
 

 

 

 

 

 

IEDZĪVOTĀJU UN JAUNIEŠU  

FORUMS VIĻAKĀ 
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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 VIĻAKĀ 
 

2017.gada 21.aprīlī, Viļakas Valsts ģimnāzijā 

 

9:00 - 9:30 DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA  
kafija/tēja, vieglas uzkodas 

9:30 - 9:45 SASVEICINĀŠANĀS/ MUZIKĀLS SVEICIENS 
Biedrības „RITINEITIS” vadītāja Maruta Castrova, Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks 

9:45 - 10:45 I DARBA CĒLIENS- IZVĒLAS PROBLĒMJAUTĀJUMUS  
darba grupas vada biedrība „Raibais kaķis” jaunieši Sergejs Andrejevs, Madara Jeromāne un Agnese Laicāne  

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 
iepazīšanās ar risinājumiem, informācija par iniciatīvu projektiem 

13:30 - 14:30 SPĒLE "STĀSTU STĀSTIEM IZSTĀSTĪJU" 
vadīs metodes autores - Ginta Salmiņa un Zane Veinberga (Rīga)  

14:30 - 15:30 

ATSEVIŠĶAS AKTIVITĀTES 
I. Jauniešiem / interesentiem SPĒLE “KALKULATORS” 
II.  Interesentiem SPĒLE  “MARSHMALLOW IZAICINĀJUMS” 
III. Interesentiem „60 sekundēs” 

15:30 - 16:30 ERUDĪCIJAS SPĒLE „MANA LATVIJA”  
Piedalās Viļakas novada domes deputāti, Valsts Robežsardzes pārstāvji un VVĢ skolotāji 

16:30 -  NOSLĒGUMS - SARUNAS - REZUMĒJUMS  
kafija/tēja, vieglas  uzkodas 

 

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

 
 
 
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 

Kādas pozitīvas iezīmes jaunieši redz sevī? 

 Radošums 

 Zinātkāre 

 Pielāgošanās 

Ko jaunieši vēlētos mainīt? 

 Kļūt pieklājīgākiem 

 Iesaistīties sarunās 

 Izpaust sevi dažādās jomās 

 Cīnīties ar atkarību 

 

Kā jaunieši redz iespēju atrisināt kādu no problēmsituācijām? 

1. Izveidot debašu klubu 

 Sākt vairāk uzticēties cilvēkiem, un nebaidīties izpaust savu viedokli 

 Saskaņot ar skolas vadību plānus debašu kluba izveidei 

 Aktīvi piedalīties dažādās sabiedriskās aktivitātēs un pasākumos 

 Debašu klubs būtu tāds izpausmes veids, kurā skolēns spētu paust jebkādu viedokli, un paliktu 

nenosodīts 

2. Cīņa ar atkarībām 

 Rehabilitācijas centru izveide 

 Būt pozitīvā kompānijā, kas tendēta uz labu mērķu sasniegšanu 

 Ievērot veselīgu dzīvesveidu 

 Uzticēties savai ģimenei, meklēt atbalstu tajā 

 Uzticēties kādam no skolas pārstāvjiem, un nebaidīties runāt par savu problēmu 

 

Secinājumi 

Jaunieši sevī redz pozitīvas iezīmes, bet saprot to, ka katrā ir arī tādas, kuras būtu jāmaina, īpaši, 

ja tās ir negatīvas. Viena no problēmām, kam jaunieši vēlas atrast risinājumu ir debašu kluba 

izveide. Jo jaunieši tādējādi spētu izpaust savu viedokli, un nebaidīties tikt nosodīti par pateikto, 

šī būtu lieliska iespēja jauniešiem nostiprināt savu runas māku, kā arī uzzināt veidus, kā labāk 

pasniegt sevi. Kā otro, jaunieši akcentēja problēmu ar atkarībām. Mūsdienās šī esot aktuāla 

problēma, atkarības esot dažādas, tāpēc jaunieši piedāvāja iespēju izveidot rehabilitācijas 

centrus. Ja problēma neesot tik ieilgusi, tad ar atkarību iespējams cīnīties paša spēkiem, un 

nebaidoties runāt par to savā ģimenē, vai uzticēties kādam skolas pārstāvim. Un veidot apkārt 

sev pozitīvu vidi, gan pozitīvāk domājot, gan uzturoties pozitīvi domājošās kompānijās.   



