai pieejamos veidos;
c) pēc tiešās mērķgrupas pieprasījuma, ja iespējams, institūcijas budžeta ietvaros nodrošina
informācijas pieejamību un saprotamību tiešajai
mērķgrupai nepieciešamajā formātā;
d) paziņojumā par publisko apspriešanu norāda
atbildīgo amatpersonu, kurai ir iesniedzami viedokļi.

Izziņošanas

Ne vēlāk kā 14 dienas pēc sanāksmes tās kopsavilkumu un dalībnieku sarakstu ievieto institūcijas
mājaslapā sadaļā «Sabiedrības līdzdalība», kā arī, ja
iespējams, izplata citos sabiedrībai pieejamos veidos.

Ne vēlāk kā 30 dienas pēc publiskās apspriešanas
beigām tās kopsavilkumu un dalībnieku sarakstu
ievieto institūcijas mājaslapā sadaļā «Sabiedrības
līdzdalība», kā arī, ja iespējams, izplata citos sabiedrībai pieejamos veidos.

Rezultāts

Avots: Ministru kabineta noteikumi Nr. 970 «Sabiedrības
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā», spēkā no 25.08.2009.
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kārtība

Sabiedrības līdzdalība pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē
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2. Plānošanas kapacitāte pašvaldībās—
priekšnoteikums veiksmīgai sabiedrības līdzdalībai

Vīzija, mērķi, sasniedzamie rezultāti, risinājumi — v
 isi šiem atslēgvārdi attīstības plānošanā ir loģisks plānošanas ietvars, kas kalpo par
pamatu turpmākiem nozīmīgiem pašvaldības
lēmumiem un ir saistīts ar pašvaldības budžeta
plānošanu. Lai šos vārdus piepildītu ar jēgpilnu
saturu, svarīgi, ka tas notiek gan atklātā procesā, gan iesaistot iespējami plašu iesaistīto pušu
loku. Plānošanas dokumentu uzdevums ir nevis
plānot pašvaldības iestāžu darbu, bet gan iedzīvotāju labklājību, ērtu un vajadzībām atbilstošu
dzīves vidi noteiktā pašvaldībā. Tādēļ iedzīvotāju līdzdalībai plānošanā ir ļoti būtiska loma,
jo bez tās minētos plānošanas atslēgvārdus ar
jēgpilnu saturu nav iespējams piepildīt. Pētījums liecina, ka izpratne par līdzdalīgas plānošanas nozīmi un iedzīvotāju lomu tajā ne vienmēr ir pašsaprotama.
Ne tik pašsaprotama ir arī plānotāju loma — 
vai tie ir pašvaldības iestāžu darbinieki, kuru
uzdevums ir būt koordinatoriem, kuri nodrošina, ka plānošanas process notiek saskaņā ar
visām formālajām prasībām, vai arī tie ir stratēģi vai vizionāri (attīstības plānošanas eksperti, kuriem ir politiķu atbalsts), kuru uzdevums
ir pulcināt kopā iedzīvotājus, pašvaldību darbiniekus, plānošanas profesionāļus un panākt,
ka visas puses spēj vienoties par kopīgiem risinājumiem un ietekmēt virzienu, kurā attīstās
pašvaldība, vai ka panāktais rezultāts ir labākais kompromiss starp iedzīvotāju vajadzībām,
uzņēmēju interesēm, pašvaldības attīstības
vajadzībām.
Papildus šiem diviem konceptuālajiem izaicinājumiem iepretī ir arī kapacitātes jautājums — v
 ai pašvaldībai ir pietiekama plānošanas kapacitāte — cilvēku skaits, zināšanas
(spēja strādāt ar kartogrāfisko materiālu, datu
analīze, sabiedrības iesaistes metožu pārzināšana utt.), kā arī laika resursi, lai sabiedrības
līdzdalības jautājumiem varētu veltīt pietiekamu uzmanību un arī domāt par veidiem, kā to
pilnveidot.
Pirms tiek vērtēta pašvaldību prakse iedzīvotāju iesaistīšanā, ir svarīgi pievērst uzmanību
šiem trim pamatjautājumiem.
13
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27
Atbilstoši profesijas standar2.1. Plānotāju skaits. Iegūtie dati ļauj
tam teritorijas plānotājs rīko un
secināt, ka pašvaldībām būtiski trūkst
vada visu līmeņu un veidu teritorijas plānojumu izstrādāšanu,
speciālistu, lai varētu veltīt pilnvērtīpiedalās teritorijas plānojumu izgu uzmanību sabiedrības līdzdalības
strādāšanā, kontrolē izstrādāto teritorijas plānojumu prasību ievērojautājumiem.
šanu citos teritorijas plānojumos,
būvniecībā, zemes izmantošanā,
Atbildīgā struktūrvienība pašvaluzņēmējdarbībā un citos attīstības
dībās par attīstības plānošanas dokuplānos un programmās saistībā ar
teritorijas izmantošanu, konsultē
mentu izstrādi ir īpaša struktūrvienīteritorijas plānošanas jautājumos, ierosina teritorijas plānojuba — attīstības un plānošanas nodaļa
mu izmaiņas. Savukārt telpiskās
un daļā no tām ir pat institucionāli
attīstības plānotājs rīko, vada un
piedalās starptautiskā, nacionālā,
nodalīta attīstības pārvalde vai aģenreģionālā un vietējā līmeņa telpistūra. Ar plānošanas dokumentiem
kās attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, koordinē telpiskās
parasti pašvaldībās strādā teritorijas
attīstības plānošanas dokumentos
noteikto politiku, nosacījumu un
plānotāji, telpiskās attīstības plānotāji
rīcību ieviešanu un uzraudzību,
un projektu vadītāji.27 Ne visās pašvalkoordinē un vada attīstības un
telpiskās attīstības plānošanas
dībās ir pieejami abi speciālisti, taču
projektu pieteikumu sagatavošanu
biežāk būs sastopami teritorijas plāun projektu izstrādi. Proti, telpiskās attīstības plānotāji lielākoties
notāji, retāk telpiskās attīstības plānoveic analītisko un izpētes darbu,
situācijas un vajadzību apzināšatāji, proti, speciālisti, kuri ir specializēnu, arī iedzīvotāju iesaistes darbu.
jušies attīstības plānošanas procesu
(Izglītības un zinātnes ministrijas
2004. gada 9. novembra rīkojums
organizēšanā, tostarp arī sabiedrības
Nr. 719. Profesijas standarts «Teliesaistīšanā. Intervijās un semināros
piskās attīstības plānotājs» un
Izglītības un zinātnes ministriapzinātā situācija liecina: ja pašvaldījas 2002. gada 6. jūnija rīkojums
Nr. 351. Profesijas standarts «Teribā nav attīstības plānotāja amata vietorijas plānotājs».)
nības, šos speciālistus aizstāj darbinieki ar amata nosaukumu «projektu
vadītājs», kuri prasmes izstrādāt dokumentus
ir apguvuši, strādājot pašvaldībā. Bez plānošanas dokumentu izstrādes un to izpildes uzraudzības plānotājiem ir vairāki pienākumi saistībā ar citiem jautājumiem. Šie pienākumi katrā
pašvaldībā var atšķirties un iekļaut tādu jautājumu risināšanu, kas skar līdzdalību pastāvīgajās komisijās un darba grupās, zemes ierīcību,
ģeotelpisko datu apriti un uzkrāšanu, dažādu
kartogrāfisko materiālu gatavošanu, projektu
un iniciatīvu koordinēšanu u. c.
«Providus» apkopotā informācija par plānošanā iesaistītajiem darbiniekiem liecina, ka
vairākās pašvaldībās — gan lielās, gan mazās — 
šādu plānotāju trūkst (attīstības plānošanas speciālistu skaits pašvaldības ir apkopots
pielikumā Nr. 3.). Turklāt plānošanas speciālistu skaits pašvaldībās ir ļoti nevienmērīgs,
piemēram, vairākās lielajās pašvaldībās to
ir tikpat daudz, cik mazajās pašvaldībās (ap
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5000 iedzīvotāju). Tāpat dažās pašvaldībās
šādu speciālistu vispār nav. Piemēram, Riebiņu novadā, kur dzīvo aptuveni 4900 iedzīvotāju, ir četri plānotāji, bet Gulbenes novadā
(ap 21 tūkst. iedz.) 1,5 slodzes, Ludzas novadā
(nepilni 13 tūkst. iedz.) 0,2 slodzes, bet Olainē (ap 20,5 tūkst. iedz.) pēc aptaujā sniegtās
informācijas šādu speciālistu nav vispār. Nav
novērojama sakarība: jo lielāka pašvaldība, jo
lielāks plānotāju skaits tajā.
Pašvaldības plānotāju skaitam ir būtiska ietekme uz to, cik jēgpilnas konsultācijas
ar iedzīvotājiem pašvaldība spēs nodrošināt — 
apzināt mērķgrupas un tās tieši uzrunāt, cik
daudz laika veltīt apspriedēm ar dažādām grupām un vai un kādā veidā sniegt pārskatu par
iedzīvotāju līdzdalības rezultātā veiktajām darbībām utt.
Plānošanas kapacitāti veido pašas pašvaldības. Ne vien pašvaldības finansiālās iespējas,
bet arī izpratne par plānošanas procesu nozīmīgumu ietekmē to, cik lieli resursi plānošanas
funkcijām katrā pašvaldībā būs paredzēti. Daļa
pašvaldību šo resursu trūkumu ir risinājušas,
nevis attīstot iekšējo kompetenci, bet periodiski iepērkot plānošanas pakalpojumus no ārējiem ekspertiem.
2.2. Plānošanas ārpakalpojums. No 108
aptaujātajām pašvaldībām tikai 11 pašvaldības pašas saviem spēkiem izstrādā teritorijas plānojumu, 24 pašvaldības — attīstības
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programmu un 22 pašvaldības — ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju (pilnīga informācija par
pašvaldībām un attīstības plānošanas dokumentu izstrādātājiem ir pievienota pielikumā
Nr. 2). Šie dati liecina, ka vairākums Latvijas
pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādi neveic pašas, bet daļēji vai pilnībā to nodod piesaistītiem speciālistiem no
malas (skatīt 1. grafiku). Trīs lielākie plānošanas pakalpojumu sniedzēji ir SIA «Grupa 93»,
SIA «Reģionālie projekti» un SIA «Metrum».
Šajā pētījumā netika analizēts, cik ekonomiski pamatota ir pašvaldību stratēģija plānošanas pakalpojumu iepirkšanai no ārpuses, neattīstot pašas pašvaldības iekšējo kapacitāti šādu
pakalpojumu sniegšanai, taču pētījumā apkopotie dati liecina, ka nav novērojama sakarība
starp pašvaldības lielumu (iedzīvotāju skaitu) un
pašvaldības pašas spēju izstrādāt pašvaldības
attīstības plānošanas dokumentus.
Piemēram, starp 11 pašvaldībām, kuras pašas
izstrādāja teritorijas plānojumu, ir liela pašvaldība Valmiera (iedzīvotāju skaits 2020. gada
1. janvārī saskaņā ar PMLP datiem ir 24 865),
vidēja — Cēsu novads (18 198 iedzīvotāji) un
maza — Baldones novads (5690 iedzīvotāji).
Līdzīga aina ir arī ar citiem plānošanas dokumentiem. Tādējādi pašvaldības pieeja attīstības
plānošanas dokumentu izstrādei ir pašu pašvaldību izvēle.

Grafiks Nr. 1. Pašvaldību attīstības plānošanas
dokumentu izstrādātāji (pašvaldību skaits)

46

Izstrādā piesaistīti speciālisti no malas
29

Daļu izstrādā piesaistīti speciālisti no malas

35
11

Izstrādā pati pašvaldība
Avots: «Providus» veiktā Latvijas pašvaldību plānotāju elektroniskā
aptauja, 2020. gada jūnijs un jūlijs, n=108 pašvaldības.
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38

68
51

Teritorijas
plānojums
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programma
Ilgspējīgas
attīstības stratēģia
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Ārpakalpojumā piesaistīto speciālistu darba uzdevumi atšķiras. Daļa intervēto pašvaldību atzina, ka lielākoties tas ir organizatorisks
atbalsts, piemēram, publisko apspriežu sanāksmju rīkošana, darba grupu moderēšana, sapulču
protokolēšana. Taču ir gadījumi, kad ārpakalpojuma sniedzēji veic arī pārējo dokumenta izstrādes darbu. Tāpat ir gadījumi, kad ārējie eksperti izskata iesniegtos iedzīvotāju priekšlikumus
un izvērtē, kas pašvaldībai ar tiem būtu jādara, — jāņem vērā vai jānoraida.28 Visas intervētās
pašvaldības apliecināja, ka sabiedrības līdzdalības organizēšanas gadījumos, kad pašvaldības
plānošanas dokumentu izstrādā piesaistīti ārējie
pakalpojuma sniedzēji, iedzīvotāju informēšanas pienākums ir pašvaldības atbildība.
Dažos gadījumos var novērot, ka ārējie
eksperti izmanto dažādus papildu rīkus līdztekus publiskajām apspriedēm, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli, piemēram, aicinot
iedzīvotājus sūtīt savus priekšlikums plānošanas dokumenta izstrādātājam uz tā e-pasta
adresi29, kā arī meklējot veidus, kā iedzīvotājus vairāk iesaistīt lokālplānojuma apspriešanā,
izmantojot arī interaktīvu apspriežu karti.30
Plānošanas dokumentu izstrādes nodošana ārējam pakalpojuma sniedzējam intervijās
biežāk tika pamatota ar31 a) attīstības plānošanas speciālistu trūkumu; b) noteiktu zināšanu trūkumu (piemēram, pašvaldībai nav sava
kartogrāfa; nozares profesionāļu piesaiste ir
nodrošināšanās, ka izstrādātais plānošanas
dokuments būs juridiski precīzs); c) periodisku nepieciešamību pēc plānošanas papildspēkiem — p
 lānošanas dokumentu izstrāde ir
aktuāla tikai periodiski, attiecīgi šajos periodos darba apjoma pieaugums tiek risināts ar
ārējiem ekspertiem; d) neatkarīgāka skatījuma
iegūšanu par pašvaldības attīstību jeb «skatu
no malas».
Savukārt intervētās pašvaldības, kuras pašas
izstrādā plānošanas dokumentus32, atzīst, ka
plānošanas dokumentu izstrāde ir laikietilpīgs
process, taču šādā modelī saredz vairāk ieguvumu, jo pašvaldība a) labāk pazīst savus iedzīvotājus un zina viņu vajadzības un šādā procesā
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28 Piemēram, Jūrmalas pilsētas
arī var labi tās noskaidrot; b) pašvalteritorijas plānojuma grozījuma
dības labāk pārzina vietējo situāciju
gadījumā, kas tiek izstrādāts šī pētījuma sagatavošanas laikā.
un dziļāk izprot vajadzības, lai plānotu
29 Piemēram, šādu praksi izmanto
nākotnes attīstību; c) ne vienmēr ārpaSIA «Grupa 93».
kalpojuma sniedzējs ir pietiekami iedzi30 Piemēram, SIA «Metrum», izļinājies attiecīgās pašvaldības situācijā;
strādājot Kuldīgas vecpilsētas
d) piesaistot ārpakalpojumu, pašvallokālplānojumu.
dībai vienalga ir jāiegulda ievērojams
31 Piemēram, Bauskas novada pašvaldība, Līvānu novada pašvaldība.
darbs gan darbā ar iedzīvotājiem, gan
32 No intervētajām pašvaldībām — 
arī ārpakalpojuma sniedzēja izstrādātā
Liepājas pašvaldība, Valmieras
piedāvājuma rediģēšanā u. c.
pašvaldība, Rīgas pašvaldība.
Pašvaldības nosaka savas administratīvās pārvaldes struktūru un lemj, cik liela ir pašvaldības attīstības plānošanas kapacitāte, kā arī par pieeju — attīstīt to pašvaldības
ietvaros vai izmantot ārēju ekspertu palīdzību. Nepietiekams plānotāju skaits, plānošanas
kompetences nodošana ārējiem ekspertiem nav
labvēlīgi apstākļi, kas veicina sistēmisku pieeju
darbam ar iedzīvotājiem. Lai arī ārējo ekspertu piesaiste automātiski nenozīmē, ka sabiedrības līdzdalības pasākumi tiktu rīkoti mazākā
apjomā, dažos gadījumos ir novērojama pretēja
pieeja — eksperti ir meklējuši veidus, kā motivēt iedzīvotājus izteikt viedokli, taču šie apstākļi liecina, ka pašvaldības plānošanas procesam
kopumā nepiešķir tik nozīmīgu ietekmi uz pašvaldības vispārējo darbību.

2.3. Sadarbības trūkums starp pašvaldības iestādēm. Laba attīstības plānošana nav
iespējama, ja tai pieiet šauri resoriski, taču tieši
izpratnes un sadarbības trūkums starp dažādām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām ir liels izaicinājums šajā procesā. Plānošanas dokumentu izstrāde parasti notiek, veidojot
darba grupas, kurās ir iesaistīti citu pašvaldību
iestāžu un struktūrvienību darbinieki. Sabiedrības līdzdalības nodrošināšanā plānotājiem
lielākoties atbalstu sniedz sabiedrisko attiecību speciālisti. Lai arī šāda institūciju sadarbība
notiek, plānotāji atzīst, ka pašvaldības iestādes
un struktūrvienības ne vienmēr ir ieinteresētas
strādāt ar plānošanas dokumentiem. Plānotāju seminārā kāda no pašvaldību plānotājām teica: «Iestādes vadītājs darba grupā nepiedalās

Sabiedrības līdzdalība pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē

vai norīko kolēģi, bet pēc tam mums pārmet — 
ko tur esam sarakstījuši». Vai arī cits nedaudz
sarkastisks komentārs par pieeju, kā motivēt
iestādes ciešāk savstarpēji sadarboties: «Vislabāk sadarbību motivē rīkojums piedalīties darba grupā, tad nav izvēles nepiedalīties.»33. Abi
pārfrāzētie citāti ir pietiekami spilgts apliecinājums, ka izpratne par plānošanas dokumentiem
pašvaldībās var būt ļoti atšķirīga.
To, ka «plānotājiem trūkst citu pašvaldības
institūciju atbalsta plānošanas procesā», reģionālo semināru dalībnieki minēja kā vienu no
būtiskām problēmām, ar ko viņi saskaras plānošanas darbā.34
2.4. Politiķu intereses un atbalsta trūkums.
Pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti
iegūst lielāku nozīmīgumu, ja pašvaldības tos
saista ar budžeta plānošanu. Plānotāji intervijās novērtēja, ka arvien biežāk tiek norādīts uz
finansējuma piešķiršanas pamatojuma nepieciešamību plānošanas dokumentos, tostarp, arī
piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus.
Gan tādēļ ka plānošanas dokumentiem ir ietekme uz turpmākajiem pašvaldības lēmumiem,
gan arī tādēļ, ka plānošanas dokumenti ir instruments, ar ko īstenot partijas priekšvēlēšanu
programmu, politiskajām amatpersonām būtu
jābūt lielai interesei par plānošanas dokumentu izstrādi.
Formāli šāda politisko amatpersonu iesaiste biežāk notiek, veidojot īpašu vadības grupu,
kas pārrauga plānošanas dokumenta izstrādi, piemēram, rīkojot vadības grupas sanāksmes, diskutējot par risinājumiem, uzraugot
dokumenta redakcijas sagatavošanas procesu un noteiktos termiņus. Taču pārskati par
sabiedrības līdzdalības organizēšanu plānošanas dokumentu izstrādē liecina, ka bez pašvaldības vadītāja vai viņa vietnieka citi domes
deputāti plānošanas darba grupās un publisko apspriešanu sanāksmēs piedalās tikai dažos
gadījumos.
Piemēram, apspriežot Bauskas novada
attīstības programmu 2012.–2018. gadam pirmajā redakcijā novada centrā — Bauskā un tās
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33 Brīvi pārfrāzēti citāti no divu plāpagastos —, divās no deviņām pubnotāju teiktā pētījuma vajadzībām
liskajām apspriedēm nepiedalījās
rīkoto reģionālo semināru laikā.
neviens politiķis, savukārt septiņās
34 Galvenās problēmas, ko intervijās minēja pašvaldību plānotāji,
pārējās sanāksmēs piedalījās viens
tika apkopotas vienā sarakstā un
pašvaldības politiķis — d
 omes priekšreģionālo semināru laikā plānotāji
tika lūgti sarindot šīs problēmas
sēdētāja vietnieks.35 Rēzeknes pilsētas
pēc to nozīmīguma — n
 o būtiskāpašvaldības četrās tematiskajās darba
kās uz mazāk būtisku. Sarindošanai tika piedāvātas astoņas
grupās, kas izstrādāja Rēzeknes pilsēproblēmas: pašvaldībai trūkst plānošanas speciālistu, darbinieku/
tas attīstības programmu, darba gruplānotājiem trūkst zināšanu par
pu darbā iesaistījās tikai viena deputāiedzīvotāju iesaistes metodēm/
plānotājiem trūkst citu pašvaldīte, piedaloties divās no darba grupām.
bas institūciju atbalsta plānošanas
Savukārt attīstības programmas pirprocesā/plānotājiem trūkst politiskā atbalsta attīstības dokumentu
mās redakcijas apspriešanā piedalīizstrādē/plānotājiem trūkst partneru sabiedrībā, ar kuru starpniejās divi pašvaldības politiķi. Jānorāda
cību sasniegt plašāku iedzīvotāju
gan, ka attīstības programmas prezenloku (piemēram, viedokļu līderu)/
plānotājiem trūkst motivācijas iztēšana politiķiem tika rīkota atsevišķā
mēģināt dažādas novatoriskas metodes sabiedrības līdzdalības veisanāksmē, taču šajā gadījumā politiķi
cināšanai/plānotājiem trūkst laika
var izteikt savus komentārus, bet lielānodrošināt iedzīvotāju atsauksmes/cita, te neminēta problēma.
kais plānošanas darbs jau ir paveikts.36
Politiķu zemā līdzdalība attīstības
35 Pielikums Bauskas novada attīstības programmai
plānošanas dokumentu izstrādē liecina
2012.–2018. gadam.
par intereses trūkumu ilgtermiņa attīs36 Rēzeknes pilsētas attīstības
tības plānošanā, kā arī atbalsta trūkuprogrammas 2014.–2020. gadam.
Pārskats par Rēzeknes pilsētas
mu pašvaldības speciālistiem attīstīattīstības programmas izstrādi
un sabiedrības līdzdalību ir piebas plānošanas darba organizēšanā.
ejams šeit: https://rezekne.lv/
Vēlēto deputātu līdzdalība attīswp-content/uploads/2017/08/
parskats-par-rezeknes-pilsetastības plānošanas dokumentu izstrāattistibas-programmas-izstradidē, līdzdalība darba grupās, publiskās
un-sabiedribas-lidzdalibu.pdf [Pēdējo reizi skatīts 14.10.2020.]
apspriešanas sanāksmēs nodrošina deputātiem papildiespējas veidot
saikni ar iedzīvotājiem — s
 aviem vēlētājiem—,
uzklausīt viņu intereses, tādējādi veicinot iedzīvotāju uzticību politiķiem.

2.5. Metodiskā atbalsta trūkums darbam ar
sabiedrību. Pētījuma veikšanas gaitā, īpaši
apzinot situāciju reģionālajos semināros, pašvaldību plānotāji atzina, ka daudzos gadījumos
būtu lietderīgi saņemt lielāku metodisko atbalstu, lai nepieļautu būtiskas kļūdas vai arī veiksmīgāk plānotu izstrādes procesu.
Metodisko atbalstu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
(VARAM), izdodot metodiskās vadlīnijas, kā arī
neregulāri rīkojot attīstības plānotāju vasaras
skolas. Piemēram, 2019. gada sākumā VARAM

Sabiedrības līdzdalība pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē

izdeva Metodiskos ieteikumus attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī.
Tajos ir iekļauta arī sadaļa par sabiedrības līdzdalību, skaidrojot normatīvo aktu prasības, bet
ir maz papildinformācijas par dažādām iesaistes formām un darbu ar iedzīvotājiem. Šajā
metodiskajā materiālā ar sabiedrības līdzdalību galvenokārt tiek saprasta organizētas pilsoniskās sabiedrības — nozaru NVO un cilvēku ar
priekšzināšanām — līdzdalība, nevis konsultācijas ar plašāku sabiedrību.
Sabiedrības līdzdalības organizēšanā pašvaldību plānotāji paļaujas uz savām prasmēm,
zināšanām un iespējām, taču norāda, ka būtu
nepieciešams pastāvīgs un plašāks metodiskais atbalsts.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai būtu svarīgi regulāri nodrošināt
metodisko atbalstu vai nu vadlīniju veidā, vai
arī rīkojot mācības un seminārus, kur pašvaldības var mācīties no savstarpējās pieredzes,
ārvalstu prakses utt.
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3. Sabiedrības līdzdalība pašvaldību
attīstības plānošanā: prakses izvērtējums

Pētījuma pirmajā nodaļā, aprakstot tiesisko regulējumu iedzīvotāju iesaistei plānošanas dokumentu izstrādē, tika norādīts, ka salīdzinoši maz tiek regulēts sākotnējais šādu
dokumentu izstrādes posms: pašvaldībām
nav pienākuma rīkot plašas konsultācijas ar
iedzīvotājiem, taču tās tiek mudinātas izmantot plašu līdzdalības formu klāstu. Savukārt
turpmākajā plānošanas dokumentu izstrādes procesā, kad ir nonākts līdz dokumenta
pirmās redakcijas apspriešanai, pašvaldībām
ir noteikts obligāts pienākums noteiktā kārtībā rīkot publisko apspriešanu un klātienes
sabiedriskās apspriedes.
Turpmākajā nodaļā tiks apskatīta sabiedrības līdzdalības prakse katrā no šiem posmiem — 
plānošanas dokumentu izstrādes sākumposmā
un dokumentu apspriešanas posmā.
3.1. Sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas dokumentu izstrādes sākumposmā. Lielāka iedzīvotāju iesaistīšana plānošanas
dokumentu izstrādes sākumposmā, apzinot
iedzīvotāju vajadzības, ievērojami atvieglo turpmāko plānošanas darbu, mazina priekšlikumu
un iebildumu daudzumu, apspriežot jau izstrādātu plānošanas dokumentu pirmajā redakcijā. Kā intervijā atzina Līvānu novada domes
Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece I. Dobele, «.. ir svarīgi jau pašā attīstības
plānošanas dokumenta izstrādes sākumstadijā, rīkojot dažādas iedzīvotāju iesaistīšanas

37 Intervija ar I. Balodi, Līvānu
aktivitātes, izzināt, kas pēc iedzīvotāju
novada domes Plānošanas un atdomām būtu jāiekļauj šajā dokumentīstības daļas vadītājas vietnieci,
10.07.2020.
tā, lai arī iedzīvotāju intereses iespēju
robežās, izvērtējot dažādus aspektus,
tiktu iestrādātas jau pirmajā redakcijā, kuru
pēc tam nodod publiskajai apspriešanai.»37
Domnīcas «Providus» veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka vismaz 68 pašvaldības iedzīvotājus iesaista jau vajadzību apzināšanas posmā,
35 pašvaldības to dara dažkārt, kamēr trīs no
aptaujātajām pašvaldībām atzina, ka iedzīvotājus šajā posmā neiesaista (grafiks Nr. 2).
Pašvaldību sniegtās atbildes liecina, ka pašvaldības ir novērtējušas ieguvumus no savlaicīgām konsultācijām ar iedzīvotājiem, jo lielāka
ir to pašvaldību daļa, kas iedzīvotājus iesaista plānošanas dokumentu izstrādē jau pašā
sākumposmā, — ideju radīšanā, mērķu noteikšanā, vajadzību apzināšanā. Taču vērā ņemams ir
to pašvaldību skaits, kas sabiedrības līdzdalības
nozīmi plānošanas procesā saredz tikai tad, kad
eksperti ir radījuši dokumenta sākotnējo versiju
un sabiedrības līdzdalība notiek tikai dokumentu publiskajās apspriedēs.

