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PĒTĪJUMA APRAKSTS 
 

Projekta nosaukums: Pašvaldību loma sabiedrības integrācijas procesā 

Pētījuma veicējs: Baltijas Sociālo Zinātņu institūts 
Elizabetes ielā 65-8, Rīga, LV – 1050, Latvija 
tālr.: (+371) 7217553, fakss: (+371) 7217560   

Pētījuma pasūtītājs: Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās 
sekretariāts 
Elizabetes iela 20, Rīga, LV-1050, Latvija  
tālr.: (+371) 7365332, fakss: (+371) 7365335 

Pētījuma finansētājs: ANO Attīstības programmas projekts 
“Atbalsts valsts  programmas “Sabiedrības integrācija 
Latvijā”  īstenošanai” 

Pētījuma laiks: 2003.gada novembris – 2004.gada janvāris 

Mērķis: Noskaidrot pašreizējo situāciju pašvaldībās sabiedrības 
integrācijas jomā. 

Apakšmērķi:  Pašvaldību attīstības dokumentu analīze no sabiedrības 
integrācijas aspektiem; 

 Reālās situācijas izzināšana pašvaldībās par sabiedrības 
integrācijas jautājumiem, tematikas aktualitāti un pieejām 
problēmu risināšanā; 

 Korelācijas noteikšana starp pašvaldību attīstības 
dokumentu esamību vai neesamību un panākumiem 
integrētas sabiedrības veidošanā. 

Uzdevumi: a) Veikt dokumentu apsekojumu par vismaz 500 Latvijas 
pašvaldībām. 

b) Sniegt vērtējumu un analīzi par vismaz 20 attīstības 
dokumentu kvalitāti un praktisko pielietojamību. 

c) Veikt daļēji strukturētas intervijas pašvaldībās, kurās ir 
pašvaldību attīstības dokumenti (15 pašvaldībās), kā arī 
pašvaldībās, kurās nav šādu dokumentu (8 pašvaldībās). 
Katrā no šīm pašvaldībām intervēt pašvaldību vadītāju vai 
atbildīgo amatpersonu par attīstības dokumentu izstrādi un 
pašvaldībā sabiedriski aktīvu cilvēku, kas orientējas  
sabiedrības integrācijas jautājumos. 

d) Sagatavot atskaiti par veikto pētījumu, kur būtu apvienota 
pašvaldību attīstības dokumentu satura un reālās situācijas 
sabiedrības integrācijas jomā analīze. 

e) Sniegt ieteikumus un rekomendācijas pašvaldības 
attīstības dokumentu kvalitātes uzlabošanai un integrācijas 
jautājumu aktualizēšanai  
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Projekta posmi un 
pielietotās metodes: 

1. posms - Anketēšana Latvijas pašvaldībās, izsūtot pa pastu 
uz visām pašvaldībām pašaizpildāmas anketas; 

2. posms - Pašvaldību attīstības dokumentu analīze; 

3. posms - Daļēji strukturētas intervijas ar pašvaldību un 
nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. 

Pētījuma 
metodoloģijas 
raksturojums: 

1) Pētījuma pirmajā posmā, izsūtot pa pastu uz visām 
pašvaldībām pašaizpildāmas anketas, tika iegūta 
informācija par 534 pašvaldībām (kopumā Latvijā ir 565 
pašvaldības, ieskaitot rajona pašvaldības).  

Pamatojoties uz šajā pētījuma posmā iegūto informāciju, tika 
izstrādāta metodoloģija padziļinātai attīstības dokumentu un 
situācijas analīzei sabiedrības integrācijas jautājumu 
kontekstā. 

2) Padziļinātai pašvaldības attīstības dokumentu un situācijas 
analīzei tika pielietota šāda pašvaldību atlases metode:  

 7 republikas nozīmes pilsētu pašvaldības (Rīga, 
Jūrmala, Ventspils, Liepāja, Jelgava, Rēzekne, 
Daugavpils). Šīs pašvaldības pamatoti ir izdalīt un 
aplūkot atsevišķi, jo tajās dzīvojošo iedzīvotāju skaits 
sastāda 47% no kopējā iedzīvotāju skaita valstī 
kopumā. 
 Katrā Latvijas reģionā tika izvēlētas 2 pašvaldības 

(pilsētas un pagasta), kurās ir attīstības dokumenti, un 
vēl 2 pašvaldības (pilsētas un pagasta), kurās nav vai 
tiek izstrādāti attīstības dokumenti. Rezultātā izlasē 
tika iekļautas 16 pašvaldības. 
 Apsekojamo dokumentu izlasē tika iekļautas arī 5 

reģionu attīstības stratēģijas un 7 rajona attīstības 
programmas. 

3) Daļēji strukturētas intervijas vienas pašvaldības ietvaros 
tika veiktas ar pašvaldības pārstāvi un sabiedriski aktīvu 
cilvēku pašvaldībā. Rezultātā tika veiktas 30 daļēji 
strukturētas intervijas pašvaldībās, kurās ir attīstības 
dokumenti, un 16 daļēji strukturētas intervijas 
pašvaldībās, kurās nav vai tiek izstrādāti pašvaldību 
attīstības dokumenti.  
NVO pārstāvju izvēle notika, vadoties pēc pašvaldības 
apsekojuma anketām, kurās tika iekļauts jautājums par 
pašvaldībā aktīvākajām NVO un to vadītājiem, kā arī 
citiem aktīviem cilvēkiem. 

