IEDZĪVOTĀJU UN JAUNIEŠU
FORUMS BALVOS
KOPSAVILKUMS

KAS IR FORUMS?
Iedzīvotāju foruma mērķis ir iedibināt iedzīvotāju un citu apkaimes pārstāvju līdzdalības tradīcijas
vietējās attīstības plānošanā un plānotā īstenošanā, attīstot sadarbības mehānismu starp dažādām
sabiedrības grupām un sektoriem – pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām (NVO) un uzņēmējiem.
Iedzīvotāju forumā, dažādām sabiedrības grupām klātesot, nosaka vietējās kopienas attīstībai svarīgākās
prioritātes un izveido darba grupas to realizēšanai. Foruma gala ziņojumā tiek apkopoti forumā paustie
viedokļi. Pārstāvji no visām vietējās sabiedrības grupām tiek iesaistīti foruma rīkošanā, norisē, kā arī
nodrošina forumā noteikto prioritāšu īstenošanu. Visas foruma aktivitātes tiek īstenotas brīvprātīgi,
balstoties uz pašu iedzīvotāju interesi un iniciatīvu.
Iedzīvotāju forumā pulcējas vietējie iedzīvotāji– uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji, skolotāji,
pensionāri, jaunieši un citi kopienas pārstāvji, lai pārrunātu vietējās problēmas un vienotos par
iespējamiem to risinājumiem. Parasti šāds forums pulcē aptuveni 70-150 vietējo iedzīvotāju un ilgst
vienu dienu. Foruma darbs parasti norit trīs posmos, strādājot visiem dalībniekiem kopā lielā grupā un
mazākās paralēlās darba grupās.

GALVENIE IEMESLI, KĀPĒC RĪKOT IEDZĪVOTĀJU FORUMU:


Tas ir viens no iedzīvotāju līdzdalības veicināšanas modeļiem, lai iedzīvotāji paši uzņemtos iniciatīvu
un uzlabotu savas dzīves kvalitāti papildus tam, ko jau piedāvā pašvaldība.



Tas ir veids, kā iedzīvotāji, NVO, pašvaldība un privātais sektors var sadarboties.



Tas vedina uz inovatīvu, radošu un nestandarta pieeju problēmu risināšanā.



Tas kalpo kā efektīvs veids sabiedrības viedokļa apzināšanai; parasti pašvaldības tālāk izmanto
forumā gūto informāciju arī savas darbības plānošanai.



Tā rezultātā iedzīvotāji izveido darba grupas, lai īstenotu prioritārās aktivitātes.



Forums un tā rezultāti dod ilgtermiņa ietekmi vietējās sabiedrības attīstībai kopumā.



Forums vedina iedzīvotājus uz vietējo labdarību, ziedojot laiku, naudu, zināšanas un citus resursus
vietēji svarīgu mērķu sasniegšanā.

FORUMA UZDEVUMI IR:


apzināt apkaimes stiprās un vājās puses, problēmas un attīstības prioritātes;



panākt vienošanos dažādu sabiedrības grupu starpā par problēmu risinājumiem;



izveidot darba grupas iesaistot vietējās sabiedrības pārstāvjus, lai panāktu problēmu risinājumus



realizētu konkrētus projektus.

VEIKSMĪGS REZULTĀTS:


Iedzīvotāji ir izveidojuši darba grupas konkrētu projektu/ideju īstenošanai



Priekšlikumi tiek iesniegti pašvaldībā

Projekts „„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem”

IEDZĪVOTĀJU UN JAUNIEŠU FORUMS BALVOS
2017.gada 2.maijā, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

9:00 - 9:30
9:30 - 9:45

DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA
kafija/tēja, vieglas uzkodas

SASVEICINĀŠANĀS/ MUZIKĀLS SVEICIENS
Biedrības „RITINEITIS” vadītāja Maruta Castrova, BPVV direktore Biruta Vizule, Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks,
Balvu novada pašvaldības pārstāvis