Grafiks Nr. 2. Iedzīvotāju iesaistīšana vajadzību
apzināšanas posmā (pašvaldību skaits)
68

35

Jā, parasti pašvaldība iesaista iedzīvotājus vēl pirms pašu
plānošanas dokumentu izstrādes

Dažkārt pašvaldība
iesaista iedzīvotājus
vajadzību apzināšanā
vēl pirms plānošanas
dokumentu izstrādes

Avots: «Providus» veiktā Latvijas pašvaldību plānotāju elektroniskā
aptauja (2020. gada jūnijs un jūlijs, atbildes sniedza 108 pašvaldības no 119).
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3.2. Iedzīvotāju iesaiste plānošanas dokumentu publiskajās apspriešanās. Publisko
apspriešanu norisi nosaka normatīvie akti, tai ir
noteikts periods, iedzīvotājiem parasti ir vairākas iespējas, kā iesniegt priekšlikumus: iesūtot tos pašvaldībai, iesniedzot ar īpaša digitālā rīka — portāla geolatvija.lv (vairāk aprakstīts
nākamajā pētījuma nodaļā) — s tarpniecību,
iesniedzot klātienē, izsakot mutvārdos. Taču
pašvaldības var izmantot arī dažādas iedzīvotāju interesi piesaistošas metodes: rīkot publisko
apspriežu sanāksmes tuvāk iedzīvotājiem, parkā, ar dažādiem interaktīviem vizuāliem skaidrojumiem vai arī uzaicinot iedzīvotājus personiskākā formā utt. Pašvaldības intervijās atzīst,
ka iedzīvotāju interese par publisko apspriešanu
sanāksmēm (izņemot gadījumus, kad apspriež
teritorijas plānojumu vai tā grozījumus), ir zema,
vienlaikus lielākā daļa pašvaldību neveic papildu aktivitātes, lai palielinātu iedzīvotāju interesi. Teritorijas plānojuma apspriešana parasti raisa lielāku interesi, jo iedzīvotāji tiešāk saredz tā
ietekmi uz savu dzīvi.
Aptaujā tikai 30% pašvaldību atzina, ka rīko
papildu aktivitātes likumā noteiktajai kārtībai
publisko apspriešanu organizēšanā, lai piesaistītu lielāku iedzīvotāju interesi, kamēr vairākums pašvaldību (70%) atzina, ka izpilda tikai
likumā noteiktās prasības (grafiks Nr. 4).
Pašvaldību plānotāju sniegtās atbildes liecina, ka publisko apspriešanu pašvaldības

lielākoties rīko standarta procesā, izmantojot
normatīvajos aktos noteiktās prasības informēšanas kārtībai. Pašvaldību pārskatos par
sabiedrības līdzdalību plānošanas dokumentu
izstrādē, ir minēti vairāki piemēri, kur pašvaldību ilgtermiņa attīstības stratēģijas apspriešanā
ir piedalījušies mazāk nekā desmit iedzīvotāji,
daļa no tiem ir pašvaldības darbinieki.
Reģionālajos semināros, analizējot cēloņus
zemajai interesei, plānotāji visbiežāk pamatoja
to ar izpratnes trūkumu par plānošanas dokumentu nozīmi, kā arī iedzīvotāju neticību līdzdalības jēgai. Šie abi biežāk minētie argumenti ir
labs pamats, lai pašvaldības, uzsākot plānošanas
dokumentu izstrādi, daudz lielāku vērību pievērstu jēgpilnām konsultācijām ar iedzīvotājiem.
3.3. Biežāk izmantotie sabiedrības iesaistes veidi. Pašvaldībām ir plaša rīcības brīvība izlemt, kādā veidā tā iesaista iedzīvotājus,
uzsākot izstrādāt pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus. «Providus» aptauja liecina,
ka parastākā izmantotā iedzīvotāju iesaistīšanas metode šajā posmā ir iedzīvotāju aptaujas
(to izmanto 68 no 108 aptaujātajām pašvaldībām, tikšanās ar dažādām iedzīvotāju grupām
(65 pašvaldības), kā arī darba grupas, kurās
tiek pieaicināti NVO pārstāvji (63 pašvaldības).
1) Iedzīvotāju aptaujas. Aptaujas ir parastākais
pašvaldību plānotāju izmantotais instruments.

Grafiks Nr. 3. Iedzīvotāju iesaiste publiskajās
apspriešanās (pašvaldību skaits)
30

76

Rīko likumā noteikto
publisko apspriešanu
un dažādas papildu
aktivitātes, lai iesaistītu iespējami plašu
iedzīvotāju loku

Rīko likumā
noteikto publisko
apspriešanu

Avots: «Providus» veiktā Latvijas pašvaldību plānotāju elektroniskā
aptauja (2020. gada jūnijs un jūlijs, atbildes sniedza 108 pašvaldības no 119).
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Grafiks Nr. 4. Iedzīvotāju iesaistīšanas veidi
vajadzību apzināšanas posmā (pašvaldību skaits)

Ar aptaujas palīdzību

68

Pašvaldība rīko vairākas tikšanās ar dažādām
iedzīvotāju grupām

65

Pašvaldība rīko darba grupas ar saviem speciālistiem
un uzaicina piedalīties iedzīvotājus un NVO

63

Pašvaldība rīko vienu tikšanos
ar visiem iedzīvotājiem

58

7

Cita atbilde
Avots: domnīcas «Providus» veiktā Latvijas pašvaldību plānotāju
elektroniskā aptauja (2020. gada jūnijs un jūlijs, atbildes sniedza
108 pašvaldības); uz jautājumu ir iespējamas vairākas atbildes.

Pašvaldības rīko tās regulāri, lai iegūtu vispārēju pašvaldības darba vērtējumu, kā arī plānošanas vajadzībām — n
 e tikai, izstrādājot dokumentus, bet arī vēlāk, uzraugot plānošanas
dokumentu izpildi. Ilustrācijai: jautājot pašvaldību plānotājiem reģionālajos semināros, ar ko
viņiem saistās sabiedrības līdzdalība attīstības
plānošanā, biežākā asociācija bija tieši aptaujas (4. attēls).
Pētījuma autoriem nav precīzu datu, cik no
pašvaldībām šīs aptaujas veic pašas, cik piesaista profesionālas pētījumu aģentūras, taču
no šajā pētījumā apzinātajām pašvaldībām lielākā daļa šādas aptaujas veic pašas. Biežāk
tiek izmantotas tādas platformas kā visidati.
lv, google forms, bet aptaujas izplata ar pašvaldību mājaslapu starpniecību, sociālo tīklu
kontiem, dažkārt nodrošinot iespējas aptaujas anketas aizpildīt arī rakstveidā, publicējot
tās informatīvajos izdevumos vai izplatot pašvaldību telpās. Aptauju rezultāti tiek izmantoti, pamatojot izvirzītās plānošanas dokumentu
prioritātes, rīcības virzienus.
Aptaujas ir viens no rīkiem, ko var izmantot plānošanas procesā, taču svarīgi, ka šis
rīks tiek izmantots, ievērojot aptauju veikšanas
pamatprasības, lai iegūtie dati būtu izmantojami un noderīgi plānošanas vajadzībām. Ja
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pašvaldības pašas rīko aptaujas, to kvalitāte ne
vienmēr ir atbilstoša, iegūtais viedoklis lielākoties nereprezentē pašvaldības iedzīvotājus:
mazs saņemto atbilžu skaits, izteikti dominē
kāda sociālā grupa u. c. nepilnības. Šo aptauju dati netiek sīkāk analizēti dažādos sociāldemogrāfiskos griezumos, lai vērtētu dažādu
vecumu grupu, atšķirīgu ienākumu grupu vai

4. attēls. Kurzemes pašvaldību plānotāju
semināra dalībnieku asociācijas par
sabiedrības līdzdalību plānošanā

Avots: «Providus» rīkotā Kurzemes reģiona semināra (Kuldīgā,
24.09.2020.) dalībnieku — pašvaldību plānotāju — aptauja
semināra laikā, atbildes tika sniegtas ar aptaujas rīka menti.com
starpniecību, atbildes sniedza astoņi semināra dalībnieki.
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teritoriāli — dažādos novada pagastos dzīvojošo — sniegtās atbildes. Piemēram, viena no
intervētajām pašvaldībām attīstības programmas izstrādei par pamatu izmantoja aptauju, kuru aizpildīja liels respondentu skaits — 
679 respondenti, bet 70% respondentu bija
novada pēdējo klašu skolēni. Lai arī pašvaldība
ir minējusi to aptaujas pārskata ievadā, turpmākajā datu interpretēšanā tas netiek ņemts
vērā. Dažas no pašvaldībām izmanto e-klase.
lv, lai aptaujātu vecāko klašu skolēnus un viņu
vecākus. Tas ļauj sasniegt vairāk iedzīvotāju, taču šādā veidā tiek sasniegtas tikai dažas
sociālās grupas, bet pārējo viedoklis netiek
apzināts. Pozitīvs piemērs ir Rīgas pašvaldības
plānotāju pieeja: izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus, tiek iegūti katru apkaimi reprezentējoši dati (apraksts Nr. 1.).
Apraksts nr. 1. Piemērs reprezentatīva
iedzīvotāju viedokļa iegūšanai par
teritorijas plānojumu

Rīgas pašvaldība, izstrādājot teritorijas plānojuma 2006.–2018. gadam grozījumus, apzināja
pilsētas apkaimju iedzīvotāju viedokli un paradumus. Pašvaldības mērķis bija iegūt reprezentatīvu katras apkaimes situācijas novērtējumu, veicot katrā no 58 apkaimēm atsevišķu
apkaimes iedzīvotājus reprezentējošu aptauju, kopumā aptaujājot ap 8000 respondentu.38 Katrā apkaimē iedzīvotāji tika lūgti ne vien
novērtēt pozitīvo un negatīvo apkaimē, bet arī
dažādu transportlīdzekļu izmantošanas paradumus, apkaimes centra veidošanai piemērotāko vietu, kā arī gatavību pašiem iesaistīties
apkaimes aktivitātes un arī ērtākos pašvaldības
informācijas saņemšanas veidus. Pašvaldība
šīs aptaujas pasūtīja pētījumu uzņēmumiem
SKDS un SIA «Aptauju centrs».39

Pozitīvi, ka pašvaldības iedzīvotāju noskaņojumu mēra ar zināmu regularitāti un seko
līdzi rādītāju dinamikai. Pašvaldības atzīst, ka
regulārs pašvaldību iestāžu darba novērtējums,
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38 Intervija ar Pilsētas attīstības
kuru veic iedzīvotāji, mobilizē iestādepartamenta Pilsētvides attīsdes uzlabot savu darbu.40 Aptaujas ir
tības pārvaldes Teritorijas plānojuma nodaļas galveno projektu
viens no rīkiem, ko izmanto plānošanas
vadītāju sabiedrības dalības jomā
dokumentu uzraudzībā, lai novērtētu
S. Kalvīti, 21.09.2020.
veikto pasākumu ietekmi uz pakalpo39
Visu apkaimju aptaujas ir pieejamas šeit: http://sus.lv/lv/petiju
jumu pieejamību, iedzīvotāju apmierimi?pasutitajs=All&kategorija=All&
nātību ar tiem utt.
gads=471&title_1=apkaime [Pēdējo
reizi skatīts 30.09.2020.]
Aptaujas ir noderīgs instruments
40
Aizkraukles pašvaldības piereplānošanas vajadzībām, taču ir svarīgi,
dze, uzklausīta Zemgales plānotāka tiek pievērsta lielāka uzmanība tam,
ju reģionālajā seminārā, Jelgavā,
2020. gada 1. oktobrī.
ko tās mēra: vai tie lielākoties ir jauniešu vai iedzīvotāju, kuri apmeklē pašvaldības bibliotēku, viedokļi, vai arī respondentu
sastāvs ļauj tos attiecināt uz plašāku pašvaldības iedzīvotāju loku. Aptauju izplatīšanu var
veikt, arī apzinot katras mērķgrupas vajadzības, — sociālo pakalpojumu saņēmēju, senioru,
jauno vecāku, dažādu tautību iedzīvotāju vai
citu grupu, turklāt sasniedzot tur, kur tās pulcējas visbiežāk: vaļasprieka pulciņos, sporta
spēlēs, pašvaldības pakalpojumu saņemšanas
vietās utt.

2) Plānošanas dokumentu izstrādes darba grupas. Profesionālas zināšanas attīstības
plānošanā ir ļoti svarīgas: attīstības plānošanā
būtiskas prasmes ir spēja analizēt datus, prognozēt attīstības rādītājus, kā arī prasmes iedzīvotāju viedokli salāgot ar pašvaldības attīstības
kopējām vajadzībām. Neatkarīgi no tā, vai pašvaldība pati izstrādā plānošanas dokumentu
vai uztic to pieaicinātiem ekspertiem, izstrādes
process pašvaldībās lielākoties notiek līdzīgi,
veidojot nozaru darba grupas. Tās ir pašvaldību speciālistu un dažkārt arī nozares ekspertu
apspriedes, kuras dažās pašvaldībās tiek publiski izsludinātas, ar aicinājumu tām pievienoties. Taču, kā liecina pašvaldību publicētie
pārskati par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu, tās lielākoties veido pašvaldību speciālisti, iedzīvotāji vai NVO tajos ir pārstāvēti reti.
Dažas pašvaldības atsevišķi uzrunā nozares NVO pievienoties šīm darba grupām, kā arī
iesaista jomas ekspertus. Darba grupu rezultātus plānotāji apkopo un iestrādā plānošanas
dokumentos, dažkārt šajā procesā izstrādātos
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dokumentu melnrakstus apspriežot ar darba
grupu atkārtoti, pirms dokuments tiek nodots
publiskajai apspriešanai. Kopumā 58% aptaujāto pašvaldību atzina, ka vajadzību apzināšanas posmā veido īpašas darba grupas, kurās
tiek iesaistīti iedzīvotāji un nevalstiskās organizācijas.41 Šādu praksi apliecināja arī visas 11
intervētās pašvaldības.
Darba grupu darbs ir būtisks no vismaz
diviem aspektiem. Pirmkārt, darba grupās tiek
iesaistīti citu pašvaldības struktūrvienību pārstāvji un koncentrētas dažādu jomu profesionālās zināšanas, kas ir izšķiroši svarīgi, plānojot
pašvaldības attīstību. Otrkārt, dažādu nozarē iesaistīto pušu (pašvaldība/eksperti/NVO)
darbs pie viena galda, lai kopīgā diskusijā vienotos par nozares attīstību vidējā vai ilgtermiņā, paver iespējas plašāk paskatīties uz pašvaldības attīstību. Jāpiebilst, ka pašvaldību prakse
attiecībā uz šo darba grupu rīkošanu atšķiras:
dažos gadījumos darba grupas sanāk uz vienu
apspriedi, citos gadījumos tām ir lielāka loma,
jo ar tām tiek apspriesti izstrādātie dokumentu
melnraksti. Plānotāju pieredze liecina, ka darba grupu efektivitāte ir atkarīga no tā, cik pārdomāti ir organizēts šādu darba grupu darbs.
Lielākoties tajās tiek izmantota SVID analīzes
metode.42 Kā intervijā atzina Liepājas Attīstības pārvaldes vadītājs M. Ābols, bez pārdomātas metodoloģijas šādu darba grupu lietderība ir ievērojami zemāka un tās sniedz mazāku
atbalstu plānotājiem, tādēļ Liepājas pašvaldība, izstrādājot jauno attīstības programmu
2021.–2027. gadam, izmantoja vienotu metodi
visās darba grupās (apraksts Nr. 2).
NVO loma un pārstāvniecība šādās darba
grupās ir atšķirīga, taču dažos gadījumos pašvaldības min to kā galveno sabiedrības līdzdalības instrumentu papildus obligātajām publiskajām apspriešanām un pašvaldību rīkotajām
aptaujām. Taču NVO pārstāvība šajās grupās ir
maza. Pētījuma laikā intervēto pašvaldību pārstāvji, kā arī reģionālajos semināros pārstāvēto
pašvaldību pārstāvji atzina, ka daudzos gadījumos pašvaldībām trūkst partneru sabiedrībā — a
 ktīvu NVO, kas būtu gatavas iesaistīties
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Apraksts nr. 2. Liepājas
pašvaldības attīstības
plānošanas darba grupu darbs
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41

«Providus» veiktā Latvijas
pašvaldību plānotāju aptauja, kas
notika elektroniski no 2020. gada
jūnija līdz augustam; aptaujā
atbildes sniedza 108 pašvaldību
plānotāji.

Pētījuma sagatavošanas laikā Liepājas
42
SVID analīze nozīmē, ka grupas
darbs tiek vērsts uz četriem galpašvaldība, nepieaicinot ārējus ekspervenajiem mērķiem — s
 tipro un vājo
tus, izstrādāja Liepājas pilsētas attīspušu, iespēju un draudu apzināšanu. (SVID — stiprs, vājš, iespējas,
tības programmu 2021.–2027. gadam.
draudi).
Šim nolūkam tika izveidotas speciālis43
Driķe N. «Pauls Timrots vērtē
tu tematiskās darba grupas, kopskaitā
Liepājas plānotājus: «Mobili kā
partizānu vienība»”, «Kurzemes
par 12 dažādām tēmām. Katras darba
Vārds», 09.03.2020. Pieejams
šeit: https://www.liepajniekiem.
grupas darbam pašvaldības plānotālv/zinas/sabiedriba/pauls-timrotsji sagatavoja nozares profila informāciverte-liepajas-planotajus-mobilika-partizanu-vieniba/ [Pēdējo reizi
ju, iepriekš pašvaldības veiktas aptauskatīts 12.10.2020.]
jas attiecīgās tematiskās sadaļas iegūto
44
Pētnieku pārstāsts par M.
datu apkopojumu, politikas dokumenĀbola intervijā teikto. Liepājas
pašvaldības mājaslapa un intervija
tos par attiecīgo jomu saistīto informāar Mārtiņu Ābolu, Liepājas domes
ciju, pieejamo ES fondu finansējumu
Attīstības pārvaldes vadītāju,
14.09.2020.
2021.–2027. gada periodam, iepriekšējā pašvaldības plānošanas dokumenta
izpildes izvērtējumu par attiecīgo jomu, kā arī
plašāku situācijas izvērtējumu. Proti, pašvaldība
veica plašu sagatavošanos, lai darba grupas rīcībā būtu pieejama būtiskākā informācija.
Darba grupas strādāja četras stundas pēc
noteiktas metodoloģijas, katra tematiskā darba
grupa strādāja ar trim dažādām apakštēmām,
kas ļāva sīkāk apspriest dažādus jomas jautājumus. Pašvaldība pārskatāmā veidā mājaslapā publicēja informāciju par attīstības programmas izstrādi: gan aktivitāšu kalendāru, gan
iepriekšminētos katras jomas būtiskākos informācijas apkopojumus. Lai iegūtu ārējo speciālistu novērtējumu, atsevišķos gadījumos Liepājas plānotāji darba grupās bija uzaicinājuši arī
jomas ekspertus, kuri nedzīvo Liepājā. Piemēram, mobilitātes tematiskajā darba grupā bija
uzaicināts piedalīties arī ilggadējais satiksmes
drošībai veltītā raidījuma «Zebra» vadītājs Pauls
Timrots.43 Kā intervijā norādīja M. Ābols, pašvaldībai bija noderīgi darba grupā izstrādātās
idejas apspriest arī ar cilvēkiem no malas, kuri
mēdz pietiekami atklāti izteikt savas domas, kas
no plānošanas procesa viedokļa kalpo kā «stresa tests» idejām, dodot tām ārēju novērtējumu,
parādot nepilnības, ko paši nepamanītu.44
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plānošanas procesā. Piemēram, Jūrmalas pašvaldības teritorijas plānotāja atzina, ka pašvaldībai trūkst konstruktīvu nevalstisko partneru.45 Jūrmalā darbojas Jūrmalas aizsardzības
biedrība, kas pret pašvaldību vairākkārt ir vērsusies tiesā, tā ir loģisks sadarbības partneris pašvaldībai, jo tās darbības joma ir pilsētas attīstības jautājumi. Lai arī šādās situācijās
partneru iesaistīšana, ar kuriem pašvaldība ir
konfliktā, ir sarežģīta, pats par sevi tas nevar
būt izslēdzošs faktors, lai nemeklētu risinājumus sadarbības veidošanai. Pašvaldībām
jāsadarbojas ar visām ieinteresētajām pusēm,
ne tikai ar līdzīgi domājošām vai pašvaldību
atbalstošām. Šādos gadījumos būtu jāpievērš
pastiprināta uzmanība sabiedrības līdzdalības
procesam, lai mazinātu arī tiesvedību riskus
turpmāk. Jo daudzpusīgākus viedokļus pašvaldība uzklausīs, jo tas ļaus pašvaldībai labāk
izprast sabiedrības vajadzības un rast tām
labāko risinājumu.
3) Klātienes diskusijas ar iedzīvotājiem.
Aptuveni puse pašvaldību (54%) attīstības
dokumentu izstrādes sākumposmā rīko vienu
tikšanos ar iedzīvotājiem, bet 60% pašvaldību
«Providus» rīkotajā aptaujā norādīja, ka attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesa sākumposmā iesaista iedzīvotājus, rīkojot tikšanās ar dažādām iedzīvotāju grupām.
Padziļinātās intervijas ar 11 pašvaldību plānotājiem, kā arī pašvaldību sagatavoto pārskatu
par sabiedrības līdzdalību analīze ļauj secināt:
ja pašvaldības rīko šādas tikšanās, tās lielākoties ir vienas reizes tikšanās ar novadu veidojošo pagastu iedzīvotājiem teritoriālā līmenī. No
intervētajām pašvaldībām teritoriālas tikšanās
ar iedzīvotājiem mērķtiecīgi ir rīkojusi Līvānu novada pašvaldība (apraksts Nr. 3), pirms
plānošanas dokumentu izstrādes uzklausot
pagastu iedzīvotājus.
Biežāk novadu iedzīvotāji pagastu vai
apkaimju līmenī tiek iesaistīti turpmākajā plānošanas dokumentu izstrādes gaitā, apspriežot jau pirmo plānošanas dokumenta redakciju.
Piemēram, Mārupes pašvaldība attīstības plāna
23
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pirmās redakcijas apspriešanai rīkoja iedzīvotāju forumus novada ciemos,
bet Bauskas novada pašvaldība — v
 isos
novada pagastos.
Apraksts nr. 3.
Pagastu iedzīvotāju
iesaistīšana vajadzību
apzināšanas posmā Līvānos
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45

Intervija ar Vitu Zvejnieci, Jūrmalas pašvaldības galveno pilsētplānotāju, 23.09.2020.

46

Intervija ar I. Balodi, Līvānu
novada domes Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietnieci,
10.07.2020.

47

Intervija ar I. Krēmeri, Mārupes
novada pašvaldības Attīstības
nodaļas vadītāju, un D. Žīguri,
Mārupes novada attīstības plānotāju, 10.09.2020., un Mārupes
novada Attīstības programma
2020.–2027. gadam. Pārskats par
Attīstības programmas izstrādes
procesu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem: https://www.
marupe.lv/sites/default/files/
inline-files/6.P%C4%81rskats%20
par%20AP%20ievie%C5%A1anu.
pdf [Pēdējo reizi skatīts
14.10.2020.]

1999. gadā Līvānu novadā tika izveidotas pagasta iedzīvotāju valdes — 
konsultatīvas iedzīvotāju komisijas —,
kuras iesaistās pagasta jautājumu
risināšanā. Līvānu novada plānotāji izmanto šīs iedzīvotāju valdes un
sadarbību ar pagastu pārvaldniekiem, lai aktivizētu iedzīvotājus piedalīties teritoriālajās darba
grupās, lai apzinātu iedzīvotāju vajadzības. Šie
aktīvisti lielākoties personiski aicina iedzīvotājus nākt uz tikšanos ar plānotājiem, pašvaldības darbiniekiem. Plānotāji atzīst, ka tas ļauj
piesaistīt plašāku iedzīvotāju loku.46

4) Konsultatīvās padomes. Regulārai sadarbībai ar iedzīvotājiem pašvaldības veido konsultatīvās padomes, parasti tās pārstāv novada
uzņēmējus, jauniešus vai ir veltītas specifiskiem jautājumiem, piemēram, integrācijai,
tūrismam utt. Pašvaldību pārstāvji intervijās
norāda, ka ar šīm padomēm dažos gadījumos tiek apspriesti arī pašvaldību plānošanas
dokumenti. Kā būtisku sabiedrības līdzdalības
daļu šādu pieeju intervijā īpaši izcēla Mārupes
novada pašvaldības plānotāji, ko arī apliecina
pārskats par sabiedrības līdzdalību, kur plānošanas dokuments tiek apspriests ar visām pašvaldības konsultatīvajām padomēm.47
Pētījuma laikā izdevās apzināt tikai vienu pašvaldību, kurā ir izveidota konsultatīvā
padome ar uzdevumu nodrošināt iedzīvotāju
intereses pašvaldības attīstības plānošanā, un
tā ir Salacgrīva. Salacgrīvas novada apdzīvoto vietu iedzīvotāju konsultatīvo padomi veido
gan novada pagastu iedzīvotāju pārstāvji, gan
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šo pagastu pārvaldes vadītāji. Funkcijas skatīt
aprakstā Nr. 4.
Apraksts nr. 4. Salacgrīvas novada
apdzīvoto vietu iedzīvotāju
konsultatīvās padomes galvenās
funkcijas48

Padomei ir šādas galvenās funkcijas:
1) sniegt atzinumu Salacgrīvas pašvaldības
attīstības plāna apspriešanā;
2) sniegt domei priekšlikumus par konkrētās
apdzīvotās vietas infrastruktūras attīstības
nepieciešamību;
3) sniegt domei priekšlikumus par komunālo
pakalpojumu sniegšanas apjomu un
nepieciešamību;
4) sniegt apdzīvotās vietas priekšlikumus
domes saistošo noteikumu izstrādē;
5) ziņot domes attiecīgajām kontroles
institūcijām par domes saistošo noteikumu
neievērošanu un pārkāpumiem;
6) sniegt priekšlikumus par pašvaldības
publisko ūdeņu, ēku un zemju iznomāšanu
un izmantošanu;
7) sniegt priekšlikumus par ceļu un citu
publisku vietu sakārtošanas nepieciešamību;
8) sniegt priekšlikumus iedzīvotāju aktuālo
jautājumu risināšanā saistībā ar pašvaldības
funkciju veikšanu.