ES – SKOLĀ 

Kādas pozitīvas iezīmes jaunieši redz savā skolā? 

 Iespēja attīstīt savas prasmes 

 Kopīgs darbs klases kolektīvā 

 Jaunu draugu un paziņu iegūšana 

 Iespēja piedalīties dažādās ārpusstundu aktivitātēs un interešu pulciņos 

 Skolu uztver kā otrās mājas 

Ko jaunieši vēlētos mainīt?  

 Nesaliedētību un nevienlīdzību skolēnu starpā 

 Mācību metodes (skolotāju pieeja katram skolēnam, attieksmes maiņa pret tiem, pārtraukt 

izmantot vecmodīgas audzināšanas metodes) 

 Skolēnu attieksmes maiņa pret skolotājiem 

 Jaunieši vēlētos būt mazāk noslogoti ar mājasdarbiem  

 Mācību stundu skaita samazināšana 

 Pārtraukt lietot mobilos telefonus stundu laikā 

 Uzlabot savas praktiskās iemaņas eksaktajās zinātnēs 

 Informācijas trūkums 

 Plašāks piedāvājums interešu un ārpusstundu aktivitātēm 

 Karjeras konsultanta nepieciešamība 

 

Kā jaunieši redz iespēju atrisināt kādu no problēmsituācijām? 

1. Karjeras konsultanta nepieciešamība 

 Jaunieši uzskata, ka karjeras izvēle būtu jāievieš kā mācību priekšmets– 7.-9. klašu skolēniem tas 

būtu ieskats par karjeras izvēli, bet 9.-12.klašu skolēniem šis mācību priekšmets tiku pasniegts 

padziļināti 

 Piesaistīt profesionālus karjeras konsultantus, par kuriem notiktu balsošana, bet jaunieši pēc 

saviem ieskatiem ievēlētu vienu konsultantu 

 Dažādu speciālistu piesaiste, lai apgūtu konkrētu profesiju praktiskās iemaņas 

 Regulāra „ēnu” dienu rīkošana 

 Lielāka iniciatīva palīdzēt jaunietim izvēlēties nākamo profesiju no skolas pārstāvju puses 

 

2. Informācijas trūkums 

 Izveidot „JIC” mājaslapu 

 Vairāk publikāciju novada mājaslapā 

 Publikācijas sociālajā portālā „Instagram” 

 Pasākumu publikācijas un afišas uz stendiem skolās, gan pilsētās 

 



 Izveidot aplikāciju, kuru izmanto telefonos, un ar kuras palīdzību tiek piegādāta informācija par 

notiekošajiem pasākumiem novadā 

 Jauniešu centra pārstāvis apmeklē skolu, un par katru notiekošo pasākumu mutiskā veidā, 

paziņo personīgi 

 

3. Telefonu izmantošana stundu laikā 

 Jaunieši izrāda iniciatīvu paši izgatavot katrai klasei kastīti, kurā pirms katras stundas sākuma 

tiktu ievietoti telefoni 

 Telefonus izmantot tikai eksaktajos priekšmetos, ja nepieciešams kalkulators 

 Skolotājas mutiski paziņo par telefonu neizmantošanu katras stundas sākumā, ja skolēns 

neklausa, vienreiz izsaka brīdinājumu, otrreiz skolotāja telefonu konfiscē līdz stundas beigām 

 

Secinājumi 

Jauniešiem ir svarīga skolas dzīve, un viss tajā notiekošais, jo viņi uzsver, ka skola ir kā otrās 

mājas, un tur viņi apgūst dažādas prasmes un iemaņas, kuras noderēs tālākajai dzīvei. 

Mūsdienās jauniešiem ir svarīgs viņu paštēls, tāpēc viņi vēlētos vairāk ārpusstundu kopīgās 

aktivitātes ar klasi, kas ļautu saliedēties kolektīvam, kā arī paplašināt savu redzesloku. Ļaujot 

jauniešiem izvēlēties trīs problēmsituācijas, viņi kā pirmo uzsvēra karjeras konsultanta 

nepieciešamību, kas norāda uz to, ka jaunieši domā par savu nākotni, vēlas iegūt labu profesiju, 

un turpināt studijas, lai vēlāk iegūtu labi apmaksātu darbu. Jaunieši uzsvēra, ka viņiem svarīgi 

būtu karjeras konsultantu redzēt ne tikai reizi gadā, bet gan ikdienā vadot mācību stundas un 