9:45 - 10:45

I DARBA CĒLIENS- IZVĒLAS PROBLĒMJAUTĀJUMUS

10:45 - 11:00

DARBA GRUPU PREZENTĀCIJAS

11:00 - 11:15

IEPAZĪSTINĀŠANA AR PROBLĒMĀM, KURĀM TIKS MEKLĒTI RISINĀJUMI

11:15 - 12:00

II DARBA CĒLIENS- ROD RISINĀJUMU PROBLĒMĀM

12:00 - 12:15

DARBA GRUPU PREZENTĀCIJAS

12:15 - 12:30

BALSOŠANA

12:30 - 13:15

PUSDIENAS

13:15 - 13:30

BALSOŠANAS REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

darba grupas vada Alūksnes jauniešu centra pārstāvji un brīvprātīgie

iepazīšanās ar risinājumiem, kuriem tiks piedāvāts izstrādāt projektu

EP INFORMĀCIJA PAR JAUNIEŠU IESPĒJĀM EIROPĀ, ORGANIZĒJOT DAŽĀDUS
KONKURSUS, INFORMĒJOT PAR PRAKSI ES INSTITŪCIJĀS UN AICINOT UZ DISKUSIJĀM
13:30 - 14:30

Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā sabiedrisko attiecību pārstāve Jolanta Bogustova, Gulbenes ģimnāzijas
jaunieši

SPĒLE “es par ES” EUROSCOLA
Gulbenes ģimnāzija skolotāja Aleksandra Birkova, Gulbenes ģimnāzijas jaunieši
Piedalās jauniešu komanda, deputātu, skolotāju, vecāku un iedzīvotāju komandas

13:30 - 15:30

15:30 -

ATSEVIŠĶAS AKTIVITĀTES
I. Jauniešiem / interesentiem SPĒLE “KALKULATORS”
II. Interesentiem SPĒLE “MARSHMALLOW IZAICINĀJUMS”
III. Skolotājiem/ vecākiem SPĒLE „STĀSTU STĀSTIEM IZSTĀSTĪJU”

NOSLĒGUMS - SARUNAS - REZUMĒJUMS
kafija/tēja mazas uzkodas

Programma nedaudz var mainīties atkarībā no interesentu apmeklētības, daudzuma vai kādiem citiem neparedzētiem apstākļiem!

Konferenču zālē Latvijai simtgadei veltīta Gulbenes lietišķās
mākslas studijas "Sagša" izstāde- linu dvieļi un lakati
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta līguma nr. 2017.LV/NVOF/PSA/055/09
Par informācijas saturu atbild biedrība "RITINEITIS"

ES – ES
Ko jaunieši vēlētos mainīt?
Savstarpējā saliedētība starp jauniešiem
Vecāki kā autoritātes tēls
Apdraudētība sociālajos portālos
Motivācijas trūkums kaut ko uzsākt un darīt
Nav vietu, kur izpausties fiziski, piemēram, skeitparki, pludmales zona, sporta laukumi
(basketbola, futbola u.c.)

Kā jaunieši redz iespēju atrisināt kādu no problēmsituācijām?
1. Basketbola laukuma un ezera piekrastes labiekārtošana
Pieteikties konkursos līdz konkrētam datumam
Meklēt palīdzību pašvaldībā
Basketbolu sacensību sponsors
Basketbola laukumu, ziemā apvienot ar slidotavu
Ezera piekrastes sakārtošana- izziņot par to pirms lielās talkas dienas
Sajūtu takas izveide
Katamarānu noma
Pludmales inventārs (tualetes, ģērbtuves, dušas, āra apgaismojums, mūzika)
2. Apdraudētība sociālajos portālos
Nav kontroles par to, ko bērni, skolēni un jaunieši ievieto sociālajos portālos, tāpēc
nepieciešamas lekcijas
Konkrētu speciālistu piesaiste
Skolotāji motivatori par šo tēmu
Un izpratnes radīšana, ka paša drošība savās rokās

Secinājumi
Jaunieši vēlētos mainīt savstarpēju saliedētību, mazāk aizvainot viens otru un palīdzēt viens otram
vairāk. Tāpat jaunieši uzvēra, ka vēlētos mainīt gribasspēka un motivācijas trūkumu sevī, lai radītu vēlmi
darboties, un iesaistīties apkārt esošajās aktivitātēs. Kā pirmo problēmu jaunieši saskatīja, ka nav iespēju
fiziski izpausties, jo trūkstot dažādu vietu kur to darīt. Piemēram, basketbola laukuma. Jaunieši
sadarbotos ar pašvaldību, censtos piesaistīt sponsoru basketbola sacensībām, un apvienojums visam
būtu basketbola laukuma aizstāšana ar slidotavu ziemā. Kā otro problēmu jaunieši uzsvēra apdraudētību
sociālajos portālos, jo uzskata, ka bērni, skolēni un jaunieši nekontrolē savu rīcību interneta portālos, un
tas var izvērsties bīstami. Tāpēc skolēni uzskata, ka skolotājiem vairāk būtu jārunā par šo tēmu. Tāpat
efektīvas būtu lekcijas, kuras vadītu piesaistīti lektori. Un protams, jaunieši atzina arī to, ka jāsargā sevi
pašu, un jādomā par turpmākajām sekām.