4) Ikdienas aktivitātes pašvaldības sadarbībā ar iedzīvotājiem. Sabiedrības līdzdalību plānošanas procesos nevar nodalīt no vispārējās
prakses, kas ir katrā pašvaldībā ar iedzīvotāju
iesaistīšanu tās darbā. Izaicinājums ir lielāks,
ja pašvaldības ikdienā reti iesaista iedzīvotājus.
Intervijās pašvaldību plānotāji norādīja uz ikgadējām pašvaldību vadītāju sanāksmēm ar pašvaldību iedzīvotājiem kā nozīmīgu informācijas
avotu arī plānošanas vajadzībām. Turklāt šādu
tikšanos regularitāte dod iespēju atskaitīties par
paveikto laikā kopš iepriekšējās tikšanās, kā arī
iedzīvina līdzdalības praksi. Šādu pieeju izmanto Siguldas novada pašvaldība (apraksts Nr. 5).
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48
Salacgrīvas novada apdzīvoto
Pašvaldību plānotājiem, kuru pārvietu iedzīvotāju konsultatīvās
stāvētajā pašvaldībā ikdienā iedzīvotāpadomes nolikums, apstiprināts
22.04.2015.
jus iesaista tikai atsevišķos gadījumos,
49
Intervija ar Siguldas pašvaldīplānotājiem ir ievērojami lielāks izaicibas pārstāvēm S. Brikmani, I. Zālīti
nājums, jo 1) iedzīvotāji nav pieraduši,
un D. Preisu, 18.06.2020.
ka viņi tiek aicināti tikties ar pašvaldību
pārstāvjiem; 2) cilvēkiem ir grūtāk izprast pašvaldības darbības procesus, tostarp pašvaldību plānošanas dokumentu nozīmi un ietekmi uz
iedzīvotājiem. Tādēļ arī šādos gadījumos intervijās plānotāji, ar plānošanas procesu saistītie
eksperti norāda, ka sanāksmes dalībnieki mazāk
spēj piedalīties ar saviem priekšlikumiem, bet
izmanto radušos iespēju, lai runātu par savām
privātajām problēmām, paustu neapmierinātību.

Apraksts Nr. 5. Regulāras tikšanās
ar iedzīvotājiem: Siguldas pieredze

Siguldas novada pašvaldība divas reizes gadā
(rudenī un pavasarī) rīko tikšanās ar iedzīvotājiem, kurās piedalās domes priekšsēdētājs
un pašvaldību darbinieki, tostarp plānotāji. Šīs
tikšanās pašvaldību darbinieki izmanto, lai ne
vien uzklausītu iedzīvotājus un fiksētu risināmos jautājumus, bet arī lai sniegtu pārskatu
par iepriekšējā periodā paveikto, kā arī progresu jautājumos, ko iedzīvotāji ir aktualizējuši iepriekšējās reizēs. Plānotāji intervijā atzīst,
ka līdzdalība šajās tikšanās un to regularitāte būtiski palīdz plānošanas procesā. Regulārs
darbs ar iedzīvotājiem ir padarījis sabiedrības
līdzdalību ievērojami konstruktīvāku.49

5) Publiskās apspriešanas un to sanāksmes. Intervijās pašvaldību pārstāvji norāda, ka
iedzīvotāju interese par publiskās apspriešanas
sanāksmēm vislielākā ir gadījumos, kad tiek
apspriests teritorijas plānojums vai tā grozījumi, jo tie daudz tiešāk skar iedzīvotāju ikdienu.
Proti, pašvaldību iedzīvotāji piedalās sanāksmēs, kur tiek apspriesti dokumenti, kas tieši
skar viņu intereses.
Publiskās apspriešanas parasti tiek izsludinātas pašvaldībām pieejamajos informācijas
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kanālos: pašvaldības mājaslapā, pašvaldības
informatīvajā izdevumā, Latvijas vienotajā ģeoportālā ģeolatvija.lv. Gan gadījumos, kad pašvaldības pašas izstrādā plānošanas dokumentus, gan tad, kad šim darbam pieaicina ārējus
speciālistus, pašvaldības parasti rīko klātienes
sanāksmes, ko sauc par publisko apspriešanu
sanāksmēm. Tajās pašvaldība vai ārējs izstrādātājs iepazīstina ar apspriežamo dokumentu un
iedzīvotājiem ir iespēja uzdot jautājumus. Dažos
gadījumos tos iedzīvotāji atrisina sanāksmes
laikā, taču, kā liecina novērotais Jūrmalas pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu publiskās apspriešanas sanāksmēs50, iedzīvotāji lielākoties tiek aicināti pēc sanāksmes iesniegt savu
problēmu vai ierosinājumus arī rakstveidā.
Intervētās pašvaldības izmanto dažādus
vizuālus materiālus, piemēram, kartes, liela
izmēra planšetes, lai radītu skaidrāku priekšstatu par sanāksmē apspriežamo jautājumu.
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs
Jūrmalas pašvaldībā publiskās apspriešanas
sanāksmē demonstrēja attiecīgās Jūrmalas
daļas, kurā notika publiskā apspriede, karti un
visi klātesošie varēja izteikties par konkrētiem
zemesgabaliem un to izmantošanas noteikumiem un noskaidrot interesējošos jautājumus. Teritorijas plānojumu gadījumā publiskās
apspriedes lielākoties notiek par konkrētiem
jautājumiem, bet tik organizēta struktūra nav
gadījumos, kad tiek apspriesti politikas plānošanas dokumenti — pašvaldības attīstības
programma vai ilgtermiņa attīstības stratēģija. Tieši saistībā ar pēdējiem dokumentiem
iedzīvotāju interese piedalīties sabiedriskajā apspriedē ir ievērojami zemāka. «Providus»
aptauja gan liecina, ka pašvaldības, lai arī ir
identificējušas šādu problēmu, īpaši nemaina savu pieeju iedzīvotāju iesaistīšanā un
aktivizēšanā: tikai 30 pašvaldības veic papildu aktivitātes līdztekus normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām kārtībai, kādā ir jāizsludina publiskās apspriešanas (skatīt iepriekš
grafiku Nr. 4).
Pozitīvi, ka publisko apspriešanu sanāksmes
lielākoties rīko tuvāk iedzīvotājiem: plānošanas
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dokumenti tiek apspriesti katrā no
novada pagastiem (Bauska, Līvāni) vai
apkaimju līmenī (Liepāja, Rīga), kā arī
vairumā gadījumu iedzīvotājiem pieejamā laikā (pēc darba laika) un vietā, atsevišķos gadījumos izmantojot
arī digitālās tiešraides un interakcijas
iespējas (piemēram, «FacebookLive»,
translēšana «YouTube» vai pašvaldības
mājaslapā).
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Jūrmalas pašvaldība Teritorijas
plānojuma grozījumu publiskās
apspriešanas sanāksmes rīkoja
šī pētījuma sagatavošanas laikā,
Covid-19 vīrusa infekcijas ierobežojumu publiskiem pasākumiem
apstākļos, tādēļ, lai nodrošinātu
iespēju visiem interesentiem tajās
piedalīties, vienas lielas apspriedes vietā tika rīkotas četras dažādās pašvaldības vietās. Tām bija
iespēja sekot līdzi attālināti.

6) Iedzīvotāju priekšlikumi un iesniegumi. Periodā, kamēr norit publiskā apspriešana, iedzīvotājiem ir iespējas iesniegt savus
priekšlikumu par apspriešanai nodoto dokumentu. Līdzīgi kā ar interesi piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē, arī attiecībā uz
priekšlikumiem iedzīvotāju aktivitāte ir lielāka
tad, ja tiek apspriests teritorijas plānojums vai
tā grozījumi, jo iedzīvotājus šis dokuments skar
daudz tiešāk.
Iedzīvotāji iesniegumus var iesniegt rakstveidā pašvaldībā, sūtot uz pašvaldības elektroniskā pasta adresi, izmantojot Latvija.lv vai ar
geolatvija.lv starpniecību, kur apspriešanas laika periodā, ir pieejama poga «Iesniegt priekšlikumu». Lai iesniegtu priekšlikumu, iedzīvotājam ir jāautorizējas sistēmā. Pēcāk teritorijas
plānotājs savā sistēmas pusē var apskatīt
iesniegumus, kas ir iesniegti ar geolatvija.lv
starpniecību, un sniegt uz tiem atbildes.
Pašvaldību plānotāji intervijās atzina: piemēram, rīkojot sanāksmes ar iedzīvotājiem pagastos, to laikā saņemtie priekšlikumi apkopotā
veidā tiek publicēti pašvaldības mājaslapā, kā
arī pašvaldības informatīvajā izdevumā, taču
katrs priekšlikuma ierosinātājs nesaņem informāciju par pašvaldības turpmāko rīcību ar šo
priekšlikumu, pamatojot to lielākoties ar laika
trūkumu. Ministru kabineta noteikumi Nr. 970
nosaka, ka pašvaldībām noteiktā laika periodā pašvaldības mājaslapā ir jāpublicē sabiedriskās apspriedes kopsavilkums un dalībnieku
saraksts, kā arī izstrādes vadītājam ir pienākums sagatavot ziņojumu par saņemtajiem
priekšlikumiem un to ņemšanu vērā.51
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Regulāra atgriezeniskā saite ir būtiska motivācijai līdzdarboties. Ja iedzīvotājiem nav informācijas vai un kādā veidā pašvaldība ir ņēmusi vērā viņa iesniegto priekšlikumu, var rasties
priekšstats, ka līdzdalībai nav bijis nekādas
nozīmes, un atturēt no vēlmes atkārtoti iesaistīties. Plašākai iedzīvotāju iesaistei ir būtiski, ka
pašvaldība, jau izsludinot publisko apspriešanu,
šo informāciju sniedz iedzīvotājiem saprotamā
veidā, izvairoties no ļoti birokrātiskas valodas,
kā arī sasniedzot visas ieinteresētās puses.
3.4. Citi iedzīvotāju iesaistes veidi. Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību, atsevišķas pašvaldības ir izmantojušas citus, ne tik ierastus iedzīvotāju iesaistes veidus. Šajā nodaļā ir
aprakstīti spilgtākie centieni uzlabot iedzīvotāju sasniedzamību, informētību, taču šeit aprakstītie veidi neraksturo kopējo situāciju Latvijas
pašvaldībās.
1) Infografikas un pārdomāti skaidrojumi.
Pašvaldību plānošanas dokumentu veidi un šo
dokumentu ietekme uz pašvaldību darbu iedzīvotājiem nav viegli saprotama. Arī paši plānotāji uzsver to kā vienu no lielākajiem izaicinājumiem sabiedrības iesaistīšanā, proti,
iedzīvotājiem nav izpratnes par attīstības plānošanas dokumentiem. Lai arī plānotāji to ir
atzinuši par problēmu, pašvaldības savu pieeju
sabiedrības līdzdalībai nav būtiski mainījušas.
Piemēram, paziņojumi par darba grupu
izveidi vai publiskās apspriešanas uzsākšanu satur ļoti daudz birokrātiskas informācijas,
kas iedzīvotājiem, kuri nav saistīti ar pašvaldības darbu, nav saprotami un nerada motivāciju
iesaistīties tajā.
Tikai dažos gadījumos pašvaldības ir centušās arī risināt šo problēmu, izstrādājot dažādus
vizuālus skaidrojumus, kas ir vieglāk uztverami.
Īpašu vērību tam ir piešķīris Rīgas pilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments: 1)
publicējot plānošanas dokumenta laika līniju52,
nodrošinot iespēju sīkāk iepazīties ar attiecīgajam posmam svarīgāko informāciju, tostarp
sanāksmēm, semināriem/tīmekļsemināriem,
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prezentācijām utt; 2) publicējot
infografiku53 par plānošanas dokumenta izstrādes procesu; 3) infografikā izskaidrojot attīstības programmas
saturu — vienā infografikā izklāstot
katram tematam būtiskāko informāciju (viena no infografikām ir pievienota
pētījuma pielikumā Nr. 4).
Mazāk tehnoloģiski izstrādātu, bet
salīdzinoši pārskatāmu informāciju par
plānošanas dokumentu izstrādi nodrošina Liepājas pašvaldība, publicējot
mājaslapā informāciju54 par tematisko
darba grupu darbu un norādot tuvākās
darbības, piemēram, paredzētās publiskās apspriešanas datumu utt.
Izcils piemērs, kas attiecas uz
apbūves noteikumu vienkāršotu skaidrošanu, ir Kuldīgas pašvaldības pieredzē: pašvaldības būvniecības nodaļa
ir izstrādājusi vizuāli skaidrojošu materiālu — skiču burtnīcu —, kas ar brīvrokas skiču palīdzību skaidro apbūves
detaļas, faktūras, tehniski pareizos risinājumus utt.55 Parasti šo noteikumi ir
apjomīgs teksts, taču skiču burtnīca
ļauj labāk saprast gan noteikumus, gan
to pamatojumu, ko var novērtēt vizuāli.
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Ministru kabineta noteikumi
Nr. 970 paredz, ka pašvaldībām ne
vēlāk kā 14 dienas pēc sabiedriskās apspriedes pašvaldības
mājaslapas sadaļā «Sabiedrības
līdzdalība», kā arī, izplatot citos
sabiedrībai pieejamos veidos, ir
jāpublicē sanāksmes kopsavilkums un dalībnieku saraksts.
Savukārt, noslēdzoties publiskajai
apspriešanai, tās kopsavilkumu un
dalībnieku sarakstu, taču ar ilgāku
tā sagatavošanas termiņu — n
e
vēlāk kā 30 dienas pēc publiskās
apspriešanas — līdzīgā veidā arī
publicē iepriekš minētajā pašvaldības mājaslapas sadaļā. Savukārt
Ministru kabineta noteikumi
Nr. 628 nosaka, ka teritorijas vai
lokālplānojuma gadījumā izstrādes
vadītājs nodrošina publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu
izvērtēšanu un sagatavo ziņojumu
par priekšlikumu vērā ņemšanu vai
noraidīšanu, norādot noraidījuma
pamatojumu.
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Rīgas attīstības programmas
2021–2027 izstrādes laika līnija
ir apskatāma šeit: https://rdpad.
lv/strategija/attistibas-programma-2021-2027/pasakumi-un-aktivitates/ [Pēdējo reizi skatīta
13.10.2020.]
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Rīgas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas līdz 2030. gadam un
Rīgas attīstības programmas
2014.–2020. gadam izstrādes procesa infografika ir apskatāma šeit:
https://rdpad.lv/strategija/strategijas-izstrade/ [Pēdējo reizi skatīts
13.10.2020.]
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Liepājas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam
aktualizācija. Laika līnija: https://
faili.liepaja.lv/Publikacijas/laikalinija-04.jpg [Pēdējo reizi skatīts
13.10.2020.]

2) Darbs ar mērķgrupām. Lai arī
kopumā pētījuma pieeja mērķēti uzrunāt dažādas sabiedrības grupas, kas
varētu būt vairāk ieinteresētas plānošanas risinājumā, nav tipiska, bet gan izņēmums, šajā pētījumā būtu vērts izcelt Siguldas
pašvaldības pieeju — iesaistīt vairāk personu,
kuras skar būvniecības iecere vai plānojums,
piemēram, iesaistot skolas pedagogus, vecākus un bērnus, lai definētu skolas attīstības
mērķus, kas var ietekmēt arī skolas pārbūves
projektu. Pedagogiem tika lūgts vienoties par
skolas nākotnes attīstības vīziju — v
 ai tā vēlas
specializēties noteiktā jomā, kas varētu ietekmēt arī pārbūves darbus, pārplānojot ēkas telpas utt. Savukārt, plānojot ievērojamus ielas
izbūves darbus, pašvaldība sazinājās ar visiem
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šīs ielas iedzīvotājiem, nosūtot katrai mājsaimniecībai informāciju par plānotajiem izbūves
darbiem un aicinot sniegt viedokli un ierosinājumus. Pašvaldības pārstāves intervijā atzina56,
ka tas ļāva iedzīvotājiem vairāk un savlaicīgāk pievērst uzmanību vajadzībām un iestrādāt tās projektā. Pašvaldības pārstāvji intervijā
norādīja, ka pašvaldība šajā un līdzīgos gadījumos ievēro elastīgu pieeju, lai projekta gaitā
vēl varētu pielāgotu atsevišķus risinājumus, ja
iedzīvotāji uz tiem norāda šajā posmā. Pētījuma izstrādes gaitā līdzīgus iedzīvotāju apziņošanas piemērus neizdevās atklāt.
3) Interaktīvās kartes. Izstrādājot lokālplānojumu Kuldīgas vecpilsētai, Kuldīgas novada
pašvaldība nodrošināja iespēju iedzīvotājiem
interaktīvajā kartē57 atbilstošā ģeogrāfiskajā vietā pievienot savu komentāru vai priekšlikumu
par nepieciešamajiem risinājumiem. Pašvaldība varēja kartē reaģēt uz tiem, pievienojot savu
skaidrojumu. Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību, šis rīks pašvaldībai būtu vairāk jāpopularizē.
4) Apkaimju iedzīvotāju iesaistīšana. Pētījums tiek izstrādāts laikā, kad Rīgas pašvaldībā ir ievērojami aktivizējušās pilsētas
apkaimes. Pašvaldības plānotāji jau laikus
ir apzinājušies, ka līdzdalīga plānošana nav
iespējama bez iedzīvotāju aktivizēšanas dažādās Rīgas apkaimēs.58 Atbalstot šādu apkaimju pašorganizēšanos, kā arī pašiem iedzīvotājiem vairāk apzinot savas iespējas ietekmēt
pilsētvidi savā apkaimē, pētījuma sagatavošanas brīdī Rīgā jau bija izveidojušās vismaz 25
apkaimju biedrības, turklāt lielākā daļa no tām
sadarbojas, izveidojot Rīgas apkaimju aliansi, kuras mērķis ir līdzdarboties Rīgas pilsētas
ilgtspējīgā attīstībā, dabas un kultūrvēsturisko
vērtību saglabāšanā un rīdzinieku dzīves vides
kvalitātes uzlabošanā, kā arī labas pārvaldības principa īstenošanā Rīgas pilsētas pašvaldības un valsts iestāžu un iedzīvotāju attiecībās. Tādējādi pašvaldības plānotāji laika gaitā
ir ieguvuši nozīmīgu sadarbības partneri (skatīt aprakstu Nr. 6).
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apraksts nr. 6. Apkaimju kustības
iedzīvināšana Rīgā
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Kuldīgas vecpilsētas apbūves
noteikumi attēlos: https://kuldiga.lv/images/Faili/Kalendars/
vecpilsetas_apbuves_noteikumi_attelos_2016s.pdf [Pēdējo reizi
skatīts 13.10.2020.]

Rīgas pilsētas Attīstības departamentam ir bijusi nozīmīga loma apkaim56
Intervija ar Siguldas pašvaldības pārstāvēm S. Brikmani, I. Zālīti
ju kustības iedzīvināšanā. 2007. gadā
un D. Preisu, 18.06.2020.
pašvaldība uzsāka Rīgas apkaimju
57 http://kuldiga.tergis.lv/#/lv/
izpēti un robežu definēšanu. Pašvaldīdashboard
bas motivācija bija radīt mehānismu,
58
Intervija ar Rīgas domes Pilsēkas ļauj sekot pašvaldības attīstības
tas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes vadītāprocesiem mazākās teritoriālajās vieju G. Ruskulu, 18.09.2020.
nībās nekā priekšpilsētas.59 Pašvaldī59
Intervija ar G.Ruskulu, Rīgas
ba ir izveidojusi īpašu platformu www.
domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības
apkaimes.lv, kas ļauj izsekot aktualitāpārvaldes vadītāju. (27.08.2020.)
Pieejama šeit: https://urbact.
tēm apkaimēs, kā arī iegūt apkaimju
eu/apk%C4%81rtnes-kopienuaktīvistu kontaktinformāciju. Plānošaveicin%C4%81%C5%A1anaatsl%C4%93ga-uznas procesos pašvaldība cieši sadarbosadarb%C4%ABbu-starpjas ar apkaimju biedrībām, apspriežot
pa%C5%A1vald%C4%ABbu-uniedz%C4%ABvot%C4%81jiem
ar tām attiecīgās pilsētas teritori[Pēdējo reizi skatīta 13.10.2020.]
jas, apkaimes plānojuma risinājumus,
tāpat šīs apkaimes ir nozīmīgs partneris, lai
uzrunātu vairāk cilvēku, kuri dzīvo apkaimē.60
Pētījumā jau aprakstītās Rīgas pašvaldības
īstenotās apkaimju apsekošanas — a
 pkaimju gida — r īkošanai pašvaldības plānotāji tieši
ar apkaimju biedrību, aktīvistu palīdzību apzināja problēmjautājumus, kā arī rīkoja tikšanās uz vietas. Savukārt gadījumos, kur šādas
apkaimju biedrības nav nodibinātas, pašvaldība izmantoja iepriekš sabiedrības līdzdalības
ietvaros rīkotajos pasākumos savāktās iedzīvotāju e-pasta adreses, lai nosūtītu informāciju par iespējām piedalīties savas apkaimes
apsekošanā kopā ar pašvaldības darbiniekiem.
Dažkārt tik vienkāršs risinājums — p
 lānošanas
procesa sākumā ieinteresēto personu e-pasta
adrešu savākšana, brīdinot, ka pašvaldība tās
varētu izmantot, lai sazinātos —, var noderēt, ja
citādi pašvaldībai nav partneru, ar kuru starpniecību šādu informāciju izplatīt.

Izstrādājot teritorijas plānojumu, Rīgas pašvaldības plānotāji, lai pētītu iedzīvotāju vajadzības tiešā sadarbībā ar pašvaldības apkaimēm,
izmantoja radošu risinājumu — r īkoja apkaimju
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apsekošanu, proti, dažādu pašvaldības struktūrvienību pārstāvji kopā ar plānotājiem devās
uz pilsētas apkaimēm, lai uz vietas runātu ar
iedzīvotājiem par galvenajām problēmām un
apspriestu citus jautājumus (sīkāk aprakstā
Nr. 7).
apraksts nr. 7. Apkaimju apsekošana jeb
«apkaimju gids» Rīgā: iedzīvotāju
vajadzību apzināšanas metode61

2015. gadā, izstrādājot jauno teritorijas plānojumu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izmantoja jaunu sabiedrības līdzdalības
formu — pašvaldības apkaimju apsekošanu, lai
pārrunātu to iespējamos attīstības scenārijus. Šī aktivitāte tika nosaukta par «Apkaimes
gidu», jo deva iespējas apkaimju iedzīvotājiem,
NVO būt par gidiem un «dabā» parādīt problemātiskās teritorijas, kā arī pārrunāt apkaimes
iedzīvotājiem būtiskus jautājumus. Apkaimes
gida ietvaros pašvaldība, izmantojot uzkrātos
iedzīvotāju iesniegumus (dažādās jomās saistībā ar pašvaldību), sūdzības, priekšlikumus,
apzinot potenciāli strīdīgos jautājumus un
teritorijas, rīkoja Rīgas apkaimju apsekošanas
izbraucienus, dažādu jomu speciālistiem kopīgi dodoties uz attiecīgo apkaimi un tiekoties ar
tās iedzīvotājiem. Pašvaldības pārstāvji un plānotāji novērtēja šo metodi kā ļoti labu iespēju, lai apzinātu plašākas apkaimju problēmas,
no kurām daudzas bija salīdzinoši vienkārši
atrisināmas, bet citas tika nodotas turpmākai
risināšanai. Tāpat šajās tikšanās iegūtā informācija bija nozīmīga attīstības programmas
izstrādei. Kopumā notika 19 apkaimju apsekošana, tajās piedalīties aicināti bija ne vien
aktīvie iedzīvotāji, bet arī apkaimju biedrības,
uzņēmumu pārstāvji, kuri apkaimē ir aktīvi
vai kuri iepriekš ir izrādījuši aktivitāti saistībā
ar attiecīgo teritoriju utt. Rīgas pašvaldība šo
metodi vēlāk ir izmantojusi atkārtoti, piemēram, izstrādājot tematiskos plānojumus, kopā
ar iedzīvotājiem pētot «Rail Baltica» sliežu
ceļa teritoriju.
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Pētījuma izstrādes laikā apkaimju
aktivizēšanas pasākumi notika Valmieras pašvaldībā. 2020. gada augustā Valmieras pašvaldība pēc Centrālās statistikas pārvaldes aicinājuma pabeidza
darbu pie pašvaldības apkaimju robežu definēšanas, izveidojot 27 apkaimes.
Pašvaldības mērķis bija iegūt iespēju
sīkākai pašvaldības attīstības plānošanai, jo ir iespējams analizēt sīkākus
datus apkaimju līmenī, piemēram, par
iedzīvotāju skaitu un tā dinamiku, iedzīvotāju vecuma grupām, etnisko sastāvu, lai turpmāk pašvaldības attīstības
plānošanā varētu vairāk izmantot sīkākus datus par dažādām teritoriālajām
vienībām.62 Tādējādi tā ir otrā Latvijas pašvaldība pēc Rīgas, kas ir publicējusi apkaimju jeb iekšpilsētas teritoriju robežas. Savukārt, lai aktivizētu
apkaimju iedzīvotājus, Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar Valmieras
novada kopienu fondu šajās apkaimēs
2020. gada septembrī un oktobrī rīko
apkaimju iedzīvotāju forumus.63
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60
Intervija ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Stratēģiskās vadības pārvaldes
vadītāju G. Ruskulu, 18.09.2020.
Intervija ar Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības
pārvaldes Teritorijas plānojuma
nodaļas galveno projektu vadītāju
sabiedrības dalības jomā S. Kalvīti,
21.09.2020.
61

Intervija ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Stratēģiskās vadības pārvaldes
vadītāju G. Ruskulu, 18.09.2020.
Intervija ar Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības
pārvaldes Teritorijas plānojuma
nodaļas galveno projektu vadītāju
sabiedrības dalības jomā S. Kalvīti,
21.09.2020.

62

Pašvaldības publicētā informācija: https://www.valmiera.
lv/lv/jaunumi/pasvaldibas_zinas/23614_precizaku_statistisko_
datu_ieguvei_valmiera_nosaka_apkaimju_robezas/, kā arī intervija
ar G. Bērtiņu, Valmieras pilsētas
pašvaldības Attīstības pārvaldes
vadītāja vietnieku, 09.09.2020.

63

Uzaicinājums uz vienu no šādiem forumiem ir apskatāms šeit:
https://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/sabiedribas_zinas/23975_aicinam_uz_domradi_zvirgzdukalna/print [Pēdējo reizi skatīts
13.10.2020.]

64

Pārskats «Iedzīvotāju iesaistes
piemēri Latvijas pašvaldībās»,
domnīca «Providus», 2019. Pieejams šeit: http://providus.lv/article/parskats-iedzivotaju-iesaistespiemeriem-latvijas-pasvaldibas
[Pēdējo reizi skatīts 19.10.2020.]

