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Tiešsaistes iespējas (I)
1. Kā apziņot* pēc iespējas vairāk cilvēkus ka notiek izstrāde/ ir iespēja
piedalīties:

- pašvaldības (arī padotības iestāžu) mājas lapa;

- sociālo tīklu konti;

- mob. telefonu lietotnes;

- informatīvie izdevumi;

- Tieša mērķgrupu uzrunāšana: NVO, konsultatīvās padomes vai citas mērķgrupas.

- Informatīvās planšetes vietās, kur apgrozās vairāk cilvēku.

*Jo mazāk birokrātiskas valodas, jo labāk. Kas tas ir par dokumentu un kā tas ietekmēs cilvēkus 
pašvaldībā. 

- ja izstrāde jau notiek – svarīgi parādīt, kurā posmā tā ir un kādas ir līdzdalības
iespējas (laika līnija, kalendārs)



Tiešsaistes iespējas (II)

Kā izstrādes procesā iesaistīt iedzīvotājus?

- online fokusgrupas (zoom, MS Teams, Webex, cits)

- online aptaujas mērķgrupām (nostāja konkrētās attīstības jomās);

- online iespējas kopstrādei: miro.com, padlet.com, u.c.

- video prezentācijas iecerēm ar iespēju atgriezeniskai saitei (sli.do/ 
menti.com, zoom aptaujas utt.);

Publiskās apspriešanas sanāksmē – video tiešraides formātā:

- Interakcijas iespēja: sli.do vai cita jautājumu iesūtīšanas iespēja

- Iezvanīšanās iespēja tiem, kuriem vājākas digitālās prasmes



Tiešsaistes iespējas (II)

SVARĪGI:

PLĀNOŠANAS DOKUMENTU SADAĻU APSPRIEŠANA:

- Vairāk iespēju izteikties par konkrētu jomu, ievākt viedokļus, reakcijas, mērķētas 
aptaujas;

- Lielākas iespējas konstruktīvākai līdzdalībai.

- Labi veikta samazina iebildumu iespējas visa plānošanas dokumenta redakcijai.

ATGRIEZENISKĀ SAITE: Kā parādīt, ka viedokļi uzklausīti: 

- iesniegto priekšlikumu apkopojums publicēts mājas lapā/ izsūtīts adresātiem, kuri 
atstājuši kontaktus (tie jāpajautā pie iesaistes);

- informācija par tālāko rīcību ar priekšlikumiem. Izcili, ja var plašāk atspoguļot par 
“ņemts vērā”, parādot konkrētāk. Saprotami pamatots, kādēļ kāds priekšlikums 
noraidīts.



Rīgas Pilsētas attīstības plānošanas departaments (informācija par 
aktivitātēm):

https://www.rdpad.lv/strategija/attistibas-programma-2021-
2027/pasakumi-un-aktivitates/

https://www.rdpad.lv/strategija/attistibas-programma-2021-2027/pasakumi-un-aktivitates/


Providus infografikas: 
http://providus.lv/article_files/3758/original/Infografika_''K%C4%81_Tu_vari_iesaist%C4%ABties_pa%C5%A1vald%C4%ABbas_att%C4%ABst%C4%ABbas_pl%C
4%81no%C5%A1anas_dokumentu_izstr%C4%81d%C4%93''.pdf?1608561564

http://providus.lv/article_files/3758/original/Infografika_''K%C4%81_Tu_vari_iesaist%C4%ABties_pa%C5%A1vald%C4%ABbas_att%C4%ABst%C4%ABbas_pl%C4%81no%C5%A1anas_dokumentu_izstr%C4%81d%C4%93''.pdf?1608561564


Infografika pieejama šeit: 
http://providus.lv/article_files/3759/original/Infografika__K%C4%81_pa%C5%A1vald%C4%ABba_pl%C4%81no_att%C4%ABst%C4%ABbu__.pdf?1608561834

http://providus.lv/article_files/3759/original/Infografika__K%C4%81_pa%C5%A1vald%C4%ABba_pl%C4%81no_att%C4%ABst%C4%ABbu__.pdf?1608561834


Klātienes iespējas:
1. Apziņošana par izstrādi un iespēju piedalīties tajā: informācija tur, kur apgrozās iedzīvotāji:

- informācijas stendi pie pārtikas veikaliem/ aptiekām/ baznīcām/ pasta ēkas/ pašvaldības ēkas logi/ dabas taku 
info dēļi/ pagastu pārvaldes;

- Tiešais pasts;
- Informatīvais izdevums.

2. Nodrošināta iespēja iepazīties ar dokumentiem: vieta, kur to epidemioloģiski droši var lasīt. 
- Svarīgākā informācija/ kopsavilkums izdrukāts un izlikts izlasīšai publiskā vietā (svarīgs burtu lielums, vizuālais

noformējums)
- Tam atvēlēta telpa pašvaldībā, kur ar to iepazīties, iepriekš piesakoties
- Kopsavilkums informatīvajā izdevumā;

3. Nodrošināta iespēja izteikt viedokli: 

- telefona stundas;

- priekšlikumu kastīte drošā vietā; 

- pasta vēstules;

- Informatīvajā izdevumā aizpildāma veidlapa.

4. Nodrošināta informācija par rīcību ar saņemtajiem priekšlikumiem: 

informatīvais izdevums, sadarbība ar reģionālo presi, ja tāda ir. 



Paldies!
Pētījums "Sabiedrības līdzdalība pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu
izstrādē: Latvijas pašvaldību prakses izvērtējums"

http://providus.lv/article/petijums-sabiedribas-lidzdaliba-pasvaldibu-attistibas-planosanas-dokumentu-izstrade-latvijas-pasvaldibu-prakses-izvertejums

