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KOPIENA



ĀRĒJAIS ATBALSTS



MĒRĶTIECĪGA VIETAS ATTĪSTĪBA

PAŠINICIATĪVA? 



EKSPERTS UN PLĀNS

• Mērķis
• Uzdevumi
• Rīcības plāns
• Iesaistītie (Īstenotāji) 
• Finanšu plāns
• Karte
• Skaists dokumenta noformējums

- Uz Tūju jau bija atbraukuši 
kautkādi plānotāji, 

novērtēja situāciju… kaut 
ko tur sarakstīja un 

aizbrauca. Jā, domē tas 
dokuments ir

- Viņi ar Jums runāja? 
- Nē…

- Mēs jau par šito runājām 
10 gadus atpakaļ, visādas 
darba grupas rīkoja, bija 

interesanti
- Un nekas no runātā nav 

īstenots?
- Kaut kas jau ir…..



Starp secinājumi:

• Mazu vietu attīstības plānošana šobrīd ir populāra
• Iekļaujoša plānošana kļūst par ierastu praksi
• Mazu vietu (Ciemu) plānu izstrāde nav sarežģīta
• Plānu īstenošana parasti nenotiek
• Ciemu plānošanas atslēgas vārds ir «Pašiniciatīva»
• Pašiniciatīva ir «spēja» pašai kopienai īstenot mērķtiecīgu vietas 

attīstību 



Izstrādāt

Spējināt



Spējināt kopienu mērķtiecīgai vietas attīstībai

Dr. pead. Aspc. Prof. Karine Oganisiana, «The holistic structural – functional model of enterprenieurship»



(1) Personības iezīmes

• Mērķtiecība
• Atvērtība reālās dzīves izaicinājumiem



(2) Spējas

• Analītiskās spējas
• Radošums
• Spēja risināt grūtas situācijas



(3) Prasmes

• Organizatoriskās prasmes
• Sociālās prasmes
• Problēmu risināšanas prasmes



(4) Motivācija

• Sasniegumu motivācija



(5) Emocijas

• Emocionālā stabilitāte



(6) Vajadzības

• Sevis aktualizācijas vajadzība
• Sevis atzinības vajadzība



(7) Izzināšanas spēja

• Domāšanas spēja
• Konceptualizēšanas spēja
• Attieksmes 



(8) Mācīšanās

• Spēja mācīties
• Eksperimentāla mācīšanās



(9) Izturēšanās

• Spēja ģenerēt jaunas idejs
• Spēja īstenot iespējas
• Spēja orientēties mainīgā pasaulē
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Ārējais atbalsts

Mērķtiecīga rīcība vietas attīstībai

Tehnisks atbalsts



….un papildus izaicinājumi

• Lauku realitāte (Depopulācija, Rūkošs sociāls kapitāls, Zema pilsoniska 
iniciatīva utt.) 

• Ir jāspējina nevis viens cilvēks, bet cilvēku grupa (Ideālā gadījumā visa 
kopiena) 



Praktiķa atsauces



Ciema attīstības plāns

• Ir lielisks «burkāns» kopienas spējināšanai
• Ir iemesls spējināt kopienas locekļus
• Ir process



Būtiskākie izaicinājumi ārējā atbalsta 
sniegšanā 
• Neprofesionalitāte no izpildītāju puses (Nav izpratnes par veicamo 

uzdevumu)
• Atbalsta sniedzēju finansētāju nezināšanas par veicamo darbu apjomu
• Nepietiekama laika un resursu plānošana
• Dažādās kopienas spējas- atbalsta pasākumu piemērošana kopienas 

vajadzībām
• Atbalsta trūkums kopienas iniciēto pasākumu ieviešanai
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