5) Interaktīvas iedzīvotāju iesaistes
metodes. Atsevišķas pašvaldības iedzīvotāju līdzdalību veicina, izmēģinot
jaunus iedzīvotāju līdzdalības veidus.
Siguldas pašvaldības pieredze, rīkojot iedzīvotāju pārgājienus, tika aprakstīta «Providus»
2019. gada pētījumā.64 Līdzīgu praksi, izmēģinot jaunus sabiedrības iesaistes veidus izmanto Cēsu novada pašvaldība — 2
 019. gada nogalē
iedzīvotāju ideju apzināšanai Gaujas apkārtnes
attīstīšanai. Pašvaldības plānotāji rīkoja īslaicīgu (pop-up) plānošanas biroju, plānošanas
pārgājienus uz Gaujas apkārtni kopā ar dabas
ekspertu, interaktīvu plānošanas darbnīcu bērnu un jauniešu auditorijai, studentu ideju prezentācijas par Gaujas attīstību un citas aktivitātes. Visas aktivitātes norisinājās «Interreg»
Centrālbaltijas programmas projekta «Augmented Urbans» ietvaros. Īpaši ir izceļams
īslaicīgais plānošanas birojs «Misija: Gauja»:
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pašvaldība divas nedēļas īrēja atvērtas un pieejamas telpas vecpilsētas centrā un labiekārtoja tās, izvietojot tematisku izstādi, izveidojot
pasākumu norises vietu un nodrošinot iespēju izmēģināt tehnoloģijas plānošanas procesā. Piemēram, cilvēkam, atrodoties īslaicīgajā
plānošanas birojā, ar virtuālās realitātes briļļu
palīdzību bija iespēja iejusties Gaujas piekrastes un «Cīrulīšu» gaisotnē, bet digitālā karte un
virtuālais asistents ļāva vairāk uzzināt par piecām izvēlētajām vietām pilsētā, kā arī ikvienam
izteikt savu viedokli, redzējumu par tām. Divās
nedēļās īslaicīgais plānošanas birojs pulcēja
teju 200 apmeklētāju, kas ir ievērojami vairāk,
nekā to būtu iespējams paveikt ar atsevišķām
publiskās apspriešanas sanāksmēm. Pēc plānotāju novērojumiem, sarunas ar iedzīvotājiem
veidojās ievērojami neformālākas un uz attīstību vērstas, kā arī plānotājiem bija iespēja kvalitatīvā veidā fiksēt iedzīvotāju stāstījumus un
novērojumus.65
3.5. Sabiedrības līdzdalības vēl neizmantotās iespējas. Iepriekš sabiedrības līdzdalības
nodrošināšanā tika analizēta pašvaldību īstenotā prakse, taču ir vērts norādīt arī uz dažām
neizmantotajām iespējām, kas pašvaldību rīcībā ir, taču dažādu iemeslu dēļ tās nav novērtētas līdzšinējā praksē.
1) Iedzīvotāji kā plānošanas dokumentu galvenais izstrādātājs. Analizējot sabiedrības līdzdalības veidus pašvaldību attīstības plānošanā un apzinot plašu pašvaldību loku, pētījuma
gaitā neizdevās atklāt piemērus, kur pašvaldības iedzīvotājiem būtu galvenā loma plānošanas procesā. Daudz padziļinātākas iedzīvotāju iesaistes metodes — v airāku dienu forumu,
asambleju veidā — š obrīd ir viena no izteiktām
tendencēm citviet pasaulē, lēmumu pieņemšanas procesu ar nodrošinātu ekspertīzes atbalstu
nododot iedzīvotājiem. Viens no šādiem piemēriem sīkāk ir aprakstīts šī pētījuma 4. nodaļā.
Kopumā iedzīvotāju loma ir pasīva un vienvirziena: iedzīvotājiem tiek sniegta informāciju vai arī iedzīvotāji iesniedz pašvaldībai
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65
Cēsu novada pašvaldības Atpriekšlikumus publisko apspriešanu
tīstības un būvniecības pārvaldes
ietvaros. Plānošanas process notiek
galvenās teritorijas plānotājas
E. Taurenes sniegtā informācija
pašvaldības darbinieku kopdarbā vai
pētījuma vajadzībām.
individuālā darbā, iedzīvotājiem ir
ierobežotas iespējas šajā procesā piedalīties,
jo pašvaldības parasti neveic uz līdzdalību vērstas darbības, piemēram, personisku iedzīvotāju uzaicināšanu, mērķgrupu apzināšanu un
iesaistīšanu.
Šāda pieeja, kas arvien lielāku popularitāti iegūst daudzviet Eiropā un, pamatojoties uz
Nīderlandes pieredzi, ir aprakstīta arī šajā pētījumā, Latvijā vēl nav novērtēta. Metode paredz
lielu sagatavošanās darbu, lai šādas konsultācijas ar iedzīvotājiem būtu strukturētas un dotu
rezultātu, vienlaikus arī gatavību, ka dokumentu izstrādes gaita būs ievērojami ilgāka. Tās
pozitīvie ieguvumi: labi vadītā diskusiju procesā iedzīvotāji spēj vienoties paši par savas
pašvaldības attīstības prioritātēm, iegūt labāku
izpratni par pašvaldības darbību un iespējām
un arī plānot savu dzīvi pašvaldībā.

2) Iekļaujoša mērķgrupu iesaistīšana. Izpēte
liecina, ka pašvaldības iedzīvotājus uzlūko kā
vienu grupu, neiedziļinoties sīkāk dažādu sociālo grupu vajadzībās, kā arī paļaujas, ka katra
pašvaldības struktūrvienība pazīst iedzīvotāju grupas, kas ir to pārziņā. No vienas puses,
pašvaldību plānotāji norāda, ka aktīvisti, kuri
apmeklē sabiedriskās apspriedes vai iesaistās citos pašvaldības pasākumos, ir vieni un tie
paši, proti, aktīva ir tikai neliela cilvēku grupa. Taču, no otras puses, pašvaldības nav šo
problēmu risinājušas, meklējot veidus, kā šīs
grupas sasniegt. Tādēļ var apgalvot, ka plānošanas procesā tiek iesaistīta aktīvākā iedzīvotāju daļa un tas ir neliels cilvēku skaits. Vienīgais piemērs iekļaujošākai plānošanai, ko
izdevās apzināt pētījuma ietvaros, ir Jelgavas novada pašvaldība, kur, izstrādājot pašvaldības attīstības programmu, viena no trim
iedzīvotāju fokusgrupām bija krievu valodā.66
Ņemot vērā, ka iedzīvotāju sastāvs pašvaldībās
ir daudzveidīgs dažādos aspektos — p
 ēc tautības, sociālā nodrošinājuma, vecuma struktūras,
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nodarbinātības struktūras un daudzām citām
pazīmēm —, precīzākai iedzīvotāju vajadzību
apzināšanai būtu svarīgi tās ņemt vērā.

66
Pārskats par sabiedrības
dokumentu izstrādē nav pietiekami
līdzdalību, izstrādājot Jelganovērtēts. Pašvaldībām, līdzīgi kā to
vas pilsētas attīstības programmu 2014.–2020. gadam un
nodrošina Tallina (piemērs ir apraksaktualizējot Ilgtermiņa stratēģiju
tīts 4. nodaļā, kur ir apskatīti ārvalstu
2007.–2020. gadam. Pieejams
šeit: https://www.jelgava.lv/files/
prakses piemēri), ir iespēja šo inforparskats_par_sabiedribas_lidzdalibu.pdf [Pēdējo reizi skatīts
mācijas kanālu daudz vairāk izmantot,
12.10.2020.]
piemēram, lai informētu par iedzīvotā67
VARAM sniegtā informācija
ju apkaimē izstrādē esošiem lokālplāpētījuma vajadzībām.
nojumiem, detālplānojumiem, būvniecības ieceru apspriešanām, kā arī lai iesaistītu
lielo plānošanas dokumentu apspriedē. Attālināta līdzdalība, īpaši, ja klātienes līdzdalības
pasākumu rīkošanai ir ierobežotas iespējas, ir
labs un vienlīdz efektīvs risinājums, ja līdzdalības funkcijas tiek parocīgi izveidotas.

3) Nepietiekama geolatvija.lv izmantošana. Jau vairākus gadus Latvijas iedzīvotāji,
autentificējoties geolatvija.lv sadaļā «Teritorijas attīstības plānošana», var pieteikties svarīgākās informācijas saņemšanai par interesējošo ģeogrāfisko teritoriju: paziņojumus par
plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu,
publisko apspriešanu uzsākšanu, sabiedriskajām apspriedēm. Tāpat šī sistēma ir palīgs, ja ir
jāizpēta teritorijas plānojumā noteiktais teritorijas funkcionālais zonējums, jāiegūst informācija par interesējošās zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu. Turklāt papildus jau
minētajām funkcijām šo sistēmu var izmantot,
lai elektroniski, pirms tam autentificējoties kā
fiziska vai juridiska persona, izteiktu viedokli
par savas pašvaldības publiskajā apspriešanā
nodoto attīstības plānošanas dokumentu.
Geolatvija.lv ir daļa no Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmas jeb TAPIS, ko
ir izstrādājusi Valsts reģionālās attīstības aģentūra kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju. TAPIS ir arī darba instruments pašvaldību plānotājiem.
Kādēļ šis rīks pētījumā ir iekļauts sadaļā
«Neizmantotās iespējas»? Tādēļ, ka tikai aptuveni 800 Latvijas iedzīvotāji ir pieteikušies
šādu jaunumu saņemšanai67, personām, kuras
ikdienā nestrādā ar plānošanas jautājumiem,
par šāda rīka pastāvēšanu nav informācijas.
VARAM būtu jādomā, kā popularizēt šo sistēmu
plašāku izmantošanu.

5) Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas iedzīvotāju līdzdalībai. Latvijas pašvaldības plānošanā arvien vairāk sāk strādāt ar ģeogrāfiskās
informācijas sistēmām (saīsinājumā ĢIS), proti,
sistēmām, kas vāc datus, pārvalda un analizē
tos, organizējot šo informāciju dažādos vizuālos slāņos ar karšu un 3D palīdzību. Tomēr
atšķirībā no ārvalstu prakses, kas ir aprakstīta
šī pētījuma nākamajā nodaļā, tikai dažas Latvijas pašvaldības (pētījumā ar pieredzi īsi dalījās Mārupes pašvaldība) šīs iespējas sāk testēt
eksperimentālā līmenī.
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas sniedz
pašvaldībām plašas iespējas dažādos veidos
analizēt pašvaldības attīstībai būtiskus jautājumus telpiskā un teritoriālā griezumā. Lai arī
vairākas Latvijas pašvaldības ir izveidojušas
šādas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, taču
sabiedrības līdzdalības komponente tajās līdz
šim nav tikusi izmantota.

4) Nepietiekami izmantotas jau izveidotās
mobilās lietotnes. Vairākās Latvijas pašvaldībās ērtākai saziņai ar iedzīvotājiem ir izstrādātas un tiek uzturētas mobilo tālruņu lietotnes.
Parasti tajās ir iekļauta funkcija — iespēja iedzīvotājiem ziņot par problēmu pašvaldībai, atzīmējot to kartē (piemēram, Gulbene, Jelgava).
Lai arī šo informāciju plānotāji dažkārt izmanto
ikdienas darbā, lietotņu potenciāls plānošanas

6) Dati par iedzīvotāju paradumiem. Dinamiskais laikmets paver iespējas pašvaldībām
iegūt datus par iedzīvotāju paradumiem, nerīkojot īpašus līdzdalības pasākumus, bet iegūstot ļoti precīzu informāciju uzkrājošu datu
veidā, piemēram, izmantojot dažādus tehnoloģiskus risinājumus vai lietotnes, kas sniedz
informāciju par parastākajiem iedzīvotāju pārvietošanās maršrutiem novadā ikdienā vai
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sportojot, dodoties brīvdienās utt. Pašvaldību
semināros divu — V
 almieras un Cēsu novada — 
pašvaldību plānotājas dalījās nelielā pieredzē,
testējot datus, kas tika iegūti, izmantojot lietotnes «Endomondo», «Garmin» vai strava.
com. Pašvaldību izaicinājums ir izmantot iegūtos datu masīvus, lai tos analizētu un lietotu,
piemēram, pastaigu maršrutu plānošanā vai
iedzīvotāju biežāk izmantoto pārvietošanās
maršrutu infrastruktūras (ietvju, šķērsojumu,
apstādījumu u. tml.) uzlabošanā. Cēsu novada
pašvaldība izmantoja «Strava» platformā pieejamos tā sauktos heatmap datus, lai analizētu
aktīvāk izmantotās meža takas Gaujas apkārtnē, kur perspektīvā ir iespējams izveidot marķētus maršrutus.
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4. Novatoriski ārvalstu piemēri pielāgošanai Latvijas

Arvien biežāk iedzīvotāju iesaiste plānošanas
procesos kļūst par nepārtrauktu procesu, nevis
izņēmuma gadījumiem. Pašvaldības sāk biežāk apzināties iedzīvotāju potenciālu un vēlmi
jēgpilni iesaistīties plānošanas procesos. Arī
iedzīvotāji arvien skaļāk pauž vēlmi, lai viņus
sadzird un iesaista un lai viņu vajadzības ņem
vērā. Taču esošie līdzdalības mehānismi ne
vienmēr nodrošina, ka iedzīvotāji var jēgpilni iesaistīties, un, reaģējot uz to, iedzīvotāju
iesaiste mazinās un pašvaldībām nākas cīnīties
ar šķietamu iedzīvotāju kūtrumu.
Šīs problēmas nav unikālas: pašvaldības
visā pasaulē meklē jaunus risinājumus, lai veicinātu efektīvu sadarbību ar iedzīvotājiem. Bet
daudzas pašvaldības ir tikušas tālāk par meklēšanu: tās ir sākušas eksperimentēt un ieviest
ikdienas procesos dažādus novatoriskus risinājumus, kas var mazināt un bieži vien arī mazina esošās problēmas. Kamēr daļa iedzīvotāju
līdzdalības eksperimentu savu potenciālu neattaisno, ir mehānismi, kas iztur kritiku un krietni
vien pārsniedz gaidīto un kurus var ieviest pašvaldību ikdienā. Dažus no šiem labajiem piemēriem arī apskatīsim šajā nodaļā.
Šajā nodaļā esam iekļāvuši desmit jauninājumu piemērus, kas kopā iezīmē dažas vadošās
tendences iedzīvotāju līdzdalības jomā: mobilās lietotnes, telpiskie dati, iesaistošas iedzīvotāju konsultācijas, lielie dati, kā arī spēļu elementi plānošanas procesos.
Mobilās lietotnes un to popularitāte ir palielinājusies līdz ar viedtālruņu popularitāti, bet
to potenciāls, veicinot iedzīvotāju un pašvaldības saziņu, vēl netiek pilnvērtīgi izmantots.
Kā vienu no labajiem piemēriem esam apskatījuši Tallinas pašvaldības radīto mobilo lietotni «AvaLinn», kas ir ne vien divpusējās saziņas
platforma starp pašvaldību un iedzīvotājiem
par plānoto teritoriju apbūvi, bet arī ērti apkopo
informāciju par visiem pilsētā spēkā esošajiem
detālplānojumiem.
Kartes kā līdzdalības rīki kļūst arvien populārākās, jo telpiskie dati un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas tiek padarīti saprotamāki
un pieejamāki ikvienam iedzīvotājam. Īpašu
32

4. Novatoriski ārvalstu piemēri

uzmanību šajā nodaļā esam veltījuši iedzīvotāju iesaistei savas pilsētas teritoriju kartēšanā
gan klātienes, gan tiešsaistes formātā, kā piemērus izvēloties tieši ģeogrāfiskās informācijas sistēmas rīkus. Tāpat šajā nodaļā apskatām
arī platformu «Maptionnaire», kas ir viens no
rīkiem, kurš apvieno gan iedzīvotāju aptaujas,
gan teritoriju kartēšanu.
Diskusijām ar iedzīvotājiem nav jābūt garlaicīgām: bez pārāk lielas piepūles un investīcijām esošie diskusiju formāti ir padarāmi
daudz jēgpilnāki un ikvienu aktīvo iedzīvotāju iesaistoši. Kā labos piemērus šajā nodaļā
esam apskatījuši «pasaules kafejnīcas» diskusiju formātu, kas var tikt izmantots arī plānošanas procesos, kā arī G1000 diskusiju formātu — 
demokrātiskāku pieeju iedzīvotāju iesaistei.
Lai atgādinātu, ka iedzīvotāju iesaiste var
būt pievilcīga arī pašiem dalībniekiem un ne
vienmēr tikai formāla, šajā nodaļā apskatām
divus piemērus, kā integrēt spēļu elementus
plānošanas procesos: simulāciju galda spēles kā papildinājums iedzīvotāju forumiem un
videospēle «Minecraft» jaunāko iedzīvotāju
iesaistei procesos.
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Igaunija

4.1. Tallinas pašvaldība: mobilā lietotne
«AvaLinn» teritoriju plānošanai
Risinājums ir noderīgs, ja:
— pašvaldība vēlas pilsētas plānošanā un
attīstībā vairāk iesaistīt iedzīvotājus, kuri
parasti ir pārāk aizņemti, lai apmeklētu
klātienes sanāksmes, bet būtu ieinteresēti piedalīties attālināti, izsakot viedokli ar mobilā tālruņa lietotnes starpniecību
(piemēram, tā varētu sasniegt mērķgrupu,
kuru parasti ir grūti sasniegt, — s
 trādājošos iedzīvotājus);
— pašvaldība vēlas nodrošināt, ka iedzīvotājiem ir viegli pārskatāma un ērti pieejama informācija par pilsētā aktuālajiem
detālplānojumiem;
— pašvaldība vēlas noskaidrot iedzīvotāju
viedokli par konkrētu projektu īstenošanu
pilsētā.
Mobilā bezmaksas lietotne «AvaLinn» dod
iespēju ikvienam interesentam piedalīties
konkrētu Tallinas pilsētas teritoriju plānošanā un attīstībā. Izmantojot lietotni, iedzīvotāji
var iesniegt savas idejas pilsētvides uzlabošanai, kā arī izteikt vērtējumu par citām idejām — 
atbalstīt vai noraidīt tās. Pašvaldība izvērtē,
apspriež saņemtos viedokļus un iespēju robežās ņem tos vērā. Proti, vides plānotāji un arhitekti, izstrādājot vizuālus risinājumus, iekļauj
arī no iedzīvotājiem saņemtās idejas un sagatavoto priekšlikumu/ieceri atkal nodod sabiedrības vērtējumam.68
Tāpat lietotne «AvaLinn» sniedz pārskatu
par Tallinā plānotajiem un esošajiem detālplānojumiem interaktīvas kartes formātā un ļauj
sīkāk iepazīties ar katru detālplānojumu, skatot to kopējā reģistrā (visi detālplānojumi kartē
ir sasaistīti arī ar Tallinas plānošanas reģistra
mājaslapu, kur ir pieejama izvērsta informācija
par katru detālplānojumu).
Lietotne sākotnēji tika izstrādāta projekta
«Baltic Urban Lab» ietvaros no 2018. gada janvāra līdz aprīlim kā pilotprojekts ar mērķi gūt
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68
Stakeholder involvement app
sabiedrības un NVO atbalstu un līdzAvaLinn utilised in Tallinn. Pieejdalību Tallinas publisko vietu attīstībā,
ams: http://www.balticurbanlab.
eu/goodpractices/stakeholdertaču tā tiek aktīvi izmantota arī pēc šī
involvement-app-avalinn-utiliprojekta69 beigām — a
 rī 2020. gadā (šī
sed-tallinn [Pēdējo reizi skatīts
14.10.2020.]
pētījuma sagatavošanas laikā).70
69
Vairāk par projektu: www.talLietotnes popularizēšanai
linn.ee/est/baltic-urban-lab.
2018. gadā Tallinā sabiedriskajās vie70
Kampus, K. Seminar «Societās tika izvietoti plakāti, kas, izmantotal challenges in smart cities:
towards a more ethical smart
jot kvadrātkodus, uzdeva iedzīvotājiem
City»; OpenCity. [Presentation].
uzvedinošus jautājumus, piemēram,
Pieejams: https://ec.europa.eu/
regional_policy/rest/cms/uplo«Vai vēlies, lai šajā vietā tiktu izveidots
ad/24092019_044121_20190924_
EU%20regions_Week2019_Talgājēju celiņš?»71
linn.pdf
Pilotprojekta laikā (no 2018. gada
71
Turpat.
janvāra līdz aprīlim) ar «AvaLinn» lie72
Priekšlikumu apkopojumu skatotnes starpniecību tika iesniegtas
tīt šeit: https://www.tallinn.ee/
235 idejas/komentāri, kas priekšliavalinn/g22484. [Pēdējo reizi skatīts 14.10.2020.]
kumu formā tika apkopoti arī Tallinas
mājaslapā.72
Lietotni Tallinas pašvaldības darbinieki
novērtē kā labu iedzīvotāju iesaistes instrumentu un tā turpina darboties arī pēc projekta beigām. Paši projekta īstenotāji norāda, ka
iedzīvotāju aktivitāte, izmantojot lietotni, tikai
apliecina sabiedrības vēlmi piedalīties pilsētplānošanas procesos.
Ar lietotni tiek risinātas divas lielas problēmas: a) zema sabiedrības līdzdalība pilsētplānošanas un attīstības procesos; b) informācijas nepieejamība/sarežģīta pieejamība par
pilsētas un teritoriju attīstības plāniem (šajā
gadījumā — detālplānojumiem).

Trīs galvenie Tallinas pašvaldības darbinieku ieteikumi, vērtējot lietotnes lietderību:
1) lietotnes izmantošana būs plašāka, ja
iedzīvotājiem par to pastāvīgi atgādinās, tādēļ
lietotnes izmantošanā ir būtiski nodrošināt
regulāru saziņu par to. Laikposmos, kad tika
īstenotas saziņas aktivitātes, arī iedzīvotāju iesaiste bija augstāka, bet laikposmos, kad
saziņas aktivitātes netika īstenotas, iedzīvotāju
iesaiste bija daudz zemāka;
2) lietotne ir labs instruments sabiedrības
daļai, kas izmanto tehnoloģijas ikdienā, bet, lai
sasniegtu arī tās grupas, kurām nav šādu paradumu vai prasmju, jauninājumi plānošanā ir
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jākombinē ar citām iedzīvotāju uzrunāšanas
metodēm;
3) ir svarīgi jau laikus apzināt visas procesos
iesaistītās puses un nodrošināt vienotus saziņas
kanālus, kas ļautu iesaistītajām pusēm sazināties. Tāpat ir jānodrošina atklāta saziņa par turpmākajiem plānošanas procesiem, lai arī nākotnē
nodrošinātu sabiedrības interesi un iesaisti.
Kā metode ir pielāgojama Latvijas apstākļiem? Daudzas pašvaldības jau šobrīd ir izveidojušas mobilo tālruņu lietotnes, izmanto kartē
balstītas interakcijas iespējas, kad iedzīvotāji ziņo par problēmu, norādot to kartē. Pašvaldības varētu pilnvērtīgāk izmantot lietotnes, iekļaujot tajās arī līdzīga veida informāciju
par teritorijas plānošanas jautājumiem, kā arī
efektīvāk izmantot, lai ziņotu iedzīvotājiem par
viņus interesējošajām teritorijām un tajās paredzētā regulējuma grozījumiem.
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Nīderlande

4.2. Nīderlandes pašvaldības:
G1000 formāts
Šī iedzīvotāju metode ir noderīga, ja
— iedzīvotāju aktivitāte, izmantojot tradicionālās iesaistes formas, ir zema;
— iedzīvotāji netic savas līdzdalības nozīmei — 
uzskata, ka tai nav ietekmes uz lēmumiem;
— pašvaldība vēlas vairāk iesaistīt pasīvo
iedzīvotāju daļu;
— pašvaldība vēlas nodot plašākas tiesības iedzīvotājiem vienoties un izlemt
par pašvaldības iedzīvotājiem svarīgiem
jautājumiem;
— ja problēma, kurai ir nepieciešams risinājums, ir ļoti politiski jūtīga vai par to iedzīvotājiem ir krasi atšķirīgi viedokļi un tās risināšanā ir svarīgi panākt plašāka iedzīvotāju
loka piekrišanu un līdzdalību īstenošanā.
G1000 formāts73 rīcībpolitikas veidošanai ir jauna, demokrātiska metode iedzīvotāju
iesaistei pašvaldības nākotnes veidošanā un/
vai konkrētu problēmu risināšanā.74 Tas apvieno
tradicionālās diskusiju metodes, lai radītu formātu, kas sniedz daudz lielāku brīvību iedzīvotājiem tajā, kā iedzīvotāji domā par pašvaldības
problēmām un to risinājumiem. Metode tika
radīta, iedvesmojoties no G1000 procesa, kas
2011. gadā norisinājās Beļģijā.75 Šī iedzīvotāju
iesaistes metode pastāv kopš 2014. gada76 un
līdz šim jau 26 reizes77 ir īstenota Nīderlandes
pašvaldībās, un izstrādātie iedzīvotāju lēmumi
ir tieši ietekmējuši pašvaldības procesus.
Salīdzinoši ar citām pārskatā iekļautajām
metodēm, šis iedzīvotāju iesaistes modelis ir
unikāls, jo tas aktīvi un tieši iesaista salīdzinoši lielu cilvēku skaitu: gan iedzīvotājus, gan
pašvaldības darbiniekus. Iedzīvotāji ir tie, kuri
nosaka G1000 darba kārtību, lemj par procesa gaitā risināmajām problēmām, īsteno un
savstarpēji arī koordinē grupu darbu, balso par
idejām un galu galā arī atbild par galarezultātu. G1000 rīkotāji tikai nosaka pašu pasākuma formātu un nodrošina vadlīnijas pasākuma īstenošanai. Tāpat viss G1000 process
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73
Formāta nosaukums «G1000»
rada lielu pievienoto vērtību pašvalir veidots līdzīgi kā G7 samitam
dības darbinieku kapacitātes celša(samits, kur tiekas pasaules attīstītāko valstu vadītāji), kur burts
nā, jo, gatavojoties klātienes pasāku«G» apzīmē grupu. Ņemot vērā,
miem, G1000 rīkotāji māca procesā
ka G1000 formātā ideālajā variantā piedalās tūkstoš sabiedrības
iesaistītos pašvaldības darbiniekus un
pārstāvju, lai kopīgi diskutētu,
forums arī ir nosaukts par G1000.
brīvprātīgos.
Avots: http://g1000schiedam.nl/
G1000 formāta veidošanai ir četri
over-g1000/veel-gestelde-vragen/
posmi:
74
OECD (2020). Innovative Citizen Participation and New De1) iedzīvotāju samits (angļu val. — 
mocratic Institutions: Catching
Citizen’s Summit), kurā dalībnieki disthe Deliberative Wave, OECD
Publishing, Paris, DOI: https://doi.
kutējot lemj par darba kārtību, apsprieorg/10.1787/339306da-en
žamajiem jautājumiem un identificē
75
Caluvaerts, D., Reuchamps, M.
iespējamos risinājumus. Samits ilgst
(2019). The G1000: Facts, figures
and some lessons from an expevienu dienu;
rience of deliberative democracy
2) iedzīvotāju forums (angļu val. — 
in Belgium. Pieejams šeit: https://
www.rethinkingbelgium.eu/
Citizen’s Forum), kurā dalībnieki strāwp-content/uploads/2019/08/
G1000-Background-Paper.pdf [Pēdā mazākās grupās, lai rastu konkrēdējo reizi skatīts 14.10.2020.]
tus risinājumus samitā identificētajiem
76
G1000 Citizens’ Summit in
jautājumiem. Šis posms ilgst četrus
Amersfoort, Netherlands. Pieejams šeit: https://participedia.net/
vakarus;
case/2843 [Pēdējo reizi skatīts
3) iedzīvotāju asambleja (angļu
14.10.2020.]
val. — C
 itizen’s Assembly): visi pasāku77
www.G1000.nu. G1000: Een
ma dalībnieki tiekas kopā (līdzīgi kā
plek waar we samen bepalen
wat we belangrijk vinden voor
pirmajā pasākuma daļā), lai uzklausītu
onze wijk, ons dorp of onze stad.
Pieejams šeit: https://g1000.nu/
grupu izstrādātos priekšlikumus/risiover-g1000-2/ [Pēdējo reizi skatīts
nājumus un noskaidrotu, kuri risināju14.10.2020.]
mi ir pieņemami visiem dalībniekiem.
Šis posms ilgst vienu dienu. Lai risinājums tiktu pieņemts, tam ir jāsaņem balsu vairākums
(angļu val. — M
 ajority vote). Risinājumi, kas tiek
pieņemti, tiek iekļauti kopējā pasākuma pārskatā, kas ar visu dalībnieku parakstiem tiek
iesniegts konkrētās pārvaldes priekšsēdētājam
vai pārvaldei;
4) novērošana/izvērtēšana jeb monitorings (angļu val. — M
 onitoring implementation
of proposals). Šis posms ir visilgākais, jo brīvprātīgo grupa ilgākā laika periodā seko, kas
un kā notiek ar iedzīvotāju sagatavotajiem
priekšlikumiem.