Pētījuma atskaites 
struktūras apraksts: 

Atskaites 1. nodaļā ir apkopota informācija par 534 
apsekotajām pašvaldībām. Informācija šajā nodaļā ir analizēta 
reģionālā, rajonu, republikas nozīmes pilsētu, citu pilsētu un 
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pagastu griezumā. 

Atskaites 2. un 3. nodaļā ir apkopota informācija, kas iegūta 
dokumentu analīzes un daļēji – strukturēto interviju rezultātā. 
Šajā nodaļā informācija ir apkopota un analizēta par katru 
pašvaldību atsevišķi: 2.nodaļā ir aplūkotas pilsētu un pagastu 
pašvaldības, grupējot tās pa reģioniem, bet 3. nodaļā - 
republikas nozīmes pilsētu pašvaldības.  

Pielikumā ir aplūkojams apsekoto pašvaldību saraksts, 
apsekojumā izmantotā anketa, pašvaldību izlases 
raksturojums, daļēji strukturētās anketas, kā arī reģionālo 
dokumentu apsekojuma rezultāts un informācija par rajonu 
attīstības dokumentiem. 

Darba grupa: Grupas vadītāja – Dr.soc. Brigita Zepa   

Projekta vadītāja – Mag.soc. Inese Šūpule 

Lauka darba koordinatore: Virdžīnija Jace 

Atskaiti sagatavoja – Mag.soc. Inese Šūpule, maģistrante  
Inguna Peņķe, maģistrante Līga Krastiņa, maģistrante Jolanta 
Krišāne 
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GALVENIE REZULTĀTI 
 

Attīstības dokumentu esamība/ neesamība un to nozīmīgums 
 

Pētījumā tika noskaidrots, ka no apsekotajām 532 pašvaldībām1 485 ir 
izstrādāti pašvaldības attīstības dokumenti, 8 pašvaldībās attīstības dokumenti ir 
izstrādes stadijā, bet 39 pašvaldībām nav nekādu attīstības dokumentu  (1.tabula).  
 
1. tabula. Pašvaldību attīstības dokumentu (AD) apsekojuma rezultāti 
 

 Rīga Vidzeme Zemgale Latgale Kurzeme Kopā 
Nav AD  11 7 11 10 39 
Izstrādā AD  4 3 1 - 8 
Ir AD 1 161 105 127 91 485 

Ir SI nodaļas  93 58 77 44 272 
Ir SI programmas 1 18 13 14 8 54 
Nav informācijas  50 34 36 39 159 

Kopā: 1 176 115 139 101 532 
 

No tām pašvaldībām, kurās ir izstrādāti pašvaldības attīstības dokumenti, 
kopumā 54 ir sabiedrības integrācijas programma (25 pašvaldības) vai arī ar 
sabiedrības integrācijas jautājumiem tieši saistītas nozaru programmas (29 
pašvaldības). 272 no šīm pašvaldībām attīstības dokumentos ir ietvertas sadaļas, kas 
attiecas uz kādu no sabiedrības integrācijas jomām. 159 no tām pašvaldībām, kurās ir 
izstrādāti attīstības dokumenti, vai nu nav iekļautas tēmas, kas saistītas ar sabiedrības 
integrāciju, vai arī pašvaldību pārstāvji nav to norādījuši apsekojuma anketās. 

Sabiedrības integrācijas programmas vai arī ar sabiedrības integrācijas 
jautājumiem tieši saistītas nozaru programmas ir izstrādātas gandrīz visās republikas 
nozīmes pilsētās. Lielākajā daļā gadījumu pašvaldību, kurās ir sagatavota sabiedrības 
integrācijas programma, ir izstrādāta arī vispārēja pašvaldības attīstības programma 
vai plāns.  

Pašvaldību apsekojums parādīja, ka kopumā 8 pašvaldībām attīstības 
dokumenti šobrīd tiek izstrādāti pirmoreiz, bet 72 pašvaldībās jau izstrādātie 
dokumenti tiek pārstrādāti, jo attīstības dokumenti ir jāatjauno un jāpielāgo situācijas 
izmaiņām pašvaldībā un valstī kopumā.  

Attiecībā uz 39 pašvaldībām, kurās nav nekādu attīstības dokumentu, jāatzīmē, 
ka 38 no tām ir pagasta līmeņa pašvaldības, bet viena – pilsētas pašvaldība. 
 

Attiecībā uz pašvaldības attīstības dokumentu nozīmīgumu un nepieciešamību 
pašvaldības dzīves uzlabošanā gan pašvaldību vadītāji, gan pašvaldībā aktīvie cilvēki, 
NVO pārstāvji atzīst, ka šādi dokumenti ir nepieciešami, jo: 

1) šo dokumentu izstrādes ietvaros tiek veikts pašvaldības situācijas vispārējs 
novērtējums, kas sniedz kopēju ainu par galvenajām problēmām un 
sasniegumiem; 

2) pašvaldības pārstāvji kopā ar darba grupu vienojas par kopēju redzējumu, kā 
pašvaldībai būtu jāattīstās; 

                                                 
1 Uz aptaujas brīdi tika konstatēts, ka Latvijā ir 565 pašvaldības: 7 republikas nozīmes pilsētu 
pašvaldības, 26 rajona līmeņa pašvaldības, 58 pilsētu un 474 pagastu vai novadu pašvaldības. 
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3) tiek izstrādāti kritēriji (instruments), kā novērtēt padarīto, kas vienlaicīgi ir arī  
kontroles mehānisms pašvaldības darbam. 

