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Sociālais dizains plānošanā, radot pārmaiņas ar sabiedrības kopdarbībā balstītu pieeju
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P Ā R M A I ŅAƧ!
p u b l i s k o  p a k a l p o jumu sociālais dizains



CHANGE!Pārmaiņas / sociālais dizains / publiskie pakalpojumi
Aktualitāte
CHANGE!Būtība / galvenie mērķi / iespējas / ieguvumi
Projekta ID

CHANGE!Galvenās darbības formas / iesaistītie
Pieeja
CHANGE!Aktivitātes / rezultāti (2016)
Pirmie secinājumi

CHANGE!Darbi / notikumi (2017)
Turpmākais



P Ā R M A I ŅAƧ!
p u b l i s k o  p a k a l p o jumu sociālais dizains



- social Challenges- budget Cuts- Cyber (access to infor..)- Communities- Capabilities- Collaborative approach

<<CHANGE!>> AKTUALITĀTE



- Help people to Help themselves- cHoices and 
cHances

FOKUSS UZ SPĒJĀM UN IESPĒJĀM



- Alternatives: design 
thinking >> learning is 
combined with doing

- communicative Actions- Appropriate delivery >> 
effective public services

ATBILŽU MEKLĒJUMI DIZAINA PROCESĀ



- Networking, - Needs, 
- social innovatioN >>- New horizons- clear Next steps

INOVATĪVA ATBILDES REAKCIJA >> PIEPRASĪJUMS / 
PIEDĀVĀJUMS = KOPRADE



- open Governance: witch sector - wich service- Greater trust: wider public engagement- Generalists – open framework creators >>- Good choices community

SOCIĀLAIS DIZAINS >> DALĪTA VARA = atbildība kā privilēģija



- Empowering people at local level >>- Effective public 
services >>- Enhance public value

PĀRMAIŅU KOMPONENTES DOMĀŠANAS VEIDĀ 
UN RĪCĪBĀS



1. Faktori, kas izceļ vajadzības1. MOTĪVI

2. PRIEKŠLIKUMI
2. Ideju ģenerēšana

3. PROTOTIPI3. Ideju pārbaude praksē

4. ILGTSPĒJĪGI
4. Idejas kļūst par ikdienas praksi

SOCIĀLO INOVĀCIJU SPĒKU IZSAKA DIZAINA PROCESS ZELTA GRIEZUMĀ!

5. PIEMĒROŠANA

6. Sociālās kustības, biznesa modeļi, likumi un noteikumi, dati un infrastruktūras un pavisam jauni domāšanas un rīcību veidi

5. Inovāciju difūzija un izaugsmes stratēģijas

6. SISTEMĀTISKAS PĀRMAIŅAS



PĀRMAIŅAS! - Publisko pakalpojumu ‘sociālais dizains’
URBACT III 2014-2020 – ES sadarbības programma ilgtspējīgai pilsētu attīstībai

Prioritārais virziens Nr.1 “Veicināt ilgtspējīgu pilsētu attīstību”
Tematiskais mērķis Nr.9 “Sociālā iekļaušana”

Mērķis – noteikt  parametrus un modelēt iespējas kulturāli dažādu pilsētu un reģionu virzībai uz sabiedrības kopdarbībā balstītu publisko 
pakalpojumu modeli
Būtība – stiprināt sadarbības ceļā radītu publisko pakalpojumu potenciālu, lai samazinātu izmaksas, efektīvāk risinātu sociāli 
ekonomiskās problēmas, uzlabotu zināšanas un veicinātu sociālo iekļaušanu

Galvenais rezultāts –integrētā rīcības plāna 
(Integrated Action Plan)izstrāde sabiedrības kopdarbībā balstītu 
publisko pakalpojumu modeļa ieviešanā.

Visi vēlamies labāku, vai vismaz savādāku 
pasauli, bet, kurš ir gatavs  mainīties?



STARPTAUTISKI: 9 PARTNERI
- Eindhoven (NL) - vadošais partneris
- Nagykanizsa (HU)
- Gdansk (PL)
- Rīgas plānošanas reģions (LV)
- Amarante (PT)
- Forli (IT)
- Dún Laoghaire-Rathdown (IE)
- Skåne (SE)
- Aarhus (DK)

GALVENĀS DARBĪBAS FORMAS:
STARPTAUTISKI

– mācību un pieredzes apmaiņa (Study visits) 
līdz šim Londona (UK) un Amarante (PT)

LOKĀLI 
– vietējās atbalsta grupas darbība (Urban Local Support Group)
VIETĒJĀ ATBALSTA GRUPA - PAMATSASTĀVS
Pašlaik: 4 pašvaldības; 2 NVO; VARAM pārstāvji

2 Rīgas plānošanas reģions (RPR)1

2URBACT Latvija (VARAM) 1
10+? Rīgas plānošanas reģiona 4 pašvaldību pārstāvji un NVO pārstāvji2+?

2Piesaistāmie eksperti ?