Standarta modelī tiek iesaistīti līdz pat
1000 dalībnieki, bet mazākās pašvaldībās
iesaistīto dalībnieku skaits ir bijis arī ievērojami mazāks. Standarta G1000 modelis klātienē
norisinās piecas darba dienas, bet, ņemot vērā
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finansiālos ierobežojumus, mazākām pašvaldībām tiek piedāvāts arī vienkāršots G1000
modelis, kas ilgst vienu darba dienu.
Aktīvā pasākuma daļa (vēl pirms klātienes
posma) sākas ar iedzīvotāju atlasi un pasākumā risināmās problēmas identificēšanu. Iedzīvotāju atlasi veic pašvaldība (ja par pasākuma
metodoloģiju un satura izstrādi atbild G1000
rīkotāji, pašvaldība īsteno praktisko darbu izpildi, lai tostarp ievērotu iedzīvotāju datu drošību
un nenodotu iedzīvotāju datus trešām personām). Pašvaldība uzrunā iedzīvotājus, izsūtot tiem individuāli adresētas vēstules, kurās
iedzīvotāji tiek informēti par pasākuma mērķi, plānoto programmu, iesaistes ilgumu utt.
Nejaušas atlases veidā tiek izvēlēti iedzīvotāji līdzdalībai visā pasākumā kopumā, savukārt
pārējie cilvēki (līdzvērtīgās proporcijās) ir pilsētas administrācijas darbinieki, politiķi, uzņēmumu vadītāji. Politiķu līdzdalība ir svarīga,
lai būtu iespēja veidot dialogu starp dažādām
iesaistītajām pusēm: iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldības darbiniekiem, politiķiem.
G1000 modelis no citiem līdzīga veida
iedzīvotāju iesaistes formātiem atšķiras ar to,
ka liela vērība tiek veltīta iedzīvotāju autonomijai pašiem noteikt risināmās tēmas, darba kārtību. Ideālajā variantā risināmās tēmas nosaka
pasākuma dalībnieki. Taču laika gaitā G1000
rīkotāji saprata, ka pasākums visnoderīgākais
ir tad, ja problēma ir svarīga gan iedzīvotājiem,
gan pašvaldībai, tāpēc pašvaldība tiek iesaistīta G1000 procesu virstēmu identificēšanā.
Iedzīvotājus var uzrunāt dažādos veidos, bet
pašvaldības uzdevums ir izveidot sistēmu, kā
nodrošināt dalībnieku atlasi. Atlasei, līdzīgi kā
citos iedzīvotāju iesaistes modeļos, ir jāreprezentē konkrētā vide (vecums, dzimums, ekonomiskais, sociālais stāvoklis utt.). Ļoti būtiski, ka iedzīvotāju atlase ir nejauša un tātad tā ir
arī reprezentatīva. Kā norāda G1000 pārstāvji,
vidēji tikai 3–5% visu uzrunāto iedzīvotāju izrāda interesi un reģistrējas pasākumam, tāpēc ir
jāuzrunā liels skaits iedzīvotāju.
Būtisks metodes izaicinājums ir dalībnieku
gatavība piedalīties pasākumā. Ņemot vērā, ka
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78
Resultaten 2016. http://
standarta G1000 modelis prasa dalībg1000schiedam.nl/resultaten/
nieku aktīvu klātienes iesaisti gan[Pēdējo reizi skatīts 15.10.2020.]
drīz nedēļu ilgā pasākumā, pasākuma
rīkotāji var saskarties ar grūtībām noorganizēt
dalībnieku klātbūtni. Lai arī, kā norāda G1000
rīkotāji, ar katru pasākumu G1000 atpazīstamība Nīderlandē aug, dalībnieku uzrunāšana tik un tā var būt sarežģīts process, īpaši, ja
pasākuma virstēma potenciālajiem dalībniekiem nav aktuāla.

Metodes īstenošanas piemērs Shīdamas
pašvaldībā Nīderlandē. Shīdama (holandiešu val. — S
 chiedam) ir pašvaldība Nīderlandes
rietumos ar 78 tūkstošiem iedzīvotāju, kas
G1000 formāta iedzīvotāju iesaistes pasākumus rīko kopš 2016. gada. Kā norāda pasākuma
rīkotāji, Shīdamas iedzīvotājiem ir vēlme un
arī idejas, kā padarīt pilsētu labāku, tāpēc bija
jānodrošina platforma, kur šīs idejas attīstīt par
reāliem rīcībpolitikas priekšlikumiem.
Pirmajā Shīdamas G1000 pasākumā
2016. gada 27. februārī, kas norisinājās vienu
dienu (no plkst. 9.00 līdz 18.00), piedalījās 350
dalībnieki: iedzīvotāji, uzņēmēji, pašvaldības
pārvaldes pārstāvji.78
Pasākuma pirmajā daļā (iedzīvotāju tikšanās) iedzīvotāji nelielās piecu cilvēku grupās
vispārīgi diskutēja par to, kas katram iedzīvotājam ir aktuāli savā pilsētā. Šajā procesā tika
identificētas septiņas svarīgākās tēmas, kam
dalībnieki pievērsās otrajā pasākuma daļā:
saziņa, iesaiste, pozitīvisms, pilsētas tēls, atbildība, dzīvojamība (piemērotība dzīvošanai),
tramvaju satiksme. Tad atbilstoši šīm ievirzēm
iedzīvotāji pasākumā tika lūgti identificēt arī
apakštēmas, kas tiem šķiet visaktuālākās, lai
rezultāti būtu saistoši un aktuāli gan pašvaldībai, gan iedzīvotājiem.
Otrajā daļā (iedzīvotāju forums) dalībnieki strādāja lielākās grupās, lai katru no tēmām
attīstītu ar konkrētiem priekšlikumiem. Lai
padarītu šo procesu jēgpilnāku, pasākumā
klātesoši un iedzīvotājiem pieejami bija dažādu pašvaldības nodaļu un jomu eksperti, kuri
spēja atbildēt uz dalībnieku jautājumiem un
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arī sniegt padomus par, piemēram, praktisko izpildījumu, ierobežojumiem utt. Katra no
septiņām tēmām paralēli tika apspriesta vairākās grupās, t. i., piemēram, pilsētas tēls tika
apspriests vairākās grupās, tāpat kā saziņa un
tramvaju satiksme. Lai padarītu informāciju
pārskatāmāku, bet procesu — d
 emokrātiskāku,
visu grupu priekšlikumi tika apkopoti un otrās
daļas noslēgumā dalībnieku balsojuma rezultāts noteica tos desmit priekšlikumus, kas tika
atzīti par visaktuālākajiem. Vislielāko atbalstu
guva priekšlikumi, kas tika izstrādāti par divām
tēmām: pilsētas tēls un iedzīvotāju iesaiste.
Visi procesa gaitā izstrādātie priekšlikumi tika
apkopoti un ir pieejami «Prezi» prezentāciju
formātā pasākuma mājaslapā.79
Lai iedzīvotāju iesaiste nebeigtos ar vienas dienas pasākumu, pēc lielā pasākuma tika
rīkotas arī dažādas mazākas tikšanās, kur interesenti varēja turpināt strādāt ar priekšlikumu. Tāpat pasākumā izteiktie priekšlikumi tika
apkopoti bukletā, kas 2016. gada 14. maijā tika
prezentēts plašākai sabiedrībai.
Galvenie novērojumi un secinājumi, kurus
uzsver metodes īstenotāji: G1000 modelis ir
daudz demokrātiskāks iedzīvotāju iesaistes
process, salīdzinot ar ierastajām iedzīvotāju
iesaistes metodēm, jo iedzīvotāji paši nosaka aktuālās tēmas un arī sniedz priekšlikumus
to ietvaros, kamēr pašvaldības pārstāvju loma
pasākuma ir sniegt ekspertīzi, ja dalībniekiem
tā ir nepieciešama savu ideju izstrādes gaitā. Pie izaicinājumiem, protams, ir jānorāda, ka
pasākuma specifikas dēļ izmaksas ir salīdzinoši augstas: ne tikai finanšu, bet arī laika patēriņa. Taču, ļoti iespējams, veiksmīgi sarīkots
pasākums atsvērs to visu un galu galā pašvaldība iegūs vairāk, nekā sākotnēji gaidīts.
Kā metode ir pielāgojama Latvijas apstākļiem? Atsevišķās pašvaldībās Latvijā līdz
šim ir notikuši iedzīvotāju forumi, ko lielākoties ir iniciējušas nevalstiskās organizācijas.
Šīs iesaistes metode atšķirībā no forumiem
padara iedzīvotājus par daļu lēmumu pieņemšanas procesa, proti, piešķir iedzīvotājiem
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Apkopojums ir pieejams apskaievērojami lielāku ietekmi pār galaretīšanai šeit: www.http://g1000sczultātu, nekā tas ir publiskas apspriehiedam.nl/resultaten [Pēdējo reizi
skatīts 14.10.2020.]
šanas sanāksmes gadījumā. Metodi
var izmantot, plānojot pašvaldības ilgtermiņa attīstības stratēģiju (iedzīvotāju vienošanās
par stratēģiskajiem mērķiem), attīstības programmu vai arī pašvaldības daļas — kādas īpašas teritorijas (aizsargājamā zona, vecpilsēta
u. tml.) — a
 ttīstību.

Sabiedrības līdzdalība pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē

Providus · 2020

Apvienotā Karaliste
un Vācija

4.3. Līdzlemta Londonas un Berlīnes
kartēšana (klātienē)
Metode noder, ja:
— pašvaldībai trūkst informācijas par konkrētām teritorijas daļām, apkaimēm un tajās
aktuālākajām vajadzībām, problēmām;
— pašvaldība vēlas noskaidrot kādas ielas,
pagasta, apkaimes iedzīvotāju vajadzības
teritorijas labiekārtošanā/drošības palielināšanā un citos jautājumos;
— pašvaldība vēlas iegūt precīzu situācijas
novērtējumu, kas ir sīki lokalizējams interesējošajās teritorijās, ko nodrošina kartes
izmantošana;
— pašvaldība vēlas uzrunāt iedzīvotājus, kuri
parasti ir pasīvi;
— metode ir lietojama gan klātienē (izdrukātas
kartes), gan attālināti — izmantojot dažādus
interaktīvo karšu rīkus.
Sabiedrības līdzlemta kartēšana ir apzīmējums procesiem/metodēm, kas apvieno
modernās kartogrāfijas un sabiedrības iesaistes metodes.80 Šie procesi/metodes iesaista
iedzīvotājus savas kopienas, ciema, pilsētas vai
pat valsts ģeogrāfiskā kartēšanā ar mērķi apzināt vajadzības un/vai esošās problēmas, kā arī
vēlamo teritorijas attīstību. Līdzdalības kartēšanas, kas zināma arī kā «kopienu kartēšana»
(angļu val. — Community mapping), galvenais
pieņēmums ir tāds, ka iedzīvotāji labi pārzina
savu tuvāko apkārtni, bieži vien zinot to, kas oficiāli nav fiksēts, datēts. Šī metode ļauj iesaistīt
tos iedzīvotājus, kuri bieži vien no lēmumu pieņemšanas ir izslēgti, nododot šo cilvēku zināšanas nu jau formalizētā veidā atbildīgajām autoritātēm un lēmējvaras pārstāvjiem.
Metodi var īstenot vairākos veidos: gan
izmantojot lielformāta drukātas topogrāfiskās kartes, gan ļaujot iedzīvotājiem veidot
pašrocīgi zīmētas kartes, gan arī apkopojot datus ģeogrāfiskās informācijas sistēmās (ĢIS) un attiecīgi īstenojot plānošanu un
iesaistes metodi tiešsaistē (sk. nākamo sadaļu). Neklātienes līdzdalības kartēšana iekļauj
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80
Participatory Mapping. https://
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
www.mappingforrights.org/par(ĢIS) izmantošanu un pēdējos gados
ticipatory-mapping/ [Pēdējo reizi
skatīts 15.10.2020.]
tā arvien biežāk tiek izmantota plā81
Touchet, A. (April 6, 2020). Parnošanas procesos. Šo sabiedrības
ticipatory Mapping. [«YouTube»
līdzdalības metodi, apvienojot ģeovideo] https://www.youtube.com/
watch?v=Xq0Se8dxKNA
grāfiskās informācijas sistēmas ar
iedzīvotāju iesaisti, sauc par sabied82
Community Mapping on
Woodberry Down. https://www.
rības līdzdalības ģeogrāfiskās informhdt.org.uk/community-mapping-project/ [Pēdējo reizi skatīts
mācijas sistēmu (angļu val. — Public
14.10.2020.]
participation geographic informa83
Turpat.
tion system)81, kas vairāk ir aprakstīta
84
Woodberry Down. Publicēts
nākamajā šīs nodaļas sadaļā.
šeit: https://communitymaps.org.
Salīdzinot ar citiem pārskatā iekļauuk/project/woodberry-down/contribution/11926? center=51.5710:tajiem piemēriem, līdzdalības kartēša0.0924:15&tab=1 [Pēdējo reizi
skatīts 14.10.2020.]
na (klātienē) ir vienkārša, kā arī lēti un
vienkārši īstenojama iedzīvotāju iesaistes metode. Bieži vien šī metode tiek izmantota kā daļa metožu kopuma, īstenojot novatorisku iedzīvotāju iesaisti klātienes pasākumos.

Metodes īstenošanas piemērs Londonā,
Lielbritānijā. Lai veicinātu pilsētas
pieejamību ikvienam iedzīvotājam, projekta
«Mapping for Change» ietvaros 2014. gada
maijā un jūnijā Londonas ziemeļu apkaimēs
ap Septiņu māsu ceļu (angļu val. — Seven
Sisters Road) tika īstenoti trīs klātienes
teritorijas kartēšanas darbsemināri, kuru laikā
iedzīvotāji tika lūgti paust savu viedokli par
to, kā viņu pārvietošanos ietekmē satiksme
un tai pakārtotā infrastuktūra konkrētajā
teritorijā.82
Zinātniskā literatūra liecina, ka aktīva
satiksme un tai pakārtotā infrastuktūra, tostarp
barjeras, būtiski sarežģī iedzīvotāju iespējas
pārvietoties. Kaut arī neērta infrastruktūra ir
šķietami nesvarīga problēma, tā īpaši negatīvi ietekmē cilvēkus ar kustību traucējumiem un
seniorus, kuri, saskaroties ar šāda veida problēmām, sāk mazāk pārvietoties un attiecīgi arī
gūst mazāk iespēju sazināties ar citiem, kļūstot
izolētāki un vientuļāki.83
Klātienes darbsemināru mērķis bija uzzināt
iedzīvotāju viedokli par šo potenciālo problēmu. Trijos moderētos klātienes pasākumos arī
tika gūts iedzīvotāju viedoklis un šo pasākumu
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rezultāts tika apkopots tiešsaistes kartē84,
kas ir pieejama plašākai publikai.
Metodes īstenošanas piemērs Berlīnē,
Vācijā. Lai uzzinātu Berlīnes iedzīvotāju
viedokli par pilsētu, arhitektūras un dizaina
grupas «Zuloark» projekta «The Universal
Declaration of Urban Rights Berlin» (UR_BER)
ietvaros kā viena no iedzīvotāju iesaistes
metodēm tika izmantota sabiedrības līdzlemtā
kartēšana. Šī procesa ietvaros iedzīvotāji,
izmantojot triju krāsu uzlīmes un Berlīnes
karti, pauda savu viedokli par teritorijām
un vietām, kas, iedzīvotājuprāt, būtu vai nu
jāpasargā (zaļas krāsas uzlīmes), jāuzlabo
(zilas krāsas uzlīmes) vai noteikti nebūtu
jāsaglabā (sarkanas krāsas uzlīmes). Tāpat
blakus kartei iedzīvotājiem ir pieejamas
grāmatas, kurās viņi tiek aicināti aprakstīt
savas idejas sīkāk. Šī karte bija daļa lielāka
projekta, kura mērķis ir pievērst uzmanību
pilsētu attīstībai urbanizācijas rezultātā un
iesaistīt nespeciālistus dažādos ar to saistītos
procesos.85
Karte projekta ietvaros bija pieejama gan
klātienē (sk. turpmāk pievienoto attēlu), gan
tiešsaistē projekta mājaslapā.86
Kā līdzlemta (klātienes) kartēšana ir
izmantojama plānošanas procesos? Lai
iesaistītu iedzīvotājus plānošanas procesos,
telpiskie dati var tikt izmantoti ļoti dažādi,
kā to arī esam demonstrējuši šajā pārskatā.
Bet tieši klātienes kartēšana, iespējams,
ir pati vienkāršākā metode no visiem šajā
pārskatā iekļautajiem piemēriem, kas ir
īstenojama. Piemēram, plānojot konkrētas
teritorijas attīstību, kur ir nepieciešams tieši
iedzīvotāju viedoklis un zināšanas, pašvaldībai
ir nepieciešama salīdzinoši liela izdrukāta
šīs teritorijas karte, krāsainas uzlīmes,
flomāsteri, kā arī galds, kur šo karti novietot
tā, lai šīs konkrētās teritorijas garāmgājēji var
veikt atzīmes kartē. Protams, ir jānoformulē
jautājums, uz kuru vēlaties gūt atbildi ar šo
iedzīvotāju dalību. Iespējams, ir nepieciešams,
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lai iedzīvotāji ieteiktu piemērotākās
vietas rekreācijas teritorijām vai varbūt
sniegtu savus novērojumus par to,
kuras ielas ir drošākas, nedrošākas,
labāk vai sliktāk apgaismotas, vai
pat kur asfalts ir labākā vai sliktākā
stāvoklī.
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The Critical Map. Publicēts šeit: http://berlin.urbanrights.org/en/the-criticalmap/#11/52.5170/13.3888 [Pēdējo
reizi skatīts 14.10.2020.]

86

Mājaslapu var apskatīt šeit:
www.http://berlin.urbanrights.
org/en/the-critical-map/ [Pēdējo
reizi skatīta 14.10.2020.]

Kā līdzlemta (klātienes) kartēšana veicina
iedzīvotāju iesaisti? Līdzlemta kartēšana var
veicināt iedzīvotāju iesaisti ne tikai praktiski,
iedzīvotājiem sniedzot atbildes uz pašvaldības
plānotāju jautājumiem, bet arī vispārīgi veicinot
piederības sajūtu. Tik vienkārša aktivitāte
kā līdzdarbošanās teritorijas kartēšanā var
radīt līdz šim mazāk procesos iesaistītajiem
iedzīvotājiem sajūtu, ka arī viņu viedoklis
ir svarīgs un tam ir nozīme. Tieši šī iespēja
darboties praktiski var radīt iedzīvotājiem
lielāku līdzdalības sajūtu nekā citi formāti,
kuros šis iedzīvotājs būs bijis iesaistīts.
Galvenie secinājumi — t eritoriju kartēšana
klātienē ir metode, kas katrai pašvaldībai būtu
kaut reizi jāīsteno! Tā ir vienkārša, uzmanību
piesaistoša un var radīt situāciju, kur iedzīvotāji ir spējīgi sniegt atbildes uz jautājumiem, kas
plānotājiem vēl nemaz nav radušies.
Kā metode ir pielāgojama Latvijas
apstākļiem? Šo metodi var vienkārši pielāgot
arī Latvijas apstākļiem visdažādākajos
veidos. Pašvaldības rīkotajos pilsētas svētkos
šādas lielizmēra kartes var piesaistīt plašāku
iedzīvotāju uzmanību, īpaši, ja iedzīvotāji
tajās var atbildēt uz skaidri formulētiem
jautājumiem. Tas ļauj pašvaldībai risināt
lokālākus izaicinājumus, piemēram, uzlabot
apgaismojuma pārklājumu, labiekārtot
sabiedriskā transporta pieturvietas, īstenot
apzaļumošanas plānu vai ielu drošību un
daudzus citus jautājumus.
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Lietuva

4.4. Sabiedrības līdzdalības ģeogrāfiskās
informācijas sistēmas Viļņā
Metode noder pašvaldībā, ja:
— tā vēlas iegūt rīku, kas ļauj ātri un mērķēti
iesaistīt sabiedrību konkrētu jautājumu risināšanā, piesaistot šādas konsultācijas ar iedzīvotājiem noteiktām ģeogrāfiskajām vietām;
— tā vēlas vairāk sasniegt darbspējīgā vecuma
iedzīvotājus, kuri ikdienā ir vairāk aizņemti
un nevar piedalīties klātienes apspriedēs.
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas87 (ĢIS)
nav nekas jauns, jo koncepcija radās jau 20. gs.
60. gados.88 Tāpat arī sabiedrības līdzdalības
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (angļu val. — 
Public Participation Geographic Information
System), kas apvieno sabiedrības līdzdalību un
ĢIS rīkus. Bet, neņemot vērā, ka šie rīki eksistē
jau vairākus gadu desmitus, plašākai sabiedrībai
(ne tikai jomas profesionāļiem) tie ir kļuvuši pieejami salīdzinoši nesen, tāpēc arī ir uzskatāmi
par novatoriskiem pašvaldību procesos.
Vairums pašvaldību visā pasaulē lieto ĢIS
rīkus jau salīdzinoši sen, jo ĢIS formāta telpiskie dati ir īpaši noderīgi teritoriju, inženierkomunikāciju, transporta un citu jomu plānošanā
un apsaimniekošanā. Tomēr tikai daļa pašvaldību mērķtiecīgi izmanto tieši sabiedrības līdzdalības ĢIS rīkus, lai apzinātu iedzīvotāju vajadzības un lai apkopotu iedzīvotāju datus. Viena
no pašvaldībām, kas izmanto ĢIS arī sabiedrības līdzdalībai ir Lietuvas galvaspilsēta Viļņa*.
Šo visaptverošo ģeogrāfiskās informācijas
sistēmu Viļņas pašvaldībā veido vairāk nekā
100 kartes slāņi, tostarp, piemēram, ortokartes,
topokartes, būvatļaujas, pilsētas infrastruktūras apsaimniekošanas grafiki, teritoriju plānošanas dokumenti u. c. veida dati.89 Šādai vienotai sistēmai ir daudzi būtiski ieguvumi, bet
viens no svarīgākajiem ir pašvaldības izturība krīzes situācijās, t. i., cik efektīvi visi atbildīgie dienesti (policija, ugunsdzēsēji, neatliekamā palīdzība, bruņotie spēki u. c.) spētu rīkoties
nepieciešamības gadījumā. Kā norāda Viļņas
pašvaldība, vienota ĢIS sistēma var būtiski
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87
«Ģeogrāfiskās informācijas
uzlabot dienestu spēju sastrādāties un
sistēma, akronīms ĢIS, ir sistēma,
efektīvi apmainīties ar informāciju.90
kas ir paredzēta, lai vāktu, pārvaldītu, vizualizētu, analizētu un inRunājot tieši par sabiedrības iesaisterpretētu telpiskos/ģeogrāfiskos
ti, ir jāizceļ pieci veidi, kā Viļņas pašdatus un izplatītu šos analīžu rezultātus specifiskas informācijas,
valdība izmanto ĢIS šim mērķim, proti,
tā saucamās ģeogrāfiskās informācijas, veidā. Ģeogrāfiskā infortā ir iespēja ziņot par a) problēmām/
mācija ir informācija par pasauli,
nekārtībām pilsētā, b) applūstošakas ir saglabāta digitālā formā.»
Avots: http://www.mass4educajām teritorijām; kā arī iespēja ieteikt
tion.eu/geo-mediji/geografiskasinformacijas-sistemas [Pēdējo
c) vēlamās koku stādījumu izveides
reizi skatīts 14.10.2020.]
vietas, d) velosipēdu novietnes vietu
88
Tate, L. (March 21, 2020).
un e) atpūtas maršrutus.
An Overview of GIS History.
Iedzīvotāju iesaiste ir vienkāršota,
https://www.geospatialworld.
net/blogs/overview-of-gislai arī cilvēki bez plašākām zināšanām
history/#:~:text=The%20
concept%20of%20GIS%20
plānošanas jautājumos varētu izmanwas,about%20land%20usage%20
tot karti, veikt tajā atzīmes, ierakstus
in%20Canada. [Pēdējo reizi skatīts
14.10.2020.]
un reaģēt uz jau publicēto informāci89
Pašakarnis, G., Degsnys, A.
ju. Ņemot vērā, ka Viļņas pašvaldības
(2019). Collaboration amongst VilĢIS portālu vidēji mēnesī lieto aptuvenius municipal authorities sharing
geodata & strenghtening publicity.
ni 12 tūkstoši lietotāju91, pašvaldībai ir
[PowerPoint Presentation]. httiespējams gūt salīdzinoši reprezentaps://www.gisbaltic.eu/content/
dam/distributor-restricted/gisbaltīvas iedzīvotāju daļas viedokli (salītic-eu/esri-lv/lv-uc-2019/9_GPasakarnis_Vilnius_Portal2Portal.pdf
dzinot ar tradicionālajām iedzīvotāju
iesaistes metodēm).
90
Vairāk par krīzes situāciju
testēšanu un kapacitātes palieliSabiedrības līdzdalības ģeogrāfisnāšanu, izmantojot ĢIS datus, ir
iespējams lasīt G. Pašakarņa (Pakās informācijas sistēmas rīki ir radīti,
šakarnis, G.) un A. Degsņa (Deglai sniegtu ikvienam iedzīvotājam bez
snys, A.) prezentācijā «Collaboration amongst Vilnius municipal
padziļinātām kartogrāfiskām zināšanās
authorities - sharing geodata &
iespēju radīt, apstrādāt un arī saprast
strengthening publicity» - https://
www.gisbaltic.eu/content/dam/
topogrāfiskos datus. Viļņas pašvaldības
distributor-restricted/gisbaltic-eu/
esri-lv/lv-uc-2019/9_GPasakarnis_
ĢIS sistēmā iedzīvotāji sniedz plānotāVilnius_Portal2Portal.pdf
jiem konkrētu un noteiktai ģeogrāfiskai
91
Turpat.
vietai piesaistītu informāciju par nepieciešamajiem veloinfrastruktūras, publisko apstādījumu, kā arī lietusūdeņu sistēmas
uzlabojumiem, informāciju, ko, iespējams, plānotāji neuzzinātu bez iedzīvotāju iesaistes.