 
Daudzām pašvaldībām viens no galvenajiem argumentiem, kādēļ 

nepieciešams izstrādāt pašvaldības attīstības dokumentu, ir likumā (Reģionālās 
attīstības likums, 2002) noteiktās prasības par plānošanas dokumentiem, kā arī tas, ka 
attīstības dokumenta esamība/ neesamība var ietekmēt Eiropas Savienības un citu 
fondu līdzekļu piesaistes iespējas. 
 

Apkopojot pētījuma rezultātus attiecībā uz tām pašvaldībām, kurās nav 
attīstības dokumentu, var secināt, ka galvenie iemesli attīstības dokumentu 
neesamībai, kā arī tam, ka tie netiek aktualizēti, ir: 

• neskaidra situācija ar administratīvi teritoriālo reformu (pašvaldībām ir grūti 
plānot savu attīstību, nezinot, kā tiks veidoti reģioni valstī. Dažos gadījumos 
pašvaldības ir tikko apvienojušās vai drīzumā gatavojas apvienoties vienā 
novadā, līdz ar to gaidāmās izmaiņas sarežģī plānošanu); 

• kompetentu darbinieku nepietiekamība attīstības dokumentu izstrādei; 
• finansu resursu trūkums attīstības dokumentu izstrādei un īstenošanai; 
• uzskats, ka iedzīvotāju skaita ziņā nelielai pašvaldībai nav nepieciešams 

attīstības dokuments. 
 

Attīstības dokumentu izstrāde 
 

Pašvaldības attīstības dokumenta izstrādes iniciators pašvaldībās parasti ir 
pašvaldības vadītājs vai kāds no pašvaldības struktūras pārstāvjiem, un attīstības 
dokumenta izveidošanai tiek izveidota darba grupa, vai arī tas tiek pasūtīts firmai, kas 
specializējusies attīstības dokumentu izstrādē. Tomēr, kā liecina pētījuma rezultāti, 
firmu pakalpojumi pašvaldību pārstāvju vērtējumā dažkārt nav pietiekami kvalitatīvi. 

Jāatzīmē, ka pašvaldībās nav vienotas pieejas par sabiedrības un NVO 
iesaistīšanu attīstības dokumentu izstrādē: daļā pašvaldību NVO tiek iesaistītas, citur 
– nē. Attiecībā uz sabiedrisko apspriešanu organizēšanu pašvaldību vadītāji norādīja 
uz iedzīvotāju pasivitāti un neieinteresētību, kas apgrūtina sabiedriskās apspriešanas 
īstenošanu. Biežāk īstenota prakse ir pašvaldību iedzīvotāju aptaujas veikšana pirms 
dokumenta izstrādāšanas, lai iegūtu informāciju par iedzīvotāju vēlmēm un 
vajadzībām. 

Daudzās pašvaldībās novērojams attīstības dokumentu izstrādes „otrais 
vilnis”, proti, laika periodā no 1993.-2000.gadam izstrādātie dokumenti ir novecojuši, 
un notiek darbs pie jaunu attīstības dokumentu izstrādes. 

Lielākajā daļa gadījumu dokumenta izstrādes finansējums ir veidots no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem (N=103) vai pašvaldības budžeta līdzekļiem kopā ar 
valsts piešķirto mērķdotāciju (N=160). Saskaņā ar anketās norādīto informāciju tādi 
gadījumi, kad dokumenta izstrāde ir finansēta tikai ar valsts mērķdotācijas līdzekļiem, 
ir 38, ar fondu līdzekļiem – 9, ar ES piešķirtiem līdzekļiem – 4 (Pielikums 7. 
Apsekojuma rezultātu tabulas). Finansējuma apjoms anketās netika norādīts. 

Dokumentu īstenošana lielākajā daļā gadījumu tiek finansēta no pašvaldību 
budžeta līdzekļiem (kā finansu avots minēts 182 reizes). Kā citi finansu avoti biežāk 
minēti: valsts mērķdotācijas (85), dažādu projektu līdzekļi (31), valsts investīciju 
līdzekļi (26), piesaistīti līdzekļi (25), fondu līdzekļi (15), ES fondu līdzekļi (14). 
Finansējuma apjoms svārstās robežās no 700 Ls līdz 37000 EUR, atsevišķos 
gadījumos pat līdz vairākiem miljoniem latu (Krāslavas rajons). 
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Attīstības dokumentu kvalitātes vērtējums 
 

Kvalitātes un apjoma ziņā attīstības dokumenti ir ļoti atšķirīgi. Vispārīgi 
vērtējot, iezīmējas šāda tendence: jo lielāka pašvaldība (lielākās pilsētas, rajoni), jo 
apjomīgāks un rūpīgāk izstrādāts ir attīstības dokuments (vai attīstības dokumentu 
kopums: vispārīgais plāns un nozaru attīstības dokumenti), tomēr jāatzīst, ka arī 
pavisam nelieliem pagastiem ir apjomīgi un kvalitatīvi izstrādāti attīstības dokumenti.  

Aptaujāto ekspertu (pašvaldību vadītāju un NVO pārstāvju) vērtējumā 
nozīmīgākā sadaļa attīstības dokumentos ir tā, kas veltīta rīcības plānam jeb 
īstenojamo projektu aprakstam un to novērtēšanas indikatoriem. Kvalitatīvi izstrādāts 
un pielietojams attīstības dokuments ir tāds, kur ir norādīti konkrēti projekti, to 
īstenošanas laiks, finansējuma apjoms un avots, atbildīgā institūcija un sagaidāmais 
rezultāts. Tajā pašā laikā jebkuram attīstības dokumentam rīcības plāns ir tā sadaļa, 
kas visstraujāk noveco vai izmainās, tādēļ daļā pašvaldību attīstības dokumenti ir 
vairāk deklaratīvs mērķu uzstādījums, bet rīcības plāns tiek sagatavots katru gadu 
atsevišķi. Tomēr, kā norādīja vairāki pašvaldību un NVO pārstāvji, galvenais ir, lai 
tāds konkrēts rīcības plāns tiek izstrādāts, jo būtisks nosacījums attīstības dokumenta 
kvalitātei ir iespējamība to realizēt. 
 