ES SKOLĀ

Kādas pozitīvas iezīmes jaunieši redz savā skolā?
Aktuālas nodarbības
Optimistiskums skolēnos
Skolotāji palīdz ar profesijas izvēli
Ko jaunieši vēlētos mainīt?
Nesaliedētību skolēnu starpā
Skolotāju attieksmi
Neinteresantas mācību programmas
Pasākumu organizatoru piesaiste
Biedrību trūkums
Negatīvi cilvēki visapkārt

Kā jaunieši redz iespēju atrisināt kādu no problēmsituācijām?
1. Pasākumu neapmeklēšana
Jaunieši pasākumus labprāt apmeklētu stundu laikā
Pasākuma organizēšanā iesaistīt gan skolēnus, gan skolotājus
Ieviest punktu sistēmu vai citu atalgojumu par pasākumu apmeklētību
Tradīciju ievērošana
Sadraudzības vakaru veidošana starp skolām
Radošu darbnīcu izveide
Pasākumi, kuros būtu arī sportiskās aktivitātes

Secinājumi

Apspriežot tēmu es skolā, skolēni saskata vairāk to, ko vēlētos mainīt. Skolotāju attieksmi,
mācību programmas, nesaliedētību skolēnu starpā, bet kā vissvarīgāko viņi izceļ vēlmi apmeklēt
pasākumus, kuri norisinās skolā. Kā problēmas risinājumu jaunieši redz pasākumus veidot stundu laikā,
tādējādi būtu lielāka apmeklētība, kā arī citu organizatoru piesaiste, kas motivētu uz jaunām idejām un
degsmi piedalīties. Tāpat aktuāli skolēniem būtu sadraudzības vakaru veidošana starp skolām, tādējādi
gūstot iespēju informācijas apmaiņai, un jaunu paziņu ieguvei. Jaunieši iesaka pasākumos ietvert
sportiskās aktivitātes, un radošas darbības, kas pasākumu padarītu interesantu, un radītu vēlmi
piedalīties arī nākamajās aktivitātēs.

Es – novadā
Kādas pozitīvas iezīmes jaunieši redz savā novadā?
Futbola laukums
RVT filiāle
Balvu jauniešu centrs
Baseins
Ārpusskolas aktivitātes
Balvu muzejs
Novada uzņēmēji

Ko jaunieši vēlētos mainīt?
Izveidot jaunu un multifunkcionālu centru
Paplašināt kafejnīcu un restorānu klāstu
Viesnīcu trūkums novadā
Liela mēroga pasākuma izveide Balvos
Piesaistīt jauniešus jaunsardzei
„Lāča dārza” parka attīstība Balvos
Brīvdabas kino izveide

Kā jaunieši redz iespēju atrisināt kādu no problēmsituācijām?
(Jaunieši nolēma apvienot divas problēmsituācijas vienā un risināt tās vienlaicīgi)
1. Brīvdabas kino „Lāča dārzā”
Ekrāna, audiosistēmas un projektora iegāde
Apgaismojuma labiekārtošana
Parka soliņu izbūve
Piederumu noma (Sedziņas, pledi, spilveni, pufi, dzērieni, uzkodas,popkorns)
„Lāča dārza” tiltiņa atjaunošana
Strūklakas atjaunošana
Akmeņu un dižozola apgaismošana un vizualizācija
Labierīcību ierīkošana
Lāča dārza galveno vārtu izbūve
Parkā nepieciešams izvietot norādes
Celiņu rekonstrukcija
Uzstādīt videonovērošanas kameras
Bērnu laukuma izveide
Parkā tiks rīkoti tematiskie vakari un cita veida pasākumi
Sponsoru piesaiste