sniedzot ieskatu par dažādām profesijām. Īpaši priecīgi būtu par iespēju „ēnot” dažādu profesiju 

pārstāvjus. Kā otro svarīgāko problēmu, jaunieši gribētu risināt informācijas trūkumu. Esot 

daudz pasākumu, kuros griboties piedalīties, bet informācijas trūkuma dēļ, daudzi nemaz 

netiekot apmeklēti, tāpēc jaunieši ieteica izveidot jaunas mājaslapas, vairāk publicēt informāciju 

sociālajos portālos, kā arī ievēlēt kādu jauniešu centra darbinieku par vēstnesi, lai jaunieši tiktu 

informēti personīgi. Kā trešo problēmu jaunieši vēlējās risināt par mobilajiem telefoniem, un to 

izmantošanu stundu laikā, atzīstot, ka pēdējā laikā tā ir aktuāla problēma, jo dēļ iespējas 

izmantot telefonu stundās, viņi pilnvērtīgi nespēj koncentrēties mācību procesam, tādēļ, visi 

nolēma pa to, ka telefonu lietošana būtu jāizliedz, un kā pirmo risinājumu uzsvēra katrai klasei 

pagatavot kastīti, kurā pirms stundas sākuma tiktu ievietotas visas mobilās ierīces. Kopumā 

jaunieši ir aktīvi un vēlas uzlabot gan vidi skolā, gan visapkārt sev, tādējādi pilnveidojot un 

attīstot sevi.   

  



ES NOVADĀ 

 

Kas jauniešiem patīk savā novadā? 

 Izglītība – iespēja iegūt izglītību 

 Projekti – novada notiek daudz un dažādi projekti 

 Sakopta apkārtne 

 Motokrosa trase 

 Skaistas baznīcas 

 Cilvēki 

 Pludmale  

 Skaistas ēkas  

 Saliedētība – atbalsts 

 Aktīvi jaunieši 

 Bagāta kultūras dzīve 

Ko gribētu mainīt? 

 Ceļus 

 Atpūtas vieta pie jauniešu centra 

 Kopmītnes Viļakā 

 Sporta laukums 

 Darba iespējas 

 Pēc stundu aktivitāšu dažādība, 

 Vairāk izklaides iespēju  

 jauniešu aktivitāte/atsaucība,  

 cieņa pret citu darbu/īpašumu,  

 lai jaunieši nemēslo,  

 pārāk liels bezdarba līmenis,  

 atpūtas vietas 

 vajadzētu vairāk iesaistīt jauniešus aktivitātēs,  

 atjaunot kino teātri Žīguros,  

 biežāk rīkot talkas,  

 disciplīnu skolās,  

 ceļi priekš skrituļdēļiem,  

 skrituļslidām 

  futbola laukums 

 

 



Kā jaunieši redz iespēju atrisināt kādu no problēmsituācijām? 

 

Atpūtas vietas pie JIC izveidošana  

 Ugunskura vieta, soliņi, statīvs (katlam), 

 Grils, 

 Dīķa atjaunošana (gultnes iztīrīšana), pludmales izveidošana – ģērbtuvju izveidošana, 

 Lapene, 

 Telšu vieta 

Aktivitāšu dažādība 

 Konkrētas deju stila nodarbības, 

 Cīņu veidu nodarbības, 

 Speciālistu piesaiste, 

 Jauniešu anketēšana, velmju noskaidrošana, 

 Sadarbība ar sporta skolu, novada domi, 

Sporta laukums 

 Futbola laukums, 

 Skrejceliņš, 

 Stadions, 

 Tāllēkšanas laukums, 

 Tribīnes, 

 Šķēpa un lodes laukums, 

 Pie laukuma inventāra noliktavu, 

 Pludmales volejbola laukums,  

 Alpīnisma siena, 

 BMX rampa, vai uz laukuma tramplīnus mazus, 

 Slēpošanas trasi, inventāru, 

 Jaunu inventāru – bumbas, šķēpus, lodes, bučus, naglenes u.t.t. 

 Augstlēkšanas barjeras 

 Šautuvi un inventāru, 

 Boksa laukumu. 

Brīvprātīgais darbs,  

 sakopt apkārtni;  

 organizēt, piedalīties pasākumos; 

  palīdzēt pensionāriem,  

 atjaunot vingrošanas inventāru. 