Sabiedrības integrācijas programmu izstrāde pašvaldībās 
 

Saskaņā ar pašvaldības vadītāju sniegto informāciju, pirmā pašvaldības līmeņa 
sabiedrības integrācijas programma tika izstrādāta Ventspilī 2000.gadā. Kopš tā laika 
sabiedrības integrācijas programmas ir izstrādātas vēl 20 pašvaldībās, 4 ir uzsākts 
darbs pie sabiedrības integrācijas programmas izstrādes, bet 29 pašvaldībās 
pašvaldību pārstāvji norāda uz nozaru programmām, uzskatot, ka tās ir pielīdzināmas 
sabiedrības integrācijas programmām (skatīt Pielikumu „Sabiedrības integrācijas 
dokumenti). 

Analizējot pašvaldību norādītās nozaru programmas, jāsecina, ka visvairāk 
pašvaldību ir izstrādātas Pieaugušo izglītības koncepcijas vai ar izglītības jautājumiem 
saistītas koncepcijas (20 pašvaldības), nedaudz mazāk ar sociāliem jautājumiem 
saistītas programmas (11 pašvaldības), bet 3 gadījumos pie integrācijas programmu 
sadaļas ir norādītas Kultūras attīstības koncepcijas. 

 
Kopumā sabiedrības integrācijas dokumentos visbiežāk iekļautās tēmas ir 

saistītas ar izglītības, sociālās integrācijas, nodarbinātības, kultūras, sporta, valodas, 
pilsoniskās līdzdalības un etniskās integrācijas jautājumiem (1.grafiks). Tikai vienā no 
dokumentiem ir skarti migrācijas jautājumi, bet nevienā no dokumentiem nav sadaļas 
par sadarbību ar tautiešiem ārzemēs. 

 
No tām pašvaldībām, kas ir sniegušas atbildes par savu Sabiedrības 

integrācijas un nozaru programmu izstrādi, lielākajā daļā gadījumu dokumentus 
izstrādāja pašvaldību izveidotas darba grupas vai pašvaldību iestāžu pārstāvji. 5 
pašvaldības norādīja, ka dokumentus ir izstrādājusi kāda sabiedriskā organizācija, 
vienā gadījumā – bibliotēkas vadītāja, vienā – vidusskola un vienā - augstskolas 
„Attīstība” studenti. 

Dokumentu izstrādāšanas procesā 18 pašvaldības ir izmantojušas statistiskos 
datus un iedzīvotāju ierosinājumus, 16 pašvaldības ir organizējušas pētījumus vai 



Pašvaldību loma sabiedrības integrācijas procesā 2004.gada janvāris 

© Baltijas Sociālo Zinātņu institūts, 2004    
 

10

izmantojušas jau veiktu pētījumu datus, bet 13 pašvaldības kā paraugus ir 
izmantojušas citu pašvaldību izstrādātos dokumentus. 

Attiecībā uz finansējuma piesaistīšanu dokumentu izstrādāšanā 10 pašvaldības 
norāda, ka ir saņēmušas Sabiedrības Integrācijas fonda līdzfinansējumu. 22 
pašvaldības norāda, ka dokumenta izstrādi ir finansējusi pašvaldība. Atsevišķos 
gadījumos sabiedrības integrācijas vai nozaru programmu izstrādē ir piesaistīti citi 
finansētāji, piemēram, valsts mērķdotācijas, „Providus”, Lielbritānijas valdība, ES 
„Socrates” programma. 

 
No visām pašvaldībām, kas ir norādījušas, ka tajās ir izstrādātas Sabiedrības 

integrācijas vai nozaru programmas (N=54), tikai 20 ir atzīmējušas, ka tajās ir kāda 
struktūrvienība, kas atbild par sabiedrības integrācijas jautājumiem. Visbiežāk 
minētās atbildes ir: sabiedrības integrācijas veicināšanas darba grupa (6), sabiedrības 
integrācijas padome (5) un sabiedrības integrācijas komisija (3). 
 
1. grafiks. Noteiktu tēmu biežums sabiedrības integrācijas programmās 
(apkopojums par visiem SI dokumentiem, par kuriem pašvaldības ir sniegušas 
informāciju. N=14)  
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Integrācijas tematikas nozīmīgums 
 

Kopumā pašvaldību līmenī integrācijas jautājumu tematika netiek vērtēta kā 
prioritāra. Lielā mērā tas ir izskaidrojams ar to, ka daļa Latvijas iedzīvotāju, tajā 
skaitā, pašvaldību vadītāju, sabiedrības integrāciju izprot tikai šaurā – etniskās 
integrācijas – nozīmē. Runājot par sociālās integrācijas jautājumiem, tiek atzīts, ka tie 
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pašvaldībā ir ļoti aktuāli, bet lielākoties kā pašvaldības prioritāte ir izvirzīta 
uzņēmējdarbības veicināšana. 