Kā metode ir pielāgojama Latvijas
apstākļiem? Pašvaldības arvien
vairāk sāk izmantot ĢIS Latvijā. Viļņas
piemērs liecina, ka šīs sistēmas var
veiksmīgi pielāgot arī sabiedrības
līdzdalības vajadzībām, iekļaujot
konsultēšanās/diskusiju funkciju.

*   Ģeogrāfiskās informācijas
sistēma Viļņas pašvaldībā tiek
izmantota jau vairāk nekā 20
gadus un šobrīd Viļņas ĢIS informācijas portālā www.maps.vilnius.lt ir iekļauta informācija no
16 pašvaldības institūcijām.
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4.5. Helsinki gājējiem: topogrāfiskās
tiešsaistes aptaujas
Metode ir noderīga, ja:
— pašvaldība vēlas iegūt precīzu informāciju
datu veidā par iedzīvotāju paradumiem, kas
ir analizējami arī no ģeogrāfiskās perspektīvas (paradumi kartē);
— pašvaldība vēlas iegūt reprezentatīvu, viegli
uztveramu un uzticamu informāciju;
— piemērots apspriežu formāts attālinātām
konsultācijām ar iedzīvotājiem.
Topogrāfiskās tiešsaistes aptaujas ir ĢIS
rīks, kas ir paredzēts, lai ar iedzīvotāju līdzdalību ievāktu, vizualizētu un analizētu telpiskos
datus par konkrētu aptaujas rīkotāja izvirzītu
jautājumu. Viens no šīs jomas līderiem pasaulē
ir «Maptionnaire» , kas sniedz pašvaldībām rīku,
ko tās tālāk pašas piemēro nepieciešamo problēmu risināšanai un informācijasi iegūšanai.
Kas ir «Maptionnaire»? Topogrāfiskās tiešsaistes aptauju platforma «Maptionnaire» ir
viens no pasaulē zināmākajiem sabiedrības
līdzdalības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
rīku piemēriem, kas tiek izmantots jau vairāk
nekā 30 pasaules valstīs. «Maptionnaire» ir
rīks, kas apvieno iedzīvotāju aptaujas un iespēju rīkoties interaktīvā kartē. Līdzīgi kā «ArcGis»
ir kļuvusi par vadošo ģeogrāfisko informācijas
sistēmu pasaulē, «Maptionnaire» produkti aktīvi ieņem šo lomu sabiedrības līdzdalības ģeogrāfiskās informācijas sistēmu rīku pasaulē.
Topogrāfiskās tiešsaistes aptaujas metodes
izmantošanas piemērs Helsinkos. Lai
Helsinki kļūtu par gājējiem piemērotu un ērtu
pilsētu, Helsinku pašvaldības plānotāji nolēma
izmantot topogrāfiskās tiešsaistes aptauju,
ko tai palīdzēja nodrošināt «Maptionnaire».
Helsinku pašvaldības un «Maptionnaire»
sadarbība sākās ar kopstrādes darbnīcu,
kur grupa arhitektu, pilsētas plānotāju,
dalības koordinatoru un mobilitātes pētnieku
kopīgi izstrādāja tēmas, kas būtu jāiekļauj
topogrāfiskajā aptaujā. Darba grupa noteica
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prioritāros aptaujas jautājumus par iedzīvotāju
ikdienas pastaigu maršrutu un uzlabojumiem,
kurus iedzīvotāji vēlētos redzēt pilsētā. Tāpat
aptaujā tika iekļauta informatīva karte par
teritorijām, kur gājēju celiņi jau ir atjaunoti vai
tos ir plānots drīzumā atjaunot.*
Kā topogrāfiskās tiešsaistes aptaujas var tikt
izmantotas pilsētplānošanā? Ņemot vērā, ka
«Maptionnaire» ir konkrēts rīks, kas nodrošina
individuālu pieeju tā lietotājiem, rīks var tikt
izmantots gandrīz jebkādiem plānošanas
procesiem, kur ir jāgūst iedzīvotāju viedoklis
un atbildes uz dažādiem jautājumiem.
Piemēram, ja pašvaldības interesēs ir radīt
jaunus publiskā transporta maršutus, ar rīka
sniegtajām iespējām tiek izveidota aptauja, kas
ļauj iegūt respondentu datus, ko papildina arī
iedzīvotāju kartē iezīmētie vēlamie sabiedriskā
transporta maršuti. Vai arī, plānojot veloceliņus
vai gājēju celiņus, ir iespējams vizualizēti gūt
iedzīvotāju viedokli par maršutiem, kas būtu
aktuāli, nevis šķietami nepieciešami.
Galvenie secinājumi: «Maptionnaire» ir
tikai viens rīks un veids, kā aptaujas un topogrāfiskās kartes var tikt izmantotas pilsētplānošanā. ĢIS sistēmas ir platforma, kas var
padarīt plānošanu daudz saistošāku ikvienam
iedzīvotājam. Taču ir būtiski ņemt vērā arī to
ierobežojumus, jo, neņemot vērā viedierīču
un interneta popularitāti, ne visi iedzīvotāji ir
iesaistāmi tiešsaistē, tāpēc klātienes līdzdalības metodes ir vēlamas kā neklātienes metožu
papildinājums.
Kā metode ir pielāgojama Latvijas
apstākļiem? Īpaši galvaspilsētā Rīgā, bet arī
citās lielajās pilsētās šāda rīka izmantošana
varētu būt nozīmīgs informācijas avots
*   Aptaujai noslēdzoties, to
plānošanas vajadzībām, lai īstenotu
kopumā bija aizpildījuši vairāk
plaša mēroga sabiedriskas apspriedes
nekā 1600 respondenti, kuri
bija radījuši un kartē iezīmētikai attālinātā formā par konkrētiem
juši 8700 dažādus maršrutus.
Iegūtā informācija tika attēlota
teritoriāliem jautājumiem.

arī divās intensitātes kartēs, kas
ļāva izvērtēt gan atpūtas maršrutus, ko ir iecienījuši Helsinku
iedzīvotāji, gan nerekreatīvos
maršutus, kurus iedzīvotāji
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4.6. Portlenda, Oregona: intensitātes kartes
infrastruktūras plānošanai
Metode ir noderīga, ja pašvaldība:
—vēlas iegūt precīzus datus, kas ataino reālo
situāciju, nevis spekulācijas/aplēses;
— vēlas plānošanu pamatot ar datiem un spēj
šos datus analizēt, — iegūtā informācija
palīdz prioritizēt problēmas;
— ar salīdzinoši mazām izmaksām plānot
iedzīvotāju vajadzībām precīzāk atbilstošus
rīcības pasākumus.
Pēdējos gados teju ikvienā jomā būtiski ir
pieaugusi lielo datu (angļu val. — Big Data)92
nozīme, tostarp arī teritoriju plānošanā un
iedzīvotāju iesaistes procesos. Lielie dati ļauj
jēgpilni risināt problēmas, pamatojoties uz
statistiku, nevis spriedumiem, kas ir balstīti
atsevišķos gadījumos. Šo lielo datu potenciālu
pēdējos gados ir apzinājis arī privātais sektors,
radot dažādas lielo datu kopas un lietotnes,
kurās iedzīvotāji ir kļuvuši par datu avotu. Šos
vērtīgos datus ir sākuši izmantot arī pilsētplānotāji, jo tādas lietotnes kā «Strava», «Endomondo», «Garmin Connect» un citas ļauj veikt
datos balstītu gājējiem un velobraucējiem
draudzīgas infrastruktūras plānošanu. Viena no šādām lietotnēm ir jau minētā «Strava»,
par kuras izmantošanu ir domājušas arī dažas
Latvijas pašvaldības. Lietotnē ikviens tās lietotājs var izvēlēties publicēt informāciju par savu
sporta sniegumu, kā arī sekot citu aktīvās atpūtas cienītāju (lietotnes lietotāju) rezultātiem.
Lai iegūtu vizuāli viegli uztveramus datus, visu
lietotnes lietotāju radītie maršruti (2020. gada
sākumā lietotni izmantoja jau 50 miljoni cilvēku)93 ir apkopoti un pieejami arī intensitātes
kartēs, kas vizuāli saprotami attēlo, kā un cik
noslogotas ir konkrētas ielas un teritorijas.
Pēdējos gados velosatiksmes popularitāte
Portlendā ir ievērojami palielinājusies: no 2001.
līdz 2014. gadam veloinfrastruktūras noslodze
ir pieaugusi par 211%. Ņemot vērā šo tendenci,
2014. gadā, plānojot Portlendas veloinfrastruktūru, Oregonas Transporta departaments (angļu
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val. — Oregon Department of Transportation) nolēma plānošanas procesā sadarboties ar lietotnes «Strava» veidotājiem,
lai iegūtu datus*, kur, kā un cik intensīvi šobrīd pārvietojas velobraucēji, un lai
izvērtētu, vai esošie infrastruktūras projektu plāni atrisinās aktuālākās veloinfrastruktūras problēmas.94

92

«Termins «lielie dati» attiecas
uz lielu apjomu dažādu veidu datu,
kas ir iegūti no dažādiem avotiem,
piemēram, cilvēkiem, iekārtām vai
sensoriem. Tā var būt informācija
par klimatu, satelītattēli, digitālie
attēli un video, atrašanās vietas
ieraksti un GPS signāli. Lielie dati
var iekļaut personas datus, proti,
jebkuru informāciju saistībā ar
personu, tas var būt vārds, fotoattēls, e-pasta adrese, bankas
informācija, paziņojumi sociālās
tīklošanas vietnēs, medicīniskā
informācija vai datora IP adrese.»
Avots: http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_
id=41621 [Pēdējo reizi skatīts
13.10.2020.]

Kā šie dati ir izmantojami plānošanā
un kādas problēmas tie ļauj risināt?
Lielie dati un no tiem izrietošie rīki,
piemēram, intensitātes kartes, ir
93
www.blog.strava.com. (February 4, 2020). Strava Milestones:
lieliski palīgi, ja ir jāveic ar datiem
50 Million Athletes and 3 Billion
pamatota plānošana. Kā jau norādīts
Activity Uploads. https://blog.
strava.com/press/strava-milestoPortlendas piemērā, dati ļāva
nes-50-million-athletes-and-3-billion-activity-uploads/ [Pēdējo reizi
plānotājiem būt drošiem, ka plānotais
skatīts 13.10.2020.]
tilts atradīsies īstajā vietā, lai uzlabotu
94
Lalwani, M. (October 8, 2014).
veloinfrastruktūru. Ņemot vērā, ka dati
Portland enlists big data to make
parāda reālo, nevis iedomāto situāciju,
biking safer. https://www.theverge.com/2014/10/8/6938041/
tie ļauj daudz labāk saprast, kur un kā
portland-enlists-big-data-to-make-biking-safer [Pēdējo reizi skarodas sastrēgumi, vai tieši pretēji — 
tīts 13.10.2020.]
kuras teritorijas nav aktīvas (attiecīgi
95
Eldrege, B. (September 2,
šie dati rosina jautājumu, vai ir iemesli,
2016). How a fitness app for
cyclists is reshaping city plankāpēc šīs teritorijas netiek izmantotas
ning. https://archive.curbed.
atpūtas aktivitātēm).
com/2016/9/2/12749686/
cycling-city-planning-app-strava
Galvenie secinājumi: intensitātes
kartes ir viens no labākajiem rīkiem, kas ir
izmantojams, plānojot infrastruktūru, jo tās ļauj
veikt ar datiem pamatotus lēmumus. Taču ir
būtiski apzināties arī ierobežojumus: neviena
no šobrīd pieejamajām kartēm nesniedz
datus par visiem satiksmes dalībniekiem, tās
atspoguļo informāciju tikai par tiem cilvēkiem,
kuri lieto konkrēto lietotni.
Kā metode ir pielāgojama Latvijas
apstākļiem? Intensitātes kartes var tikt
izmantotas kā papildu pamatojums,
plānojot jebkāda veida rekreatīvo
infrastruktūru. Jau šobrīd Latvijā ir
pašvaldības, kas, piemēram, pastaigu
taku plānošanā ir izmantojušas arī
intensitātes kartes, lai noteiktu, kādus
maršutus jau tagad izvēlas aktīvās
atpūtas cienītāji.

*   Šādi dati pašvaldībai nebija
pieejami, tāpēc tika nolemts
izmantot lietotnes «Strava»
datus—P
 ortlendā visplašāk izmantoto mobilo sporta lietotni.
Iegūto datu analīze ļāva pašvaldībai droši pieņemt lēmumu
par labu jauna tilta būvniecībai,
jo lietotnes dati un intensitātes kartes liecināja par tā
nepieciešamību.95
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4.7. Bīlefelde: galda spēles
pilsētplānošanā
Metode ir noderīga, ja:
— pašvaldība vēlas piesaistīt plašāku iedzīvotāju loku, kas parasti izvairās no formāliem pašvaldības pasākumiem, publiskajām
apspriedēm utt.;
— pašvaldība vēlas panākt lielāku līdzdalību,
noskaidrojot cilvēku viedokli vieglā, rotaļīgā
veidā, mazinot pašcenzūras risku, ka iedzīvotāji nejūtas kompetenti ierosināt pašvaldībā uzlabojumus;
— pašvaldība vēlas uzrunāt jaunatni vairāk
iesaistīties ar saviem priekšlikumiem;
— iesaistes formāts ir iespējams gan klātienē,
gan tiešsaistē.
Spēles un to elementi (angļu val. — Gamification) pēdējos gados arvien biežāk tiek izmantoti, lai padarītu tradicionālās mācību metodes
interesantākas un skolēniem aizraujošākas.
Gluži tāpat kā izglītības procesos, spēļu elementi arvien biežāk tiek izmantoti arī citās
jomās, tostarp, sabiedrības līdzdalības jomā. Ar
spēļu elementiem saprotam, piemēram, punktu
pelnīšanu par konkrētām darbībām, sacensību
ar citiem par līdera pozīcijām, dažādus aizraujošus sadarbības mehānismus un citas aktivitātes, kas veicina sacensību un sadarbību starp
dažādām iesaistītajām pusēm.
Lai padarītu Bīlefeldes tradicionālos iedzīvotāju forumus interesantākus, Vācijas pilsētplānošanas uzņēmums «Urbanista» iekļāva spēļu elementus tradicionālajā plānošanas
procesā un izstrādāja unikālu simulāciju spēli.96 Galda spēļu entuziasti pamanīs attēlā
(sk. 22. attēlu) līdzību ar spēli «Katanas ieceļotāji». Kaut arī spēļu mehānika ievērojami atšķiras, galvenais princips Bīlefeldes simulāciju
spēlēs ir balstīts galda spēļu principos. Esošā modeļa ietvaros, kas ir veidots, par pamatni izmantojot Bīlefeldes teritoriju, dalībniekiem
diskusiju un grupu darba rezultātā bija jārod
idejas teritoriju attīstībai, piemērotām vietām
publiskajai telpai.
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96
Planspiel zur Ortsentwicklung
Kāpēc izmantot simulāciju spēles
in Bielefeld. Pieejams šeit: httplānošanas procesos? Pirmkārt, esops://archiv.urbanista.de/project/
planspiel-zur-ortsentwicklungšās tradicionālās metodes ne vienin-bielefeld [Pēdējo reizi skatīts
mēr spēj uzrunāt pietiekami plašu un
15.10.2020.]
reprezentatīvu sabiedrības daļu, tāpēc
ir jādomā par jaunām un mūsdienīgām
pieejām, kas ļautu šo problēmu risināt.
Otrkārt, spēļu elementu apvienošana
ar tradicionālajām iedzīvotāju iesaistes
metodēm ir salīdzinoši vienkāršs process, kam ir nepieciešama vien izdoma. Treškārt, spēļu metožu ieviešana
mazina stigmu par plānošanas procesu kā garlaicīgu aktivitāti, tas ilgtermiņā var veicināt aktīvāku iedzīvotāju
līdzdalību plānošanas procesos.
Galvenie secinājumi: spēļu metodes
ir labs un interesants veids, kā pilnveidot tradicionālās iesaistes metodes. Taču
būtiski ir arī izcelt to izaicinājumus: spēļu elementi un metodes ir veids, kā papildināt iesaisti, nevis aizstāt esošos mehānismus.

Kā metode ir pielāgojama Latvijas apstākļiem? Lai rastu iespējas izmantot spēļu metodi pašvaldības attīstības plānošanas darbā, ir
iespējams meklēt sadarbības partnerus, uzņēmumus, kas specializējas šajā jomā (līdzīgi kā Vācijas uzņēmums «Urbanista»), kā arī
radīt spēles pašiem, izvērtējot savas plānošanas vajadzības un kontekstu. Tāpat arī — n
e
vienmēr ir jārada spēles, pietiek ar konkrētu spēļu elementu integrēšanu tradicionālajās
metodēs, ko pašvaldība jau tagad izmanto, lai
padarītu plānošanas procesu interesantāku un
iesaistošāku.
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4.8. Karlsrūe, Vācija: pasaules
kafejnīcas metodes izmantošana
infrastruktūras plānošanā
Pasaules kafejnīcas metode darbā ar iedzīvotājiem noder, ja:
— pašvaldība vēlas rīkot diskusijas, kurās tiek
noskaidrots ne tikai aktīvo runātāju, bet visu
dalībnieku viedoklis par vairākiem jautājumiem koncentrētā veidā;
— pašvaldība vēlas vienā pasākumā apkopot
klātesošo viedokli un arī tā pamatojumu,
nevis brīvas formas apspriedes, kas dažkārt
nesniedz atbalstu plānošanā;
— pašvaldība vēlas labi vadītās klātienes sarunās iegūt darāmo darbu sarakstu vai prioritāros rīcības virzienus dažādos jautājumos;
— metode lielākoties ir īstenojama klātienē,
bet ir iespējams rīkot apspriedes arī attālināti (ja ir pietiekamas tehnoloģiju izmantošanas prasmes);
— pašvaldībai ir ierobežoti laika un finanšu
resursi plašāku apspriežu rīkošanai.
Pasaules kafejnīcas metode ir jau labi pazīstama kā apspriežu rīkošanas veids (angļu val. — 
World Cafe), taču Latvijā līdz šim ir reti izmantota tieši teritoriju plānošanas procesos. Šī
metode veicina padziļinātas, izvērstas diskusijas un kopīgu problēmu risinājumu izstrādi,
sadarbojoties iedzīvotājiem, plānotājiem un arī
lēmējvarai.
Pasaules kafejnīcas metode ir vienkāršs diskusiju formāts, kur klātesošie dalībnieki tiek
sadalīti mazākās diskusiju grupās. Katrai grupai tiek piesaistīts diskusijas moderators un arī
noteikta unikāla apspriežamā tēma pie atsevišķa galdiņa līdzīgi kā pie kafejnīcas galdiņa
(tādēļ metodei ir tāds nosaukums). Konkrētā
laikā grupai ir jāapspriež jautājums un arī jārod
idejas vai risinājums, ja to paredz pasākums vai
konkrētais apspriežamais jautājums. Kad diskusiju apļa laiks ir beidzies, dalībnieki dodas
pie cita galda, kur tiek apspriesta cita tēma un
dalībniekus gaida cits moderators. Moderatora uzdevums ir ievērot un uzturēt diskusijas
44

4. Novatoriski ārvalstu piemēri

formātu, pierakstīt dalībnieku idejas un nodrošināt, ka diskusija «paliek
rāmjos» (piemēram, ja diskusija rada
saspīlējumu starp dalībniekiem, moderators kļūst arī par mediatoru).

97

Showcase World Cafe: eDrais2017, E-bikes and pedicels. https://www.user-participation.eu/
planning-the-process/step-5-participatory-methods/planning-thefuture-visions-strategies-projects/
world-cafe/showcase-world-cafe
[Pēdējo reizi skatīts 14.10.2020.]

Kā norit pasaules kafejnīcas formāta
diskusijas? Piemēram, ja publiskajā apspriedē
piedalās 30 dalībnieki, tie tiek sadalīti piecās
vai sešās mazākās grupās, kur katrai grupai
tiek piešķirts atšķirīgs apspriežamais jautājums un moderators. Sākoties diskusiju apļa
laikam (pie visiem galdiem tas sākas un beidzas vienā laikā), dalībnieki savstarpēji diskutē par uzdoto jautājumu, aktualizē problēmas,
sniedz priekšlikumus un arī nonāk pie kompromisiem. Kad ir pagājušas, piemēram, 30
minūtes, dalībnieki dodas pie cita galda, tēmas
un moderatora, lai diskutētu par citu pilsētai
aktuālu jautājumu. Kad ir īstenoti trīs diskusiju
apļi (katrs 30 minūtes), grupu moderatori (individuāli vai kopā ar kādu no pasākuma dalībniekiem) prezentē galvenos punktus un atziņas, kas katrā grupā tika aktualizētas par katru
jautājumu. Ņemot vērā, ka visiem dalībniekiem
nebūs bijusi iespēja izteikties par visiem jautājumiem, pēc noslēguma prezentācijām katrs
dalībnieks var nobalsot par tēmām, atziņām vai
risinājumiem, kas tam ir šķituši vissvarīgākie.
Metodes īstenošanas piemērs Karlsrūē, Vācijā. Pasaules kafejnīcas metode ir viens no iedzīvotāju iesaistes rīkiem, kas tika īstenots Karlsrūes veloinfrastruktūras plānošanas projekta
ietvaros. Īstenojot projektu, pilsētas plānotāji
vēlējās noskaidrot, kāds ir iedzīvotāju viedoklis
par esošo e-velosipēdu, elektrisko automobiļu un
citu elektrisko pārvietošanās transportlīdzekļu
infrastruktūras pieejamību Karlsrūē. Projektam
bija divas daļas: ideju vākšana sociālajos tīklos
un pasaules kafejnīcas modeļa diskusijas, kas
tika plānotas kā nākotnes darbnīcu un pasaules
kafejnīcu diskusijas modelis.97
Pasaules kafejnīcas formāta diskusijas
norisinājās 2017. gada 16. septembrī un pasākuma dalībnieki bija iedzīvotāji, pašvaldības
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administrācijas pārstāvji, vietējie politiķi, pētnieki un ekonomisti. Dalībnieki tika sadalīti
mazākās grupās, kur tie apsprieda divas galvenās diskusiju tēmas: pirmkārt, mobilitāti kā
tādu un, otrkārt, divu riteņu transportlīdzekļu mobilitāti. Pēc diskusijas neformālā gaisotnē dalībniekiem tika lūgts piedalīties savām
vajadzībām piemērotas veloinfrastruktūras
kartēšanā, norādot vēlamos elektrovelosipēdu
uzlādes punktus (līdz ar to pasaules kafejnīcas
metode tika papildināta ar teritorijas kartēšanu, kas ir aprakstīta iepriekš). Pasākuma noslēgumā idejas un priekšlikumi tika prezentēti
citiem klātesošajiem. Dalībnieki arī apsprieda, kā šīs idejas tālāk varētu izmantot Karsrūes
plānošanas un ekonomikas departamenti.98
Galvenie secinājumi: pasaules kafejnīcas
metode ir daudz iesaistošāks veids iedzīvotāju
viedokļa noskaidrošanai par konkrētām tēmām,
salīdzinot ar tradicionālajiem iedzīvotāju forumiem. Taču būtiski ir arī apzināties ierobežojumus: ja esošajā sistēmā ir grūti uzrunāt cilvēkus dalībai apspriedēs, metode to neatrisinās.
Būtiski ir labi īstenot metodi un regulāri informēt iedzīvotājus, kā viņu idejas un ieteikumi,
kas ir pausti diskusijās, ir uzklausīti un ņemti
vērā, — tieši regulāra saziņa un atskaitīšanas ir
viens no veidiem, kā veicināt iedzīvotāju interesi par līdzdalības procesiem.
Kā metode ir pielāgojama Latvijas apstākļiem? Metode ir īstenojama teju jebkurā iedzīvotāju forumā, jo tās metodika var tikt pielāgota konkrētām situācijām. Arī šobrīd Latvijā
ir pašvaldības, kas plānošanas procesos mēdz
izmantot metodi, lai gūtu izvērstāku iesaistīto
pušu viedokli. Papildus — jau šobrīd ir pieejama
arī metodiku skaidrojoša informācija latviešu
valodā.
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Turpat.
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Norvēģija

8.9. Trumse: daudzveidīga iedzīvotāju
iesaiste pilsētas ģenerālplāna izstrādē
Pieeja pašvaldībām ir noderīga, ja:
— tās vēlas standarta līdzdalības aktivitātes
apvienot ar daudz radošākām aktivitātēm;
— mainīt priekšstatu par plānošanu kā garlaicīgu un nesaistošu procesu;
— uzrunāt cilvēkus, kurus līdz šim plānošanas procesi nav interesējuši.
Plānošanas process, spēja vienoties par
attīstības vīzijām ir ļoti radošs process, tādēļ
ir svarīgi, ka iedzīvotāju iesaiste tajā notiek ar
daudzveidīgām metodēm, arī tādām, kas mudina iztēloties nākotnes mērķus. To ir novērtējusi Trumses pašvaldība Norvēģijā, kas, izstrādājot jauno pašvaldības ģenerālplānu (angļu
val. — M
 aster Plan; Latvijas kontekstā pielīdzināms iesaistei teritorijas plānojuma izstrādē),
mērķtiecīgi izmantoja gan tradicionālās iedzīvotāju iesaistes metodes, piemēram, publiskās apspriedes, gan arī daudzveidīgas eksperimentālas iedzīvotāju iesaistes metodes. Viss
šis plānošanas process ar nosaukumu «Kurp
virzās Trumse?» (angļu val. — «Where Is Tromsø
Going?») tika īstenots kā projekts, lai padarītu
plānošanas procesus brīvākus un mazāk formālus, taču tajā pašā laikā tika saglabātas prasības, kas ir īstenojamas, lai projekta un aktivitāšu rezultāti būtu plānošanas procesam un
dokumentam derīgi.99
Projekta laikā tika īstenotas vienlaikus vairākas novatoriskas metodes un pasākumi:
— filozofiskas diskusijas;
— pastaigas pa pilsētu, lai aktualizētu arhitektūras mantojumu;
— kultūras pasākumi ar pilsētas plānošanas
un attīstības ievirzi;
— darbsemināri;
— plānošanas filmu demonstrēšana, papildināta ar informatīvām lekcijām;
— hroniku rakstīšana un publicēšana vietējos laikrakstos;
— interaktīvas diskusiju un līdzdalības kartēšanas mājaslapas izstrāde.
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99
Nyseth, T., Ringholm, T., Agger,
Kā viena no novatoriskākajām
A. (2019). Innovative Forms of
metodēm no Trumses perspektīvas
Citizen Participation at the Fringe
of the Formal Planning System.
projektā «Kurp virzās Trumse?» tiek
A. Vol 4, No 1, The Transformative
izcelta tieši mājaslapa, kas ļāva iedzīPower of Urban Planning through
Social Innovation. https://www.
votājiem iesaistīties Trumses kartēcogitatiopress.com/urbanplanning/article/view/1680 [Pēdējo
šanā, papildinot šo karti arī ar saviem
reizi skatīts 14.10.2020.]
komentāriem, idejām un ieteikumiem.
100
Turpat.
Būtiski ir norādīt, ka rezultātu apkopošana un publicēšana arī bija individuāls notikums, jo kartēšanas procesā saņemtie ieteikumi tika atspoguļoti izstādē, kas arī bija viens no
līdzdalības procesiem ar turpmāku aicinājumu
iedzīvotājiem iesaistīties plānošanā. Tādējādi
pašvaldība saņēma papildu ieteikumus, daļa no
tiem tika iekļauta topošajā ģenerālplānā.
Tāpat ir īpaši izceļami tie darbsemināri, kuru
primārais mērķis bija radīt skolēniem un jauniešiem interesi par plānošanas procesiem. Viena
darbsemināra mērķis bija stāstīt par arhitektūru
un tās lomu pilsētas attīstībā, bet otrs darbseminārs bija dokumentālo filmu projekts.
Visu šo neierasto līdzdalības formātu mērķis bija iesaistīt iedzīvotājus, kurus līdz šim
plānošanas procesi un aktivitātes nav interesējuši, īpaši jau jaunus cilvēkus, kuri līdz šim bija
neuzrunātā auditorija Trumsē. Visas šīs pieejas
divi galvenie mērķi bija radīt jaunas platformas
līdzdalības procesiem (kultūras pasākumi, laikraksti, Trumses ielas, kinoteātris), kā arī uzrunāt jaunas mērķgrupas (jauniešus, cilvēkus no
dažādām etniskajām un lingvistiskajām grupām, māksliniekus, arhitektus, plānotājus u. c.).