Secinājumi
Apspriežot tēmu jaunietis novadā, jaunieši un iedzīvotāji bija īpaši aktīvi, apspriežot gan esošas
lietas, gan to, ko vēlētos mainīt. Rezultātā grupa izcēlās ar ļoti radošu pieeju, un vērienīgu projektu, divi
vienā- brīvdabas kino izveide un „Lāča dārza” labiekārtošana. Jaunieši nāca klajā ar dažādām idejām, kā
izlabot parka izskatu – rekonstruēt celiņus, pievienot audio vizualizāciju akmeņiem un dižozolam,
izveidot labierīcības, un vietu, kur tirgo gan uzkodas, gan inventāru – segas, pledus, pufus. Pie „Lāča
dārza” galvenās ieejas mūs sagaidītu divi milzīgi lāči, ”Lāča dārza” iekšienē mūs priecētu skaista
strūklaka, savukārt regulāri notiktu tematiskie pasākumi, un dažādi citi. Piemēram uz brīvdabas kino
ekrāna būtu iespējams translēt pasaules čempionātu hokejā u.c. nepieciešams uzstādīt arī
videokameras, lai pārliecinātos, ka parkā viss kārtībā. Bērnus dārzā priecētu sapņu spēļu laukums un
sakoptā vide. Protams, kā jaunieši atzina paši, viņiem šī ideja esot ļoti saistoša, tikai nepieciešams
sadarboties ar pašvaldību un piesaistīt sponsorus, lai šī ideja realizētos.

ES – LATVIJĀ
Kādas pozitīvas iezīmes jaunieši redz savā valstī?
Erudīcijas konkursi, piemēram, „Es mīlu Tevi Latvija!”
Dziesmu un deju svētki
Valsts simbolika
Veiksmes stāsti no Latvijā atpazīstamiem cilvēkiem
Ko jaunieši vēlētos mainīt?
Regulārāk organizēt „Vīru spēles”
Veidot „sadančus” un sadraudzības vakarus ar citiem novadiem
Izveidot braucienu/skrējienu apkārt ezeram
Teātra festivāls Balvos
Izveidot konferenci, forumu „Izzini Latviju!”
Vienota stila dekorāciju izvietošana visā novadā
Vairāk rīkot pasākumus estrādē, piemēram, dziesmu svētki Balvos

Kā jaunieši redz iespēju atrisināt kādu no problēmsituācijām?
1. Konferences/ foruma izveide – „Izzini Latviju!”
Šādu konferenci jaunieši labprāt apmeklētu rudens brīvlaikā
Pasākumā piedalītos jaunieši, viesi no citiem novadiem, jauniešu centru pārstāvji, lēmumu
pieņēmēji, skolu pārstāvji u.c.
Pasākumu organizētu Balvu bērnu un jauniešu centrs
Pasākums norisinātos Balvu muzeja telpās
Dalībnieku skaits 100
Jaunieši pasākumā vēlētos redzēt Tādus atpazīstamus un jauniešiem iedvesmojošus cilvēkus kā –
Renārs Zeltiņš, Kristaps Porziņģis, Māris Olte u.c.
Pasākuma laikā – 1. tiks rādītas prezentācijas 2. Norisināsies darbs grupās 3. Erudīcijas spēle
komandās 4. Darba grupu prezentācijas

Secinājumi
Jaunieši savā valstī lepojas ar valsts simboliku, dziesmu svētkiem, un dažādiem konkursiem, kā arī ar
cilvēkiem, kas sasnieguši panākumus Latvijas valstī un kļuvuši atpazīstami arī ārpus Latvijas robežām.
Jaunieši vēlētos regulārākus pasākumus, kas būtu saistīti ar Latviju, piemēram, erudīcijas konkursus, vai
arī sadraudzības vakarus, kur tiktu ietvertas aktivitātes saistībā ar Latvijas tematiku. Bet, kā galveno
problēmsituāciju jaunieši izvirzīja to, ka trūkst informācijas un pieredzes apmaiņas stāstu, tāpēc viņi
vēlētos izveidot konferenci/forumu – „Izzini Latviju!” Tādējādi jauniešiem būtu iespēja izteikt savu
viedokli, iegūt daudz jaunas informācijas, un uzzināt kā Latvijā atpazīstamas personības, kuras ir
jauniešiem iedvesmojošas, spējušas pakāpties pa karjeras kāpnēm. Kā arī jauniešiem būtu iespēja
motivēt sevi, un stiprināt savu patriotismu pret valsti.