Pētījuma rezultāti ļauj izdarīt secinājumu, ka tajās pašvaldībās, kur pašvaldību 
pārstāvji pašvaldības iedzīvotāju etniskās neviendabības dēļ ir iedziļinājušies 
sabiedrības integrācijas problemātikā, ir novērojama ievērojami augstāka izpratne par 
sabiedrības integrācijas jautājumiem plašākā nozīmē. 

 
Analizējot dažādu ar integrācijas jautājumiem saistītu tēmu biežumu 

apsekotajos pašvaldību attīstības dokumentos, jāsecina, ka visbiežāk attīstības 
dokumentos ir iekļautas tēmas, kas saistītas ar izglītību, sociālo integrāciju un 
nodarbinātību, bet tādas tēmas kā migrācija, repatriācija un sadarbība ar tautiešiem 
ārzemēs šajos dokumentos netiek iekļautas vai arī tiek iekļautas ļoti reti (2.grafiks). 
 
2. grafiks. Ar integrācijas jomu saistīto tēmu biežums apsekotajos pašvaldību 
attīstības dokumentos (apkopojums par visiem apsekotajiem dokumentiem, 
ieskaitot reģionu un rajonu attīstības programmas. N=32)  
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Pašvaldību situācija katrā no integrācijas sfērām 
 

No pētījumā aplūkotajām sabiedrības integrācijas sfērām pašvaldībās 
visaktuālākā ir iedzīvotāju sociālā integrācija, uz to norāda lielākā daļa aptaujāto 
ekspertu. Tā ir sfēra, kas tiek vērtēta kā visproblemātiskākā un kurai ir nepieciešams 
vislielākais finansējuma apjoms. 

Nozīmīga sfēra pašvaldību līmenī ir reģionālā integrācija un pašvaldību 
sadarbība ar citām pašvaldībām: šajā jomā notiek un sagaidāms, ka vēl notiks, daudz 
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aktivitāšu - tiek veidoti jauni novadi, izstrādāti sadarbības projekti un kopīgi meklēti 
risinājumi dažādām praktiskām problēmām. 

Liela uzmanība pašvaldībās kopumā tiek pievērsta arī izglītības un kultūras 
jautājumiem: ir pašvaldības, kas izglītību ir definējušas kā savu prioritāti.  

Naturalizācija, valodas jautājums un etniskā integrācija kā aktuāla tiek vērtēta 
tikai tajās pašvaldībās, kurās ir liels slāvu minoritāšu īpatsvars. 

Migrācijas jautājumi pašvaldībās kopumā nav īpaši aktuāli, vienīgi tiek 
norādīts, ka jaunieši aizbrauc uz lielajām pilsētām mācīties un daļa neatgriežas 
atpakaļ, bet šai problēmai pašvaldības vadītāji saviem spēkiem īstenojamu risinājumu 
neredz. Savukārt repatriācijas organizēšana un atbalstīšana netiek saistīta ar 
pašvaldības funkcijām. Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs tiek īstenota atsevišķās vietās 
pēc pašu iedzīvotāju vai atsevišķu NVO iniciatīvas. 

Pilsoniskās līdzdalības un NVO attīstība pašvaldību vērtējumā ir potenciāls 
resurss, kas būtu jāattīsta: pašvaldību pārstāvji ļoti labprāt redzētu vairāk uzņēmīgu 
cilvēku un organizāciju, kas palīdzētu risināt pašvaldībā pastāvošās problēmas. No 
vienas puses, pašvaldību pārstāvji sūdzas, ka iedzīvotāji ir ļoti neaktīvi, no otras 
puses, attiecībā uz informācijas aprites nodrošināšanu ar iedzīvotājiem pārsvarā tiek 
izmantotas tikai „vienvirziena” metodes: proti, informācijas, piemēram, domes sēžu 
protokolu atreferēšana vietējā avīzē, radio, TV. Par atgriezeniskās saites veidošanu 
izsakās tikai daži pašvaldību un NVO pārstāvji (lielākajās pašvaldībās - „karstais” 
telefons; mazākajās - dažādu mērķgrupu sanāksmes). Jāpiebilst gan, ka mazās 
pašvaldībās informācijas apriti, iespējams, nodrošina tiešo kontaktu ceļā. 
 
Pašvaldību loma integrācijas problēmu risināšanā 
 

Attiecībā uz pienākumu un lomu sadalījumu starp valsti un pašvaldību, lielākā 
daļa pašvaldību pārstāvju norāda, ka sagaida lielāku aktivitāti no valsts puses, turklāt 
tas attiecas uz pilnīgi visiem ar sabiedrības integrāciju saistītajiem aspektiem. 
Pašvaldību pārstāvju vērtējumā pašvaldībām pašām nav pietiekamas kapacitātes 
risināt minētās problēmas, tām ir nepieciešams lielāks atbalsts no valsts puses. 
 

Kopumā pētījuma rezultāti neļauj viennozīmīgi izdarīt secinājumus par 
saistību starp dokumentu esamību un sabiedrības integrācijas pakāpi pašvaldībā. 
Tomēr iezīmējas tendence, ka sabiedrības integrācijas problēmas vislabāk apzinās tās 
pašvaldības, kurās ir lielāka etniskā un sociālā nevienlīdzība (piemēram, lielās 
republikas nozīmes pilsētas), atbilstoši šajās pašvaldībās ir izstrādāta sabiedrības 
integrācijas programma un izveidotas institūcijas, kuru uzdevums ir risināt sabiedrības 
integrācijas problēmas. Tas nenozīmē, ka tām ir lielāki panākumi integrētas 
sabiedrības veidošanā, bet gan liecina par pašvaldību aktivitātēm šajā virzienā. 
 