Sarkandaugava
Čiekurkalns

RPR RDPADVARAM

VIETĒJĀ ATBALSTA GRUPA - PAMATSASTĀVS
PAŠLAIK:
4 pašvaldības –
Rīga, Carnikava,
Ķekava, Jaunpils
2 NVO – SAB un ČAB (Rīga)
Sarkandaugavas attīstības biedrība 
Čiekurkalna attīstības biedrība
URBACT Latvija
VARAM pārstāvji



GALVENĀS DARBĪBAS FORMAS – aktivitātes REZULTĀTI, 2016 PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES, 2017
LOKĀLI – vietējās atbalsta grupas (ULSG) darbība 
(Pilotteritorijas: Rīga, SAB, ČAB, Jaunpils, Ķekava, 
Jaunpils)
Februāris: Projekta vadošā eksperta vizīte Rīgā (Cityvisit), 1.potenciālās ULSG) sanāksme
Jūnijs: URBACT III Latvijas projektu partneru kopīga 
sanāksme VARAM
Augusts: 1. ULSG tikšanās – projekta mērķu un būtības sapratne, plānotās aktivitātes
Oktobris: URBACT III Latvijas projektu partneru 
metošu seminārs VARAM; 2. ULSG tikšanās  -
projekta aktualitātes, līdzšinējā pieredze, ieguvumi, Integrētā rīcības plāna virzienu definējums

Maijs: projekta apstiprināšana un 
uzsākšana
Jūlijs/Augusts: vietējās atbalsta 
grupas (ULSG) izveide, nokomplektēšana
Septembris: projekta 2.fāzes 
uzsākšana, problēmjautājumu 
apkopojumsOktobris: provizoriskie Integrētā 
rīcības plāna virzieni
Novembris: apgūto metožu un 
pieredzes iestrāde ULSG darbam 2017.gadā.

Janvāris/Februāris:
ULSG sanāksmes, RPR koordinācija un 
ekspertu piesaiste ULSG darbam - IAP 
izstrādes priekšizpētei (SNA) pilotteritorijāsMarts: Partneru pieredzes apmaiņas 
braucienu plānošana
Aprīlis/Maijs: ULSG sanāksmes, 
Priekšizpētes iestrāde IAPJūnijs/Jūlijs: ULSG sanāksmes, IAP vispārīgās 
metodoloģijas izstrāde, pamatojoties uz 
priekšizpētes rezultātiem
Augusts: metodoloģijas aprobācija Septembris-Decembris: IAP izstrāde

STARPTAUTISKI – mācību, pieredzes apmaiņa 
(Partneri: Eindhoven (vadošais partneris), 
Nagykanizsa, Gdansk, RPR, Amarante, Forli, 
DúnLaoghaire-Rathdown, Skåne, Aarhus)Februāris: Forli, Itālija (1.partneru sanāksme -
iepazīšanās, vajadzību un mērķu apzināšana, 
gatavošanās projekta 2.fāzei)
Septembris: Londona, UK (2.partneru sanāksme -projekta 2.fāzes uzsākšana, 1.pieredzes apmaiņa)
Novembris: Amarante, Portugāle (3.partneru 
sanāksme - Integrētā rīcības plāna struktūras 
izveide, 2.pieredzes apmaiņa)

Februāris: vajadzību un mērķu 
apzināšana, gatavošanās projekta 
2.fāzei
Marts/Aprīlis: projekta pieteikuma precizējumi
Jūlijs: Sagatavots Londonas 
sanāksmes darba plāns
Septembris: Labās prakses piemēru apkopojums, uzsākta projekta 2.fāze
Novembris/Decembris: Nodefinēts 
Integrētā rīcības plāna virziens un 
struktūra; Darba plāns 2017.gadam

Janvāris/Februāris: Projekta atskaites, 
Partneru pieredzes apmaiņas plānošana
Marts: Partneru 1. pieredzes apmaiņas vizītes 
& uzņemšanaAprīlis: Gdaņska, Polija: 4.partneru 
sanāksme (IAP izstrāde)
Maijs:  Partneru 2. pieredzes apmaiņas vizītes 
& uzņemšanaSeptembris: Aarhus, Dānija: 5.partneru 
sanāksme (IAP izstrāde)
Oktobris: DLR, Īrija: 6.partneru sanāksme 
(IAP prezentācijas)



INTEGRĒTĀ RĪCĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES GAITA -Sadarbības procesa galvenais mērķis – domāšanas veida un pakārtoto rīcību pārmaiņas



Virzieni:
• Sadarbības kapacitātes atraisīšana (Unlocking Collaborative capacity)
• Uz kopienas interesēm balstīti publiskie pakalpojumi (Public services based on community interests)

IAP AKRONĪMS: KOPIENA KĀ TILTS (COMMUNITY AS A BRIDGE)

COMMUNITY AS A BRIDGE



Sadarbības platformu veidošana:
- Reģions Pašvaldība Institūcijas

- Kopienas – NVO
- Apzināt, strukturēt nedefinētās vajadzības -atbildības
Rīgas plānošanas reģions – 2 pretnostatāmi konteksti:
Rīgas pilsēta
Reģiona pašvaldības

SADARBĪBAS KAPACITĀTES ATRAISĪŠANA



Sabiedrības profilu analīze pilotteritorijās
- Rīga: kopienu līderi un aktīvisti
- Ķekava: telpiskās plānošanas procesa ietvaros
- Carnikava: Pašvaldība, sadarbībā ar vietējo kopienu
- Jaunpils: Pašvaldība kā platforma kopienas interešu 

izcelšanai caur aktivitātēm

UZ KOPINAS INTERESĒM BALSTĪTI PUBLISKIE PAKALPOJUMI



UZ KOPINAS INTERESĒM BALSTĪTI PUBLISKIE PAKALPOJUMI

«Spiegošana» – (vietējās atbalsta grupas 
darbs, RPR koordinēta un ekspertu konsultēts)

Dizains – pērbaude un pilnveide testējot 
pilotteritorijās - kopienās



Turpinājums sekos..... 
- 1x divos mēnešos – ULSG sanāksme
- Sistemātisks kopdarbs pie IAP
- Forumi 2017 – 2x Jūnijs, Novembris
- Noslēguma konference 2018 (Maijs)

Paldies!