Kāpēc Trumsē īstenoja šādu pieeju plānošanas dokumenta izstrādei? Trumse ir visstraujāk augošā pilsēta Norvēģijā, kas pēdējos 30
gados ir ievērojami mainījusies, būtiski ietekmējot visu iedzīvotāju dzīves. Un lai arī Trumse
ir progresīva pilsēta, kas laiku pa laikam plānošanā un pašvaldībā ir ieviesusi dažādus jauninājumus, viens no galvenajiem argumentiem
par labu apjomīgai, mērķtiecīgai un eksperimentālai pieejai plānošanas dokumentu izveidē bija esošās sistēmas kritika, norādot, ka
«esošās metodes nepietiekami izpilda likumā
noteiktās iedzīvotāju iesaistes prasības».100
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Ko Trumse ieguva no šādas pieejas plānošanas procesiem? Ar šo eksperimentālo pieeju
plānošanas dokumenta izstrādei Trumses pašvaldība panāca gan to, ka plānošanas procesā un attīstības dokumenta izstrādē iesaistās
un savu viedokli izsaka līdz šim neiesaistītās
iedzīvotāju grupas, gan arī to, ka tiek mazināta stigma attiecībā uz plānošanu kā dekoratīvu un garlaicīgu procesu. Daļa aktivitāšu, kas
projektā «Kurp virzās Trumse?» tika īstenotas
eksperimentāli, pēc projekta noslēguma tika
ieviestas kā daļa Trumses standarta pieejas
plānošanas procesiem.
Galvenie secinājumi: plānošanas procesiem un iedzīvotāju uzrunāšanai ir piemērojami visdažādākie mehānismi, sākot ar kultūras
pasākumiem un beidzot ar kultūras radīšanu.
Taču būtiski ir arī apzināties ierobežojumus:
Trumses mēroga pieeja plānošanas procesiem
kā kopumam ne vienmēr būs iespējama, tāpēc
varbūt pirmajā gadā ir vērts sākt ar vienu pasākumu, lai nākamajā gadā jau pievērstos tai ar
plašāku vērienu.
Kā metode ir pielāgojama Latvijas apstākļiem? Galvenā atziņa, kuru var pārņemt no
Trumses gadījuma: pārvarēt ierastās robežas.
Pašvaldība var rīkot, piemēram, bērnu rītus, kur
bērni kopā ar vecākiem zīmē savu nākotnes pilsētu, pēc tam rīkot šo darbu izstādi, lai piesaistītu jaunas mērķauditorijas plānošanas tēmai.
Piemēram, jau minētajos pilsētas svētkos var
rīkot neformālas apspriedes un filmu demonstrēšanu, lai ieinteresētu iedzīvotājus pilsētas
plānošanā. Tāpat teju jebkurā laikā pašvaldība
var ieplānot, ka noteiktas darbadienas vakaros
tiek rīkota pusotru stundu ilga pastaiga pilsētas centrā, kur ieinteresētie iedzīvotāji kopā ar
plānotājiem apskata un analizē pilsētas arhitektūru un spriež par tās nākotni, — k
 atrs no
sava skatpunkta.
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Brazīlija

4.10. Tirole: bērnu iesaiste pilsētplānošanā,
izmantojot spēli «Minecraft»

populāra gan starp bērniem, gan arī
pieaugušajiem.

Spēļu/rotaļu pieeja ir noderīga, ja:
— pašvaldība vēlas uzrunāt jaunāku auditoriju, kas līdz šim nav bijusi iesaistīta plānošanas
procesos;
— pašvaldība vēlas radīt vecumam un interesēm piemērotu iedzīvotāju iesaistes formātu;
— iegūt jaunu redzējumu par jautājumiem, ko
pašvaldība nespēja iegūt ar tradicionālajiem
apspriežu formātiem;
— var rīkot kā klātienes rotaļas, tā spēļu elementus attālinātā veidā.

Kā spēle ir izmantojama plānošanas
procesos? Dānijas piemērs. Datorspēles un videospēles, tostarp (bet
102
Beyond Sim City: How Video
ne tikai) «Minecraft», spēles ar telpisGames Are Affecting City Planning. https://www.smartcitiesdive.
ku ievirzi, sniedz plašu potenciālu tiecom/ex/sustainablecitiescollective/friday-fun-city-planning-virši no pilsētplānošanas perspektīvas — 
tual-world-gaming/1089144/ [Pēšāda veida platformas tiek izmantotas
dējo reizi skatīts 14.10.2020.]
arī citās valstīs, piemēram, Dānijā.102
103
Turpat.
Lai izglītotu un arī informētu Dāni104
Lanks, B. (May 5, 2014). To
jas iedzīvotājus, Simons Kokendorfs
Teach and Delight, Denmark Recreates Itself in Minecraft. https://
(Simon Kokkendorf) un Turbjērns Nilwww.bloomberg.com/news/arsens (Thorbjørn Nielsen) 2014. gadā
ticles/2014-05-05/to-teach-anddelight-denmark-recreates-itselfspēles «Minecraft» platformā izveidoin-minecraft [Pēdējo reizi skatīts
14.10.2020.]
ja visas Dānijas modeli (būtiski pieminēt, ka S. Kokendorfs un T. Nilsens spēli
nebūvēja manuāli, liekot klucīti pie klucīša, bet
šim mērķim izveidoja programmu, kas, ņemot
vērā telpiskos datus, ģenerēja Dānijas karti spēles platformā).103 Sākotnējais šādas kartes mērķis bija padarīt topogrāfiskos datus pieejamākus
un interesantākus ikvienam iedzīvotājam,104 bet
drīz vien kļuva skaidrs kartes potenciāls iesaistīt «Dānijas būvēšanā» citus spēles «Minecraft»
spēlētājus, īpaši bērnus un jauniešus. Pirmajā
mēnesī šī Dānijas «Minecraft» karte tika lejupielādēta 300 000 reizes un, ņemot vērā spēles
specifiku, ikviens spēlētājs varēja papildināt un
turpināt attīstīt šo Dānijas versiju.
Kamēr videospēle «Minecraft» nav uzskatāma par pilsētplānošanai piemērotu lietotni, tās
potenciāls ir radīt interesi par plānošanas procesiem spēles galvenajai mērķauditorijai — b
 ērniem un jauniešiem. Informācijai: «Minecraft»
potenciāls, veicinot bērnu interesi par dažādām
tēmām, ir atzīts arī pedagoģijā, skolotājiem
apgūstot spēli «Minecraft», lai veicinātu spēļu
izmantošanu mācību procesā.

Bērni reti ir primārā mērķauditorija, kas nāk
prātā, domājot par plānošanas procesos iesaistāmo iedzīvotāju daļu, taču ne tikai bērnu perspektīva ir unikāla, bet tieši bērni būs tie, kurus
ilgtermiņā visilgāk un visvairāk ietekmēs dažādi ar plānošanu saistīti lēmumi. Taču, kā iesaistīt bērnus šķietami ļoti formālā aktivitātē, kāda
parasti ir plānošana? Viens no risinājumiem ir
spēles un spēļu metožu piemērošana plānošanas procesiem.
Kas ir spēļu metode? Spēļu elementu ieviešana ikdienas procesos, parasti — tieši mācību
procesos (angļu val. — Gamification), «ir metode, ar kuras palīdzību dažādi spēļu elementi un tehnikas tiek izmantoti mācību darbā, lai
motivētu skolēnus iesaisīties un sasniegtu mērķus»101. Šo metodi var īstenot ļoti dažādi, sākot
ar punktu pelnīšanu par pirkumu veikšanu (piemērs, kas ir zināms teju ikvienam, ir punktu pelnīšana ar veikalu lojalitātes kartēm) un mobilajām lietotnēm, kas sportistiem ļauj sacensties
ar noskrietajiem maršutiem, un beidzot ar spēļu
platformu izmantošanu konkrētu prasmju, šajā
gadījumā plānošanas prasmju, apguvei. Spēļu
elementus var izmantot un tos arī izmanto ļoti
daudzos un dažādos veidos. Tas ļauj secināt, ka
arī plānošanas un iedzīvotāju iesaistes procesos to potenciāls ir ļoti plašs.
«Minecraft» ir viena no vispopulārākajām videospēlēm pasaulē, kas dod spēlētājam lielu radošu brīvību būvēt un radīt. Tā ir
48

4. Novatoriski ārvalstu piemēri

101
Ausēja, A. (2016). Spēļu
elementu izmantošana mācību
procesā. [SlideShare prezentācija] https://www.slideshare.net/
eTwinningLV/aausja-prezentcijaspu-elementu-izmantoana-mcbu-proces [Pēdējo reizi skatīts
14.10.2020.]

Tirole, Brazīlija: «Minecraft» kā eksperimentāla metode bērnu iesaistīšanai pilsētplānošanā. Lai gūtu izpratni par «Minecraft» platformas piemērotību plānošanas procesiem, Santa
Leopoldinas ciemā, Tirolē, tika īstenots sociālais
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eksperiments. Eksperimenta laikā Santa Leopoldinas ciema bērniem tika dota iespēja veidot savu apkārtni «Minecraft» platformā veidotā
vidē, kas vizuāli tika veidota pēc Santa Leopoldinas ciema parauga (bērniem pazīstama vide).
Eksperimenta galvenie dalībnieki: pirmsskolas
un sākumskolas vecuma bērni.105
Eksperimenta rezultāti liecina, ka šādu
«Minecraft» spēles metodi var izmantot, lai
iesaistītu bērnus plānošanas procesos un radītu interesi par šādiem procesiem kopumā. Interesantas atšķirības vērtībsistēmā tika novērotas starp jaunākiem (četrus līdz septiņus
gadus jauniem) un vecākiem bērniem (7 līdz 11
gadiem). Jaunāko bērnu grupa platformā rīkojās piesardzīgāk un tradicionālāk, salīdzinot
ar vecāko bērnu grupu. Savukārt vecāko bērnu grupa brīvi mainīja zemes reljefu, veidoja
jaunas ēkas, kā arī ūdenstilpes un floru. Taču
abām grupām kopīga bija esošās vizuālās identitātes turpināšana savos dizainos. Pretēji rīkotāju gaidām, bērni lielu uzmanību veltīja lauku
teritoriju nodalīšanai no pilsētas teritorijām,
veidojot tajās neatkarīgu sistēmu.
Ko eksperimenta rezultāti liecina par bērnu
iesaisti plānošanas procesos? Santa Lepoldinas ciemā īstenotais eksperiments ļauj secināt,
ka bērnu iesaiste plānošanas procesos var būt
jēgpilna. Bērniem ir ne tikai savs redzējums par
teritoriju attīstību, bet arī izpratne par dažādu
teritoriju lomu kopienu ikdienā.
Galvenie secinājumi: bērnu iesaiste plānošanas procesos ir tikai vēlama! Videospēles un
datorspēles ir viena no iespējām, bet to piemērošana plānošanas procesiem var būt sarežģīta. Taču videospēļu metode nebūt nav vienīgais
veids, kā iesaistīt jaunākos iedzīvotājus: spēļu elementi var tikt īstenoti ļoti dažādi, padarot
plānošanu interesantu gan lieliem, gan maziem.
Kā metode ir pielāgojama Latvijas apstākļiem? Šī metode var būt veids, kā iesaistīt pilsētplānošanā bērnus un jauniešus, pašvaldībai,
piemēram, izsludinot konkursu, kurā ikviens
spēļu interesents tiek mudināts radīt savas
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pilsētas modeli spēļu platformā. Ja
arī šādai aktivitātei nebūs ieguldījuma plānošanas dokumentu izstrādē,
tā radīs interesi jaunākajos iedzīvotājos par līdzdalību plānošanas procesos.
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Konsultācijas ar iedzīvotājiem teju vienmēr
paildzinās lēmumu pieņemšanas procesu, kā
arī prasīs no pašvaldības zināmus ieguldījumus — pašvaldību darbinieku laiku un finansiālas izmaksas dažādu aktivitāšu rīkošanai. Tas
prasīs arī gatavību ieklausīties iedzīvotāju teiktajā un ņemt to vērā, proti, uzklausīt iedzīvotājus ir vērts vien tad, ja pašvaldībai šis viedoklis
patiešām interesē. Taču to atsver iegūtie rezultāti, kas ilgtermiņā būtiski uzlabo pašvaldības
darba kvalitāti, iedzīvotāju uzticēšanos pašvaldībai un tās darbiniekiem, gatavību līdzdarboties pašvaldības darbā, atbalstīt tās lēmumus.
Pašvaldību izpratne par plānošanas dokumentu nozīmi atšķiras. Pašvaldību attīstības
plānošana ir viens no ļoti būtiskiem pašvaldību pienākumiem, kura jēgpilna izpilde nav
iespējama bez konsultācijām un sadarbības ar
iedzīvotājiem. Pētījums liecina, ka pašvaldībās
valda atšķirīga izpratne par sabiedrības līdzdalības nozīmi: ir daudz piemēru, kur pašvaldības
cenšas iesaistīt iedzīvotājus arvien vairāk un
turpina meklēt veidus, kā uzlabot sadarbību ar
iedzīvotājiem, taču ir arī tādi piemēri, kur pašvaldību speciālisti neizprot sabiedrības līdzdalības jēgu.

pašvaldībām ir novērtējušas, ka ar iedzīvotājiem ir jārunā vienkāršākā valodā (radošāki
vizuāli materiāli, infografikas utt.), jo tad veidojas labāka izpratne par plānošanas dokumentu nozīmi. Vairākas pašvaldības ir novērtējušas regulāras sadarbības ar iedzīvotājiem
priekšrocības, kas ilgākā laikposmā dod augļus: iedzīvotāji labāk izprot pašvaldības darbību, izsaka konstruktīvākus priekšlikumus
u. tml. «Tempa uzturētājas» šīs pašvaldības
ir tādā nozīmē, ka ar savu pieeju iedzīvotāju
iesaistei tās motivē citas pašvaldības pārņemt
labo praksi, izvērtēt savas aktivitātes un uzlabot tās, darīt kaut ko vairāk par minimālajām
prasībām sabiedrības līdzdalībai.
Treškārt, plānotāji pašvaldībās ir motivēti pilnveidot savu darbu ar iedzīvotājiem, ja ir
pieejams metodiskais atbalsts un ja pašvaldības vadība sniedz atbalstu. Savu atbalstu var
sniegt arī nevalstiskās organizācijas, tādēļ,
apkopojot reģionālajos semināros, kā arī padziļinātākā izpētes procesā identificētās problēmas, šī pētījuma noslēgumā ir pievienots īss
praktisks palīgs plānošanas speciālistiem, kā
ierobežotu resursu apstākļos var veikt vairākus uzlabojumus sadarbības veidošanā ar
iedzīvotājiem.

Plānotāji ikdienas darbā vairāk novērtē
sabiedrības līdzdalības jēgu. Pētījums atklāja
vairākas pozitīvas iezīmes. Pirmkārt, pašvaldību pārstāvji atzīst, ka iedzīvotāju lielākai iesaiste ir svarīga plānošanas dokumentu izstrādes
procesa daļa. Vairāk nekā puse Latvijas pašvaldību jau plānošanas procesa sākumposmā īsteno dažādu veidu konsultācijas ar iedzīvotājiem.
Otrkārt, vairākas pašvaldības veicina
sabiedrības iesaisti, izmēģinot dažādas pieejas, lai veidotu labāku sadarbību ar iedzīvotājiem: attīsta sadarbību ar apkaimju iedzīvotājiem un plānošanas dokumentu izstrādi tuvina
iedzīvotājiem gan fiziskā nozīmē — dodas
tuvāk iedzīvotājiem —, gan risinājumu nozīmē — a
 pzinoties, ka iedzīvotājiem ir dažādas
vietēja mēroga vajadzības, lai viņu apkaimē
būtu drošāka un ērtāka vide. Dažas no šādām

Būtiskākie šķēršļi pārdomātai iedzīvotāju
iesaistei pašvaldības darbā. Pētījums atklāja arī vairākus šķēršļus, kas liedz sabiedrības
līdzdalībai plānošanas procesā būt pilnvērtīgai,
jēgpilnai. Ne visas pašvaldības ir novērtējušas
plānošanas dokumentu izstrādi, procesu kopumā kā tik būtisku, lai nodrošinātu tam pietiekamu plānotāju kapacitāti, attīstītu iekšējo kompetenci. Pašvaldībām trūkst starpinstitūciju
sadarbības, dziļākas izpratnes, daudzos gadījumos pašu vietējo politiķu iesaiste plānošanas
procesos ir zema. Šī pētījuma atklājums: lielākā daļa pašvaldību savu attīstības dokumentu
izstrādi neveic pašas, bet gan nodod ārējiem
ekspertiem. Šie apstākļi nav labvēlīgi, lai pašvaldība kopumā un plānošanas speciālisti sistēmiski nodarbotos ar sabiedrības līdzdalības
jautājumiem.
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Lai arī pašvaldības izmanto dažādas iedzīvotāju iesaistes metodes, iedzīvotāju loma
šajos procesos vairumā gadījumu ir pasīva:
pašvaldības parasti aptaujā savus iedzīvotājus un reizi vai divas uzklausa darba grupā vai
sabiedriskajā apspriedē. Arī plānotāji atzīst,
ka darbs ar iedzīvotājiem ir ļoti sarežģīts, jo
iedzīvotājiem trūkst izpratnes par plānošanas
dokumentu nozīmi, interese piedalīties dažādās darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs
ir zema, iedzīvotāji ir pasīvi, līdzdarbojas vieni
un tie paši iedzīvotāju utt. (pētījuma pielikumā Nr. 1 ir apkopotas aptaujā minētās galvenās
iedzīvotāju iesaistes problēmas).
Daudzos gadījumos tas ir kā apburtais
aplis: plānošanas jautājumi patiesi nav vienkārši saprotami, iedzīvotāji lielākoties nezina par
šādiem dokumentiem, tādēļ arī izpratne neveidojas, jo šo dokumentu ietekme uz katra cilvēka dzīvi netiek skaidrota saprotamā valodā. Ja
iedzīvotāji nesaprot, ko var mainīt ar savu aktīvu līdzdarbošanos, arī viņu motivācija piedalīties ir zema.
Mājasdarbi pašvaldībām. Pētījums ļauj identificēt vairākus mājasdarbus, kas pašvaldībām
būtu jāveic, lai iedzīvotāju formālās sabiedrības
līdzdalības prasības padarītu daudz jēgpilnākas, lai tās būtu noderīgākas pašvaldībai, plānojot attīstību, un iedzīvotāji tiktu uzklausīti un
ar savu līdzdalību spētu panākt pamanāmus
uzlabojumus.
1. Lai iedzīvotājus varētu pārliecināt, ka līdzdalība plānošanas procesos ir ļoti nozīmīga, pašvaldībai ir jāspēj parādīt šo nozīmi — 
kā plānošanas dokumenti ietekmē turpmākos
pašvaldības lēmumus, budžeta izdevumus,
investīciju projektus, konkrētus pilsētvides risinājumus un vai pašvaldības pieņemtie lēmumi
ir sasaistīti ar šiem plānošanas dokumentiem
un tajos noteiktajiem attīstības virzieniem.
2. Pašvaldībām būtu jāpārskata savi plānošanas resursi un jāpalielina kapacitāte, lai
varētu veidot regulāru sadarbības praksi ar
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iedzīvotājiem, sākot ar nelieliem plānošanas
uzdevumiem, līdz dažādām līdzdalības metodēm, kopā ar iedzīvotājiem definējot lielos pašvaldības mērķus.
3. Pašvaldībām būtu daudz vairāk uzmanības
jāvelta tam, lai iedzīvotāju iesaistes aktivitātes būtu iekļaujošas, mērķtiecīgi uzrunājot visvairāk skartās grupas, apzinoties, ka dažādām
sabiedrības grupām var būt atšķirīgas vajadzības, atšķirīgi informācijas saņemšanas paradumi. Novada centra iedzīvotāju vajadzības var
atšķirties no pagasta iedzīvotāju vajadzībām.
Jo mazāks siets, caur kuru tās tiek sijātas, jo
labāk pašvaldība spēs uz tām reaģēt.
4. Plānošanas dokumentu valoda, sākot jau ar
to nosaukumiem, ir ļoti birokrātiska un grūti
uztverama, taču tas neliedz pašvaldībām runāt
ar iedzīvotājiem daudz saprotamākā valodā,
sākot ar uzaicinājumu piedalīties apspriedē,
kur iedzīvotāji spēj uztvert, kas šajās sanāksmēs tiks darīts un kādēļ pašvaldība vēlas
uzklausīt iedzīvotājus.
5. Iedzīvotājiem nav pienākuma pārzināt dažādas plānošanas nianses, normatīvo aktu regulējumu, bet gan pastāstīt par to, kas viņiem ir
svarīgs. Plānošanas profesionāļu uzdevums ir
pārvērst iedzīvotāju teikto politikas plānošanas dokumentā. Plānotāju neapmierinātība ar
iedzīvotāju zemo izpratni par dokumentiem
dažkārt ir balstīta priekšstatā, ka no iedzīvotāju līdzdalības jēga ir tad, ja iedzīvotāji ir zinoši
attiecībā uz plānošanas procesiem un pašvaldības darbu.
6. Dalībai ir motivācija tad, ja iedzīvotāji redz
savas līdzdalības ietekmi. Pašvaldībām būtu
vairāk laika jāvelta atgriezeniskās saites nodrošināšanai — parādot, ka tā ir ņēmusi vērā iedzīvotāju ieteikumus, vai arī, ka tā ir ceļā uz
risinājumu.
Līdzdalība var būt noderīga, ērta, vienkārša un ietekmīga. Pētījuma pēdējā nodaļā ir
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aprakstīti vairāki novatoriski ārvalstu pieredzes
piemēri citādākai pieejai sabiedrības līdzdalībai. Šie piemēri ir noderīgs iedvesmas avots
visām pašvaldībām — g
 an tempa uzturētājām,
gan tām, kuru sadarbības intensitāte ir ievērojami zemāka. Latvijā līdz šim nav ieviesti tik
vērienīgi konsultāciju procesi ar iedzīvotājiem,
kur iedzīvotāju loma būtu ievērojami lielāka. Vairāki piemēri liecina, ka iedzīvotāji plaša
apspriešanas procesa rezultātā ietekmē gala
lēmumus. Ārvalstu prakse parāda, ka iedzīvotāji var veiksmīgi palīdzēt risināt dažādus plānošanas izaicinājumus, ja viņiem dod šādu iespēju un ņem vērā viņu teikto.
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Pielikums Nr. 1. Pašvaldību plānotāju sniegto
atbilžu apkopojums par galvenajām problēmām
sabiedrības dalības nodrošināšanā
«Jūsuprāt, kuras ir galvenās problēmas sabiedrības līdzdalības nodrošināšanā, ar ko visbiežāk
saskaras Jūsu pašvaldība, izstrādājot dažādu
līmeņu plānošanas dokumentus? Lūdzam īsi
aprakstīt tās.»
PROBLĒMA

Aptaujas atbildes, kas uz to norāda

Sabiedrībai nav pietieka-

Zema izpratne par plānošanas dokumentiem

mu zināšanu par plāno-

Ne visi iedzīvotāji saprot plānošanas dokumentu nozīmi, kam tie ir

šanas dokumentu nozīmi,

nepieciešami un kā tos turpmāk izmanto.

specifiku

Cilvēka vājās zināšanas par plānošanas procesu un dokumentu būtību.
Ne vienmēr sabiedrība ir zinoša plānošanas jautājumos. Ja sabiedrībā būs
viens vai divi cilvēki, kas sabiedriskajā apspriedē kliegs visskaļāk, kaut gan
nesapratīs neko no plānošanas un likumdošanas vai pašvaldības darba, tas
drīzāk var slikti beigties un tieši tādu cilvēku dēļ aizvien mazāk uz apspriedēm
nāk cilvēki, kuriem tiešām būtu labas idejas.
Iedzīvotāji ir neatsaucīgi, nesaprot, kas tie ir par «palagiem» (t. i. plānošanas
dokumenti). Tas ir par sarežģītu viņiem, viņiem tādām muļķībām neesot laika utt.
Neizprot plānošanas dokumentu būtību/devumu (pašvaldība vairākkārt
ir skaidrojusi to nozīmi).
Joprojām trūkst sabiedrības izpratnes par plānošanas procesu un ko tieši
konkrētais dokuments risina (lai gan kopumā, salīdzinot desmit gadu periodu,
ir vērojama pozitīva tendence).
Iedzīvotāju abstraktās idejas, kas ir attālinātas no reālajām iespējām,
un pasivitāte, ir kad nepieciešama viedokļa paušana (piem., neatnākot
uz sabiedrisko apspriešanu).
Iedzīvotāju interese par plānošanu pārsvarā rodas tikai konkrētā personiskajā
problēmsituācijā.
Maza iedzīvotāju interese. Ja ir, tad vispārpieņemtais viedoklis: tas, ko tie tur
dara, uz mums neattiecas.
Iedzīvotāji aktīvāk iesaistās, ja plānošanas dokumenti skar viņus tieši,
piem., liedzot/atļaujot noteiktas darbības, ierobežojot nekustamā īpašuma
izmantošanas iespējas u. tml., citādi aktivitāte ir zema.

Grūti panākt viedokļu

Iesaistās vieni un tie paši iedzīvotāji. Grūti piesaistīt citu grupu iedzīvotājus.

daudzveidību

Jārod veidi, kā pēc iespējas personiskāk uzrunāt iedzīvotājus, īpaši uzņēmējus (ļoti
aizņemti), lai iesaistītu plānošanas procesā, pretējā gadījumā līdzdalība nebūs īpaši kvalitatīva.
Plaši jāiesaista iedzīvotāji, jo aktīvisti parasti ir neliela grupa. Jāsaskaņo dažādas intereses.
Galvenā problēma sabiedrības līdzdalības nodrošināšanā ir viedokļu daudzveidība, kuras rezultātā ir ļoti grūti rast optimālu risinājuma kompromisu: Jo vairāk iedzīvotāju tiek iesaistīts, jo lielākas ir iedzīvotāju savstarpējās pretrunas.