 
Rekomendācijas un ieteikumi pašvaldības attīstības dokumentu kvalitātes 
uzlabošanai un integrācijas jautājumu aktualizēšanai 
 
Par sabiedrības integrācijas tematikas aktualizēšanu: 

Pētījuma rezultāti parāda, ka termins „sabiedrības integrācija” lielā 
daļā pašvaldību tiek uztverts šaurā nozīmē, tikai kā „etniskā 
integrācija”, tādēļ valsts mērogā lielāka uzmanība būtu jāpievērš citu 
integrācijas aspektu atspoguļošanai plašsaziņas līdzekļos. 
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Par attīstības un integrācijas dokumentu izstrādi: 
1) Izstrādājot attīstības dokumentus, lielāka uzmanība jāpievērš 

kvalitatīvas un reālistiskas rīcības sadaļas sagatavošanai; 
2) Jābūt paredzētam mehānismam, kā tiek atjaunotas un papildinātas 

attīstības dokumentu rīcības sadaļas (piemēram, to pārskatīšana reizi 
gadā, pašvaldības budžeta pieņemšanas laikā); 

3) Izstrādājot attīstības dokumenta rīcības sadaļu, īpaša uzmanība 
jāpievērš realizācijas mehānisma un tā īstenošanas pārraudzības 
aspektiem; 

4) Gadījumos, kad ir labi izstrādāta pašvaldības vispārējā attīstības 
programma, kurā ir sadaļas par sabiedrības integrāciju, atsevišķa 
sabiedrības integrācijas programma pašvaldībā nav nepieciešama. 

 
Par informācijas apkopošanu: 

1) Informācijas apgūšanai par pašvaldību situāciju sabiedrības 
integrācijas jomā iesakām apzināt pašvaldībās īstenotos projektus, kas 
labāk atspoguļo pašvaldībā padarīto nekā izstrādātās programmas. 
Pēdējo gadu laikā aizvien vairāk projektu pašvaldībās tiek īstenoti ar 
dažādu fondu, piemēram, Sabiedrības Integrācijas fonda, Sorosa fonda 
atbalstu, kā arī kopā ar sadarbības pilsētām ārzemēs un, piesaistot ES 
līdzekļus. Daļu no šīs informācijas var iegūt, izanalizējot konkrēto 
fondu atskaites vai arī aptaujājot pašvaldības.  

2) Balstoties uz Baltijas Sociālo Zinātņu institūta savākto informāciju, 
iesakām izveidot Latvijas pašvaldību datu bāzi, kurā būtu apkopota 
informācija par attīstības dokumentu izstrādāšanu pašvaldībās. 

 
Par sadarbību ar Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu 
integrācijas jautājumu aktualizēšanā un risināšanā: 

1) Lai pašvaldības kļūtu par Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības 
integrācijas lietās sekretariāta sabiedrotajiem integrācijas problēmu 
risināšanā, iniciatīvai ir jānāk no sekretariāta puses, pretējā gadījumā 
sadarbība būs sekmīga tikai ar atsevišķām pašvaldībām, kas pašas ir 
aktīvas integrācijas jautājumu risināšanā; 

2) Cenšoties panākt sadarbību un informācijas apmaiņu ar pašvaldībām, 
sekretariātam būtu jāpiedāvā pašvaldībām saistoša palīdzība, kas, 
balstoties uz sekretariāta iespējām, varētu būt, piemēram, konsultatīva 
rakstura – palīdzība sadarbības partneru meklējumos, projektu 
pieteikumu gatavošanā un tamlīdzīgi. 

3) Lai izveidotu sadarbības mehānismu starp pašvaldībām un sekretariātu, 
iesakām sadarboties ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministriju, kā arī Pašvaldību Savienību. Šādai trīs pušu sadarbībai 
(sekretariāts, pašvaldības, RAPLM vai sekretariāts, pašvaldības, 
Pašvaldību Savienība) būtu lielāka efektivitāte, motivējot pašvaldības 
atsaukties sekretariāta aicinājumam. 
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PĒTĪJUMA REZULTĀTI 
 

1. PAŠVALDĪBU APSEKOJUMA REZULTĀTI 
 

Pētījuma pirmā posma uzdevums bija veikt Latvijas pašvaldību apsekojumu, 
lai iegūtu informāciju par pašvaldībās esošajiem dokumentiem, kas attiecas uz 
sabiedrības integrācijas jautājumiem. Lai nodrošinātu minētā uzdevuma izpildi, kā 
pētījuma metode tika pielietota anketēšana, izsūtot uz visām Latvijas pašvaldībām 
pašaizpildāmās anketas.  

Uzsākot pētījumu, tika izveidota visu Latvijas pašvaldību datu bāze, kura 
ietvēra 5662 pašvaldības, t.sk., 7 republikas nozīmes pilsētu pašvaldības, 26 rajona 
līmeņa pašvaldības, 58 pilsētu un 475 pagastu jeb novadu pašvaldības (sk.tabulu 
Nr.1). 