 

 



Secinājumi: Jauniešiem novadā patīk – izglītības iespējas, īstenotie projekti, sakopta apkārtne 

un skaistās baznīcas, ka arī motokrosa trase. Viņi vēlētos dažādot āra aktivitātes pie jauniešu 

centra – izveidojot telšu vietu, ugunskura vietu, grilu iztīrīt dīķa gultni un ierīkot pludmali. Viņi 

uzskata, ka būtu nepieciešams sporta laukums, uz ko attiecās iespēju radīšana dažādiem 

aktīviem sporta veidiem, piem., alpīnisma sienu, pludmales volejbola laukumu, ceļu priekš 

skrituļslidām. Tāpat jaunieši vēlās dažādot savas brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

  



JAUNIETIS LATVIJĀ 

 

Kādas pozitīvas iezīmes jaunieši redz Latvijā? 

 Jūtās droši 

 Skaista daba 

 Pietiekama vienlīdzība 

 Daudz tradīciju 

 Dziesmu un deju svētki, kas atšķir no citām valstīm 

Ko jaunieši vēlētos mainīt savā valstī? 

 Informācijas trūkums 

 Neesam atklāti un drosmīgi 

 Iedragāta nacionālā identitāte 

 Par maz iesaistāmies aktivitātēs 

 Esam pasīvi, trūkt motivācijas 

 Pietrūkst patriotisma 

 Trūkst paaudžu sasaistes 

 Sevi pozicionējam kā upuri 

 Nepiedalāmies projektos 

 Daudzi latvieši emigrē no valsts 

 Neuzticība politiķiem –daudz sola, maz dara 

 Bezdarbs 

 Slikti ceļi 

 

Kā jaunieši redz iespēju atrisināt kādu no problēmsituācijām? 

1. Motivācijas trūkums 

 Veidot neformālas grupas (anketēšana, filmas, spēles, ekskursijas) 

 Veidot pieredzes stāstu kolāžu 

 Kopīgi izveidot 100m talantu jostu 

 Būt pārliecinātiem, un nebaidīties organizēt pasākumus 

 Atbalstīt savus mājražotājus, pērkot viņu produkciju 

 Paši motivējam sev dzīvot „zaļāku dzīvesveidu”, izveidojot katrs savu garšaugu dobi 

 Nebaidīties pastāvēt, runāt, stāstīt par savu valsti – tā sevī sējot patriotisma jūtas  

2. Neuzticība valstsvīriem 

 



 Jābūt uzstājīgākiem, nepatikas gadījumā jāveido protestakcijas 

 Publiski jānorāda uz deputātu kļūdām, izmantojot laikrakstu, sociālo portālu palīdzību 

 Apmeklēt saeimu, tikties ar kādu no deputātiem, uzsākt debates par konkrētiem jautājumiem 

 Sākt sarunas ar savu novadu deputātiem, norādot, ko iespējams uzlabot apkārtējā vidē  

 Nebaidīties paust, un pastāvēt par savu viedokli, pat ja tas būtu jāpauž vairākkārtīgi 

 

Secinājumi 

Jaunieši atzīst, ka ar laiku, dzīvojot Latvijas valstī, tas patriotisms, kas esot audzināts savulaik, 

neesot tik aktuāls, tāpēc pašiem jācenšas sevī ar dažāda veida darbiem, šīs patriotisma jūtas 

sevī radīt, jo mēs taču dzīvojam Latvijā. Kā vienu no problēmām jaunieši pieminēja motivācijas 

trūkumu, un nevēlēšanos neko darīt ne savas valsts, ne pašu labā. Tāpēc trūkst motivācijas un 

talantu stāstu, kas spētu iedvesmot, piemēram, jāizveido talantu josta. Kā arī motivēt sevi ko 

pasākt mēs varam, atbalstot savus mājražotājus, kā arī paši mēģinot dzīvot aktīvāk, veselīgāk, 

un veidot sev sakoptu vidi apkārt. Otra aktuālā problēma esot neuzticība politiķiem. Jaunieši 

vienojās, ka nav jābaidās, un jāizsaka savs viedoklis deputātiem, kā arī, ja kas nepatīk, 

jāapvienojās,un jāveido protestakcijas, vai publiski jānorāda uz deputātu kļūdām. Un kā vienu 

no veicamiem darbi, kuru būtu iespējams izdarīt jau tuvākajā laikā - aizbraukt uz saeimu, lai 

iepazītos tuvāk ar politiķu dienaskārtību, un uzdotu sev interesējošus jautājumus. 

 