Trūkst sadarbības part-

Nav spēcīgu nevalstisko organizāciju, ar ko sadarboties.

neru, kas ļautu iesaistīt

Atrast «atslēgas» kontaktpersonas — vietējās kopienas viedokļu līderus.

iedzīvotājus
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Sabiedrības neticība

Cilvēku neticība sava viedokļa izteikšanas jēgai plānošanas dokumentos, jo

līdzdalībai

uzskata, ka nekas no tā netiek ņemts vērā.
Iedzīvotāju ieinteresētība tādu aptverošu dokumentu (programmu, plānu)
izstrādē nav liela, jo viņu konkrētais ierosinājums, priekšlikums «pazūd» dokumenta dzīlēs un ieteiktais parasti nenonāk līdz acīmredzamam galarezultātam.
Valda neticība, pat apātija, noraidoša attieksme pret iesaisti («ko nu es», «lai
tie gudrākie», «tāpat tur nekā nebūs», «mūs tāpat neņem vērā», «nav laika»,
...). Vairāk ieinteresētības ir jautājumos par konkrētu ieceri. Taču, no pieredzes,
galvenā problēma: kā uzrunāt, lai ieinteresētu. Individualizēti, nevis ar publikāciju interneta vietnē vai lapiņu pie ziņojuma dēļa. Un, protams, pasākumu laiks
un vieta, lai iedzīvotājiem tas ir ērti, pieejami.
Cilvēka vājās zināšanas par plānošanas procesu un dokumentu būtību.
Sabiedrības vispārējais kūtrums iesaistīties pilsoniskās un citās līdzdalības
aktivitātēs.
Ir maz loģiski domājošo, kuri iesniedz ekonomiski pamatotus ieteikumus.
Diemžēl liela daļa ir populisti, kuri izvirza Minhauzena cienīgas vīzijas.
Sabiedrības neticība, ka pašvaldības resursi ir pietiekami visu sabiedrības
slāņu vajadzību nodrošināšanai.

Citi plānotāju izaicinājumi

Trūkst laika un resursu, lai varētu īstenot kvalitatīvas iedzīvotāju iesaistes
pasākumus, iedzīvotāji arī nelabprāt iesaistās vispārīgā plānošanas procesā.
Jāsniedz pilnvērtīgs skaidrojums visos iespējamajos veidos, lai mazinātu
iedzīvotāju neizpratni, tostarp liela vērība ir jāpievērš lēmējvaras pārstāvju
izglītošanai.
Parasti cilvēki, kuri ir apmierināti ar visu, iesaistās maz, uz sanāksmēm nāk
negatīvi noskaņoti iedzīvotāji. Trūkst pieredzes darbā ar iedzīvotājiem.
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Pielikums Nr. 2. Pašvaldību plānošanas
dokumentu izstrādātāji

plānošanas

Izstrādātājs

dokuments

Pašvaldību

Pašvaldības

skaits

Ilgtspējīgas

Izstrādā

attīstības

pašvaldība

22

Aizkraukles novads, Alojas novads, Alūksnes novads,
Babītes novads, Carnikavas novads, Cēsu novads,

stratēģija

Ciblas novads, Daugavpils novads, Grobiņas novads,
Gulbenes novads, Kandavas novads, Ķekavas novads,
Līgatnes novads, Priekules novads, Rīga, Salacgrīvas
novads, Siguldas novads, Talsu novads, Tērvetes
novads, Valkas novads, Valmieras pilsēta, Viļakas
novads
Daļu stratēģijas

35

Aknīstes novads, Alsungas novads, Apes novads,

izstrādā piesais-

Auces novads, Ādažu novads, Baltinavas novads,

tīts ārējs eksperts

Dundagas novads, Engures novads, Garkalnes

(ārpakalpojums)

novads, Jaunpils novads, Jelgavas novads, Jelgavas
pilsēta, Kārsavas novads, Krāslavas novads, Krustpils
novads, Kuldīgas novads, Ķeguma novads, Ludzas
novads, Madonas novads, Ozolnieku novads,
Pārgaujas novads, Pļaviņu novads, Preiļu novads,
Raunas novads, Rēzeknes novads, Salas novads,
Saldus novads, Saulkrastu novads, Sējas novads,
Skrīveru novads, Skrundas novads, Stopiņu novads,
Vārkavas novads, Ventspils novads, Zilupes novads

Pašvaldība stra-

51

Aglonas novads, Baldones novads, Balvu novads,

tēģijas izstrādei

Bauskas novads, Beverīnas novads, Brocēnu novads,

piesaista plāno-

Burtnieku novads, Cesvaines novads, Dagdas novads,

šanas speciā-

Daugavpils pilsēta, Durbes novads, Ērgļu novads,

listus no malas

Iecavas novads, Ilūkstes novads, Inčukalna novads,

(iepirkums/

Jaunjelgavas novads, Jēkabpils novads, Jēkabpils

ārpakalpojums)

pilsēta, Jūrmala, Kocēnu novads, Kokneses novads,
Krimuldas novads, Lielvārdes novads, Limbažu
novads, Līvānu novads, Lubānas novads, Mālpils
novads, Mārupes novads, Mazsalacas novads,
Mērsraga novads, Naukšēnu novads, Neretas novads,
Ogres novads, Olaines novads, Pāvilostas novads,
Priekuļu novads, Riebiņu novads, Rojas pašvaldība,
Ropažu novads, Rucavas novads, Rūjienas novads,
Rundāles novads, Smiltenes novads, Strenču novads,
Vaiņodes novads, Varakļānu novads, Vecpiebalgas
novads, Vecumnieku novads, Ventspils novads,
Viesītes novads, Viļānu novads
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plānošanas

Izstrādātājs

dokuments

Pašvaldību

Pašvaldības

skaits

Attīstības

Izstrādā

programma

pašvaldība

24

Baltinavas novads, Ādažu novads, Alūksnes novads,
Babītes novads, Beverīnas novads, Carnikavas novads,
Cēsu novads, Cesvaines novads, Ciblas novads, Daugavpils novads, Grobiņas novads, Gulbenes novads,
Jūrmala, Kandavas novads, Kārsavas novads, Ķekavas
novads, Krāslavas novads, Ludzas novads, Priekules
novads, Rīga, Salacgrīvas novads, Valkas novads, Valmiera, Viļakas novads

Daļu attīstības

38

Aizkraukles novads, Aknīstes novads, Alsungas novads,

programmas

Apes novads, Auces novads, Dundagas novads, Engu-

izstrādā pašval-

res novads, Garkalnes novads, Jaunpils novads, Jelgavas

dība, bet daļu

novads, Jelgava, Ķeguma novads, Krustpils novads, Kul-

piesaistīti spe-

dīgas novads, Līgatnes novads, Limbažu novads, Mado-

ciālisti no malas

nas novads, Mazsalacas novads, Neretas novads, Ozol-

(ārpakalpojums)

nieku novads, Pārgaujas novads, Pļaviņu novads, Preiļu
novads, Raunas novads, Rēzeknes novads, Salas novads,
Saldus novads, Saulkrastu novads, Sējas novads, Siguldas novads, Skrīveru novads, Skrundas novads, Stopiņu novads, Talsu novads, Tērvetes novads, Vārkavas
novads, Vecumnieku novads, Ventspils pilsēta

Attīstības prog-

46

Aglonas novads, Alojas novads, Baldones novads, Bal-

rammu izstrā-

vu novads, Bauskas novads, Brocēnu novads, Burtnie-

dā pašvaldības

ku novads, Dagdas novads, Daugavpils pilsēta, Dur-

piesaistīti spe-

bes novads, Ērgļu novads, Iecavas novads, Ilūkstes

ciālisti no malas

novads, Inčukalna novads, Jaunjelgavas novads,

(ārpakalpojums)

Jēkabpils novads, Jēkabpils, Kocēnu novads, Kokneses novads, Krimuldas novads, Lielvārdes novads,
Līvānu novads, Lubānas novads, Mārupes novads,
Mālpils novads, Mērsraga novads, Naukšēnu novads,
Ogres novads, Olaines novads, Pāvilostas novads,
Priekuļu novads, Riebiņu novads, Rojas novads, Ropažu novads, Rucavas novads, Rūjienas novads, Rundāles novads, Smiltenes novads, Strenču novads, Vaiņodes novads, Varakļānu novads, Vecpiebalgas novads,
Ventspils novads, Viesītes novads, Viļānu novads,
Zilupes novads
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plānošanas

Izstrādātājs

dokuments

Pašvaldību

Pašvaldības

skaits

Teritorijas

Izstrādā

plānojums

pašvaldība

11

Baldones novads, Babītes novads, Cēsu novads, Daugavpils novads, Grobiņas novads, Gulbenes novads,
Kandavas novads, Kuldīgas novads, Saldus novads,
Valkas novads, Valmiera

Daļu teritori-

29

Baltinavas novads, Ādažu novads, Aizkraukles novads,

jas plānojuma

Alūksnes novads, Apes novads, Auces novads, Cib-

izstrādā pašval-

las novads, Dundagas novads, Engures novads, Ērgļu

dība, bet daļu

novads, Garkalnes novads, Jelgavas novads, Jelgava,

pašvaldības pie-

Krustpils novads, Līgatnes novads, Ozolnieku novads,

saistīti speciā-

Pārgaujas novads, Pļaviņu novads, Preiļu novads, Rau-

listi no malas

nas novads, Rēzeknes novads, Rīga, Salas novads,

(ārpakalpojums)

Saulkrastu novads, Sējas novads, Siguldas novads,
Vārkavas novads, Vecpiebalgas novads, Ventspils

Teritorijas plā-

68

Alsungas novads, Aglonas novads, Aknīstes novads,

nojumu izstrā-

Alojas novads, Balvu novads, Bauskas novads, Beverī-

dā pašvaldības

nas novads, Brocēnu novads, Burtnieku novads, Car-

piesaistīti spe-

nikavas novads, Cesvaines novads, Dagdas novads,

ciālisti no malas

Daugavpils, Durbes novads, Iecavas novads, Ilūkstes

(ārpakalpojums)

novads, Inčukalna novads, Jaunjelgavas novads, Jaunpils novads, Jēkabpils novads, Jēkabpils, Jūrmala,
Kārsavas novads, Ķeguma novads, Kocēnu novads,
Kokneses novads, Krāslavas novads, Krimuldas
novads, Ķekavas novads, Lielvārdes novads, Limbažu novads, Līvānu novads, Lubānas novads, Ludzas
novads, Madonas novads, Mālpils novads, Mārupes
novads, Mazsalacas novads, Mērsraga novads, Naukšēnu novads, Neretas novads, Ogres novads, Olaines
novads, Pāvilostas novads, Priekuļu novads, Priekules novads, Riebiņu novads, Rojas novads, Ropažu
novads, Rucavas novads, Rūjienas novads, Rundāles
novads, Salacgrīvas novads, Skrīveru novads, Skrundas novads, Smiltenes novads, Stopiņu novads, Strenču novads, Talsu novads, Tērvetes novads, Vaiņodes novads, Varakļānu novads, Vecumnieku novads,
Ventspils novads, Viesītes novads, Viļakas novads,
Viļānu novads, Zilupes novads
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Pielikums Nr. 3. Attīstības plānošanas
speciālistu skaits pašvaldībās

Iedzīvotāju

Plānotāju

skaits

skaits

1000–

0

4999

Pašvaldības

Naukšēnu novads, Lubānas novads, Vaiņodes novads, Durbes novads,
Zilupes novads, Beverīnas novads, Apes novads, Rundāles novads, Viļakas
novads

1

Baltinavas novads, Alsungas novads, Mērsraga novads, Vārkavas novads,
Jaunpils novads, Cesvaines novads, Aknīstes novads, Ērgļu novads, Varakļānu novads, Raunas novads, Tērvetes novads, Neretas novads, Skrīveru novads, Mālpils novads, Salas novads, Pārgaujas novads, Dundagwas
novads, Jēkabpils novads, Skrundas novads, Mazsalacas novads

2–3

Alojas novads, Viesītes novads, Rojas novads, Aglonas novads, Strenču
novads, Ciblas novads, Pāvilostas novads

4–5

Sējas novads, Līgatnes novads, Vecpiebalgas novads, Riebiņu novads

5000–

0

Iecavas novads

9999

1

Aizkraukles novads, Vecumnieku novads, Priekuļu novads, Inčukalna
novads, Salacgrīvas novads, Burtnieku novads, Saulkrastu novads, Ropažu
novads, Dagdas novads, Auces novads, Brocēnu novads, Krustpils novads,
Viļānu novads, Baldones novads, Ķeguma novads, Kārsavas novads, Priekules novads, Kokneses novads, Pļaviņu novads, Rūjienas novads

2–3

Krimuldas novads, Jaunjelgavas novads, Ilūkstes novads, Valkas novads,
Carnikavas novads, Kandavas novads, Engures novads, Preiļu novads

10 000–

4–5

Grobiņas novads, Kocēnu novads, Kocēnu novads

0,2–1

Lielvārdes novads, Ozolnieku novads, Ventspils novads, Balvu novads,

19 000

Smiltenes novads, Ludzas novads (0,2), Alūksnes novads
2–3

Babītes novads, Stopiņu novads, Ādažu novads, Krāslavas novads,
Cēsu novads, Siguldas novads

5–6

Līvānu novads, Limbažu novads

20 000–

0

Olaines novads

30 000

1–1,5

Madonas novads, Gulbenes novads

2–3

Daugavpils novads, Mārupes novads, Jelgavas novads, Kuldīgas novads,
Saldus novads, Bauskas novads, Talsu novads

6
31 000–

Jēkabpils

11

Ķekavas novads

1

Ogres novads

2

Ventspils novads

4–5

Jūrmala, Daugavpils

100 000

Galvaspilsēta

6

Jelgava

47

Rīga

Avots: «Providus» veiktā pašvaldību plānotāju aptauja 2020. gada
jūnijā un jūlijā. Pašvaldību sniegtās atbildes uz jautājumu: «Cik daudz
darbinieku Jūsu pašvaldībā strādā kā teritorijas/attīstības plānotāji»
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Pielikums Nr. 4. Rīgas domes Pilsētas
attīstības departamenta sagatavotā
infografika par publiskās ārtelpas attīstību
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Pielikums Nr. 5. Pašvaldību plānotāju
galvenie izaicinājumi un labās
prakses piemēri to risināšanai
Problēma

Ieteikumi

Labās prakses piemēri

Sabiedrība

Lai palīdzētu sabiedrībai izprast plānoša-

Viegli uztverams, vizuāls materiāls—

nesaprot

nas dokumentu nozīmi, tādējādi veicinot

darba burtnīca Kuldīgas vecpilsētas

plānošanas

sabiedrības līdzdalību dokumentu izveidē/

apbūvei

dokumentu

izstrādē un publiskajā apspriešanā, pašval-

Kuldīgas novada pašvaldība, sadarbojoties

nozīmi,

dība var veikt šādas aktivitātes:

ar arhitektiem, pēc triju gadu apjomīga

specifiku.
Pašvaldības norāda,

1) sagatavot informāciju par apsprieža-

darba ir izveidojusi vienkārši uztveramu

mo jautājumu (vieglā valodā), īsi un kodolīgi

darba burtnīcu «Kuldīgas vecpilsētas

izklāstot apskatāmā jautājuma būtību;

apbūves noteikumi attēlos» par apbūves

2) izmantot infografikas un vizualizāciju,

detaļām, faktūrām, proporcijām, apjomu

ka sabiedrība

kur koncentrēti un vizuāli skaidri ir izklās-

veidiem, konstrukcijām, tehniski pareiziem

neizprot plāno-

tīta pašvaldības iecere un tās piedāvātie

risinājumiem vecpilsētas ēku saglabāšanai.

šanas doku-

risinājumi;

Burtnīcu var paņemt bez maksas

mentu saturu,

3) plašos dokumentus (stratēģiju, prog-

pašvaldībā vai lejupielādēt mājaslapā

nozīmi. Nereti

rammu) sadalīt mazos tematiskos blokos,

www.kuldiga.lv. Tās sniedz skaidrojošu

dokumenti ir

skaidrojot ikkatra tematiskā bloka saturu,

informāciju ikvienam: gan iedzīvotājiem,

sarežģīti, grū-

nozīmi, apspriežamos jautājumus;

ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem,

ti saprotami,

4) skaidrot dokumenta ietekmi uz paš-

plānojot ēku uzturēšanu un atjaunošanu,

tas, iespējams,

valdības attīstību un ikkatra iedzīvotāja

gan praktizējošiem arhitektiem, kuriem

mazina sabied-

tiesībām.

būs iespēja radīt atbilstošākus projektu

rības vēlmi pie-

risinājumus lokālajai pilsēttelpai un

dalīties šādu

konkrētai ēkai. Burtnīca ir pieejama

dokumen-

https://kuldiga.lv/kuldiga/kuldigas-

tu izstrādē un

vecpilseta/2311-izveidots-vienkarsi-

apspriešanā.

saprotams-materials-par-kuldigasvecpilsetas-apbuves-noteikumiem

Rīgas pašvaldības vizualizācija par
publiskās ārtelpas attīstību
Skatīt pielikumu Nr. 4, 59. lpp.
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Problēma

Ieteikumi

Labās prakses piemēri

Sabiedrība

Lai uzrunātu pēc iespējas plašāku personu

«Apskate uz vietas»—Rīga

nepiedalās

loku, sasniegtu dažādas sabiedrības grupas,

2015. gadā, izstrādājot jauno teritorijas plā-

pašvaldības

pašvaldība var veikt šādas aktivitātes:

nojumu, Rīgas domes Pilsētas attīstības

attīstības plā-

1) izmantot dažādus informācijas avotus

departaments izmantoja jaunu sabiedrības

nošanas pro-

uzrunāt sabiedrības uzrunāšanai: mobilās

līdzdalības formu — pašvaldības apkaim-

cesos vai pie-

lietotnes, TAPIS/geolatvija.lv, dažādus sociā-

ju apsekošanu, lai pārrunātu to iespēja-

dalās vienas

los tīklus, e-klasi utt.;

mos attīstības scenārijus. Šī aktivitāte tika

un tās pašas

2) veidot aktīvo iedzīvotāju e-pastu

nosaukta par «Apkaimes gidu», jo deva

personas,

sarakstus un sazināties pa e-pastu. Tiekoties

iespējas apkaimju iedzīvotājiem, NVO būt

pašvaldībām

ar iedzīvotājiem vai lūdzot tiem līdzdarbo-

par gidiem un «dabā» parādīt problemā-

grūti panākt

ties aptaujas anketas aizpildīšanā, ir ietei-

tiskās teritorijas, kā arī pārrunāt apkaimes

viedokļu

cams apkopot iedzīvotāju e-pasta adre-

iedzīvotājiem būtiskus jautājumus. Apkai-

daudzveidību.

ses un turpmākai saziņai izmantot arī šo

mes gida ietvaros pašvaldība, izmantojot

instrumentu;

uzkrātos iedzīvotāju iesniegumus (dažā-

Pašvaldības

3) uzturēt sadarbību ar NVO vai pilsonis-

dās jomās saistībā ar pašvaldību), sūdzī-

norāda, ka iedzī-

ki aktīviem līderiem. Atbildīgajiem darbi-

bas, priekšlikumus, apzinot potenciāli strī-

votāju līdzdalība

niekiem ir svarīgi apzināt aktīvo pilsoniskās

dīgos jautājumus un teritorijas, rīkoja Rīgas

attīstības plāno-

sabiedrības daļu (NVO, viedokļu līderus), ar

apkaimju apsekošanas izbraucienus, dažā-

šanas procesos

kuriem sadarboties, lai sasniegtu konkrē-

du jomu speciālistiem kopīgi dodoties uz

ir zema. Nereti

tu sabiedrības grupu vai vispārīgi informē-

attiecīgo apkaimi un tiekoties ar tās iedzī-

uz apspriedēm

tu par notiekošajiem sabiedrības līdzdalības

votājiem. Pašvaldības pārstāvji un plānotā-

vai plānoša-

procesiem pašvaldībās;

ji novērtēja šo metodi kā ļoti labu iespēju,

nas sanāksmēm

4) doties pie iedzīvotājiem, nevis aicināt

lai apzinātu plašākas apkaimju problēmas,

vai diskusijām

iedzīvotājus uz pašvaldību. Meklējot noteik-

daudzas no tām bija salīdzinoši vienkārši

neierodas pie-

tas mērķgrupas, atbildīgās amatpersonas

atrisināmas vai tika nodotas turpmākai risi-

tiekams dalīb-

var doties tur, kur mērķgrupas sapulcējas:

nāšanai. Tāpat šajās tikšanās iegūtā infor-

nieku skaits vai

kultūras centros, jauniešu centros, ama-

mācija bija nozīmīga attīstības programmas

ierodas vienas

ta mājās, jauno māmiņu klubos, mednieku

izstrādei. Kopumā notika 19 apkaimju apse-

un tās pašas

biedrībās utt.

košana, tajās bija aicināti piedalīties ne vien
aktīvie iedzīvotāji, bet arī apkaimju biedrī-

personas.

bas, uzņēmumu pārstāvji, kas apkaimē ir
aktīvi vai kuri iepriekš bija izrādījuši aktivitāti saistībā ar attiecīgo teritoriju, utt. Rīgas
pašvaldība vēlāk izmantoja šo metodi atkārtoti, piemēram, izstrādājot tematiskos plānojumus, kopā ar iedzīvotājiem pētot «Rail
Baltica» sliežu ceļa teritoriju.
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Problēma

Ieteikumi

Labās prakses piemēri

Apkaimju robežu noteikšana un kopienu
aktivizēšana Valmierā
Šī pētījuma izstrādes laikā 2020. gada
augustā Valmieras pašvaldība pēc Centrālās statistikas pārvaldes aicinājuma pabeidza darbu pie pašvaldības apkaimju robežu
definēšanas, izveidojot 27 apkaimes. Pašvaldības mērķis bija iegūt iespēju sīkākai pašvaldības attīstības plānošanai, jo ir
iespējams analizēt sīkākus datus apkaimju
līmenī, piemēram, par iedzīvotāju skaitu un
tā dinamiku, iedzīvotāju vecuma grupām,
etnisko sastāvu, lai turpmāk pašvaldības
attīstības plānošanā vairāk varētu izmantot
sīkākus datus par dažādām teritoriālajām
vienībām. Tādējādi tā ir otrā Latvijas pašvaldība pēc Rīgas, kas ir publicējusi apkaimju
jeb iekšpilsētas teritoriju robežas. Savukārt,
lai aktivizētu apkaimju iedzīvotājus, Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar Valmieras novada kopienu fondu 2020. gada
septembrī un oktobrī šajās apkaimēs rīko
apkaimju iedzīvotāju forumus.
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Problēma

Ieteikumi

Labās prakses piemēri

Sabiedrī-

Lai iedrošinātu sabiedrību līdzdarboties,

Vietējie aktīvie iedzīvotāji: informācijas

bas neticība

ir jānodrošina ka līdzdalība ir jēgpilna un

kanāls Līvānos

līdzdalībai

sabiedrība spēj izsekot pieņemtajiem lēmu-

Pašvaldība izmanto teritoriāli — pagastos — 

miem. Lai atjaunotu vai stiprinātu sabiedrī-

izveidotās iedzīvotāju valdes, pārvaldniekus,

Pašvaldības

bas vēlmi līdzdarboties, pašvaldība var veikt

lai tieši uzrunātu iedzīvotājus, aicinot uz tik-

norāda, ka

šādas aktivitātes:

šanos par pašvaldības attīstības plāna izs-

sabiedrība netic

1) regulāri tikties ar iedzīvotājiem, stās-

trādi. Pašvaldības atbildīgā darbiniece norā-

iespējai efektī-

tot gan par līdz šim izdarīto, gan plāniem,

dīja, ka vietējie iedzīvotāji «aktīvi aģitēja»

vi līdzdarboties

gan uzklausot vajadzības;

piedalīties šajās teritoriālajās darba grupās

attīstības plāno-

2) sabiedrības iesaistei ir jābūt mērķtie-

un tajās piedalījās vairāk iedzīvotāju nekā

šanas procesos,

cīgai. Ja ir jāapspriež apjomīgs vai noza-

netic, ka tā var

res dokuments, vajadzētu rīkot tematiskās

ietekmēt lēmu-

tikšanās, mērķtiecīgi uzrunājot noteiktas

Iedzīvotāju personīga informēšana par

mus, sniegt

sabiedrības grupas;

paredzēto ceļa izbūvi Siguldā

savu ieguldīju-

3) nodrošināt atgriezenisko saiti. Ir jānod-

Līvānos — novada centrā.

Plānojot ievērojamus ielas izbūves darbus,

mu dokumentu

rošina regulāra iedzīvotāju informēšana par

pašvaldība izmantoja tiešu saziņu ar ielā

izstrādē.

atgriezenisko saiti, lēmumu/ideju progresu.

dzīvojošajiem iedzīvotājiem, nosūtot katrai

Sabiedrības uzticība dalībai vairosies,

mājsaimniecībai informāciju par plānota-

ja tai tiks izskaidrots izlemto/pārrunāto

jiem izbūves darbiem un aicinot sniegt vie-

jautājumu progress, virzība pašvaldībā vai

dokli un ierosinājumus. Pašvaldība atzina,

paskaidrots, kāpēc ideju nebūs iespējams

ka tas ļāva iedzīvotājiem vairāk un laicīgāk

īstenot. Piemēri atgriezeniskās saites snieg-

pievērst uzmanību vajadzībām un iestrādāt

šanai: pateicības vēstule vai ziņa dalībnie-

tās projektā. Tāpat pašvaldība norādīja, ka

kiem pēc sanāksmes ar informāciju par to,

līdzīgi kā jebkuram jaunam projektam, tā

kur meklēt apkopoto informāciju par sanāk-

īstenošanā izmanto elastīgu pieeju, lai arī

smē runāto; apkopojuma veidā vai vizuā-

procesa gaitā vēl varētu pielāgot atsevišķus

li attēlotu sanāksmes materiālu publicēša-

risinājumus iedzīvotāju vajadzībām.

na pēc apspriešanas; saiknes uzturēšana ar
iesaistītajiem iedzīvotājiem arī labu laiku pēc

Aizkraukle: no iedzīvotāju vēlmju apzi-

iesaistes aktivitātes, piemēram, pēc pusgada

nāšanas līdz ideju īstenošanai

informēt, vai kāda no idejām ir iekļauta paš-

Lai iesaistītu sabiedrību Aizkraukles Dau-

valdības nākamā gada budžetā; informēšana

gavas ūdenskrātuves piekrastes aina-

par konkrētu ierosinājumu izskatīšanu, par

vu koncepcijas izstrādē, tika rīkoti vairā-

plānošanas dokumenta pieņemšanu domē,

ki sabiedrības līdzdalības pasākumi. Viens

atkārtoti apliecinot pateicību par iedzīvotāju

no tiem — bērnu zīmējumu konkurss. Bēr-

veltīto laiku pašvaldības plānošanas darbam;

ni no Aizkraukles PII «Auseklītis», «Zīlīte»,

4) Lepoties ar sabiedrības dalības rezul-
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«Saulīte», Aizkraukles pagasta sākumsko-

tātiem. Īstenojot sabiedrības iniciētu ide-

las un Aizkraukles vidusskolas iesniedza

ju, īpaši uzsvērt sabiedrības dalības lomu

savus redzējumus par idejām un vēlmēm.

(piem., aicināt iniciatorus uz atklāšanu), īpa-

Tā kopradē tapa bērnu aktīvās atpūtas lau-

ši uzsverot sabiedrības dalības nozīmi.

kums upes krastā.
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