Katrai no pašvaldībām tika nosūtīta apsekojuma anketa, kas ietvēra šādus 
jautājumus:  

 Kādi pašvaldības attīstības un plānošanas dokumenti ir izstrādāti un 
pieņemti pašvaldībā; 

 Kādi reģiona, rajona vai novada attīstības un plānošanas dokumenti ir 
saistoši pašvaldībai; 

 Vai pašvaldībā ir izstrādāts kāds dokuments, kas veltīts tieši sabiedrības 
integrācijai; 

 Lūgums aprakstīt sīkāk katru no pašvaldībā izstrādātajiem attīstības un 
plānošanas dokumentiem, norādot arī dokumentā ietvertās sabiedrības 
integrācijas sfēras; 

 Vai pašvaldībā ir struktūrvienība vai amatpersona, kas atbild par 
sabiedrības integrācijas jautājumiem; 

 Pašvaldībām, kurās nav izstrādāts attīstības dokuments, lūdza norādīt, vai 
ir paredzēts izstrādāt šādu dokumentu, kādi ir iemesli tam, ka pagaidām 
nav izstrādāts savs attīstības dokuments, kad ir paredzēts uzsākt tā izstrādi, 
kādus finanšu un cilvēkresursu līdzekļus ir paredzēts piesaistīt un kādi ir 
argumenti šāda dokumenta nepieciešamībai; 

 Lūgums norādīt sabiedriski aktīvi cilvēku vai nevalstiskās organizācijas 
pārstāvi pašvaldībā, kurš īsteno pasākumus vai projektus sabiedrības 
integrācijas jomā. 

 
Rezultātā pētījuma pirmā posma ietvaros Baltijas Sociālo Zinātņu institūts 

veica 534 pašvaldību apsekojumu. No 532 pašvaldībām tika saņemtas aizpildītas 
anketas, bet divos gadījumos - atteikums aizpildīt izsūtīto apsekojuma anketu. 
Savukārt Cenu pagasts Jelgavas rajonā informēja, ka 2003.gada jūlijā ir apvienojies ar 
Ozolnieku pagastu Jelgavas rajonā, kopīgi izveidojot Ozolnieku novadu. Ņemot vērā 
šo faktu, apsekojuma anketu aizpildīja un atsūtīja Ozolnieku novada pašvaldību 
pārstāvis, tādējādi divu izsūtīto anketu vietā tika saņemta viena.  
 Aplūkojot tabulu zemāk (Tabulu Nr. 1) un salīdzinot aktivitāti pētījumā pēc 
pašvaldību veida, varam redzēt, ka salīdzinājumā ar pilsētu un rajona pašvaldībām 
zemāka aktivitāte vērojama pagastos.  

                                                 
2 http://www.raplm.gov.la/latviski/jaunumi.htm 
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Procentuāli salīdzinot pagastu aktivitāti pa Latvijas reģioniem, jānorāda, ka 
atšķirības gandrīz nav vērojamas. Katrā Latvijas reģionā vidēji 94% pagastu 
pašvaldības atsūtīja apsekojuma anketas, attiecīgi vidēji 6% pagastu pašvaldību 
neizrādīja ieinteresētību par pētījumu un apsekojuma anketas atpakaļ neatsūtīja.  
Būtiski norādīt, ka daļai pašvaldību (ne tikai neaktīvajām pašvaldībām, kas neatsūtīja 
apsekojuma anketas, bet arī daudzu citu pašvaldību pārstāvjiem) ir neskaidra situācija 
attiecībā uz reģionāli teritoriālo reformu. Tas neapšaubāmi ietekmēja pašvaldību 
pārstāvju motivāciju piedalīties pētījumā. Neskatoties uz minētajiem apstākļiem, 
pašvaldību apsekojums vērtējams kā veiksmīgs, t.i., kopumā pētījuma ietvaros tika 
apsekotas 534 pašvaldības (94% no visām pašvaldībām), kas ir vairāk nekā tika 
plānots, uzsākot pētījumu.  
 
2. Tabula. Salīdzinoša tabula par izsūtīto apsekojuma anketu skaitu uz 
pašvaldībām un atpakaļ saņemto anketu skaitu dalījumā pēc pašvaldību veida. 
 

REĢIONS 
ZEMGALE VIDZEME LATGALE KURZEME RĪGA KOPĀ Pašvaldību 

veids Pašvaldību 
skaits 

Atbildējušo 
skaits 

Pašvaldību 
skaits 

Atbildējušo 
skaits 

Pašvaldību
skaits 

Atbildējušo
skaits 

Pašvaldību
skaits 

Atbildējušo
skaits 

Pašvaldību 
skaits 

Atbildējušo 
skaits 

Pašvaldību
skaits 

Atbildējušo
skaits 

Republikas 
nozīmes 
pilsētas 

1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 7 7 

Rajona 
 6 6 9 9 6 5 5 5 - - 26 25 

Pilsētu 
 10 10 29 25 8 8 11 10 - - 58 53 

Pagastu 
 104 98 152 143 132 124 87 84 - - 475 449 

KOPĀ 
 121 115 191 178 148 139 105 101 1 1 566 534 

 
Turpmākajā rezultātu izklāstā tiks analizēti dati par 532 pašvaldībām, jo divas 

pašvaldības atteicās sniegt pētījumam nepieciešamo informāciju. Rezultātu izklāsts ir 
balstīts uz apsekojuma anketās norādīto informāciju, kuru sniedza katras konkrētās 
pašvaldības pārstāvji. Par pašvaldību sniegtās informācijas saturisko pusi šī pētījuma 
veicēji atbildību nenes.   

 
Apkopojot un analizējot iegūtos rezultātus no pašvaldību apsekojuma 

anketām, uzmanība tika pievērsta šādiem jautājumiem: 
- Vai pašvaldībā ir vai tiek izstrādāta sabiedrības integrācijas programma; 
- Vai pašvaldībā jau ir izstrādāts, tiek pašlaik izstrādāts vai arī plāno izstrādāt 

pašvaldības attīstības dokumentu; 
- Kādi ir iemesli tam, ka pašvaldībā nav izstrādāts neviens attīstības dokuments; 
- Vai pašvaldības attīstības dokumentā ir sadaļa, veltīta sabiedrības integrācijas 

jautājumiem. 
 

Pētījuma rezultātu apstrādē un turpmākajā izklāstā termins ‘attīstības 
dokuments’ ir lietots visplašākajā nozīmē, ar to apzīmējot, piemēram, pašvaldības 
attīstības programmu, sociālekonomisko stratēģiju un līdzīgus dokumentus. Ņemot to 
vērā, jāatzīmē, ka no 532 pašvaldībām 39 pašvaldības apsekojuma anketā nevarēja 
norādīt nevienu savā pašvaldībā izstrādātu attīstības dokumentu. Galvenokārt, tās ir 
pagastu līmeņa pašvaldības, taču vienā no gadījumiem tā ir pilsētu pašvaldība 
(Valdemārpils pilsēta ar lauku teritoriju Talsu rajonā). Rezultāti atklāj, ka visos 
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gadījumos, kad pašvaldībā nav izstrādāts neviens attīstības dokuments, nav arī 
sastopams neviens dokuments par sabiedrības integrācijas jautājumiem. Izanalizējot 
šajās pašvaldībās dzīvojošo iedzīvotāju skaitu, redzam, ka tas svārstās robežās no 491 
līdz 3337 iedzīvotājiem, kas ir salīdzinoši neliels. Izsmeļošāks iemeslu apraksts 
attīstības dokumentu neesamībai šajās pašvaldībās tiks sniegts pētījuma rezultātu 
turpmākajā aprakstā. 

Lai turpmākais pašvaldību apsekojuma rezultātu izklāsts būtu vieglāk 
uztverams, tas tiks strukturēts pa reģioniem, kur katra reģiona ietvaros secīgi tiks 
aplūkotas 4 grupas, dalījumā pēc pašvaldību veida – republikas nozīmes pilsētas 
pašvaldības, rajona līmeņa pašvaldības, pilsētas un pagastu pašvaldības. 
 
Zemgales reģions 
 

Kā parāda apsekojuma rezultāti, tad Jelgavas pilsētas pašvaldībā, kas ir 
vienīgā republikas nozīmes pilsētas pašvaldība Zemgalē, ir izstrādātas 13 nozaru 
koncepcijas, no kurām vairākas skar arī sabiedrības integrācijas tematiku (Koncepcija 
sociālās palīdzības attīstībai Jelgavā, Koncepcija kultūras attīstībai Jelgavā, Izglītības 
attīstības koncepcija Jelgavā) (skatīt 6. Pielikumu „Sabiedrības integrācijas 
dokumenti”). 

 
No 6 Zemgales reģiona rajona līmeņa pašvaldībām sabiedrības integrācijas 

programma ir izstrādāta vienā no rajona pašvaldībām – Aizkraukles rajona pašvaldībā 
(“Aizkraukles rajona sabiedrības integrācijas programma”). Šī dokumenta izstrādē 
nozīmīga loma bijusi nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, dokuments tika izstrādāts 
Aizkraukles rajona Informācijas un nevalstisko organizāciju centra vadītājas vadībā. 
Aizkraukles rajona pašvaldībā ir izveidota Aizkraukles rajona Sabiedrības integrācijas 
padome. 

Triju rajona pašvaldību attīstības dokumentos ir sadaļas par vairākiem 
sabiedrības integrācijas jautājumiem. Jāpiebilst, ka Bauskas rajona pašvaldība ir 
izstrādājusi ne tikai rajona attīstības programmu, aptverot vairākus sabiedrības 
integrācijas jautājumus, bet izveidojusi arī tādus dokumentus kā “Sociālās palīdzības 
pakalpojumu attīstības stratēģija” un “Pieaugušo izglītības attīstības programma”.  

Atlikušajās divās Zemgales rajona pašvaldībās situācija ir šāda – viena no 
pašvaldībām nav norādījusi, vai dokumentā kāda no sadaļām ir veltīta sabiedrības 
integrācijas jautājumiem, bet otra pašvaldība pašlaik izstrādā attīstības dokumentu un 
nav informācijas par šī dokumenta saturu.  

 
Kopumā Zemgales reģionā ir 10 pilsētu pašvaldības un par visām šīm pilsētām 

tika veikts apsekojums. Divām pilsētu pašvaldībām ir dokumenti par sabiedrības 
integrācijas jautājumiem: Auces pilsēta ir izstrādājusi “Auces pilsētas sociālā dienesta 
attīstības koncepciju”, bet Tukuma pilsēta īsteno projektu sabiedrības integrācijas 
programmas izstrādei.  

Sešas pilsētu pašvaldības katra ir izstrādājusi attīstības dokumentu, kurā ir 
aplūkoti vairāki sabiedrības integrācijas jautājumi, tai skaitā, Aknīstes pilsēta ar lauku 
teritoriju Jēkabpils rajonā īsteno projektu “Roku rokā visi kopā”, kura ietvaros notiek 
krievvalodīgo iedzīvotāju iesaistīšana sabiedrībā.  

Vienā no Zemgales reģiona pilsētu pašvaldībām tiek plānots izstrādāt attīstības 
dokumentu, vēl viena pilsētu pašvaldība šādu dokumentu pašlaik izstrādā. Abu pēdējo 
pilsētu gadījumos nav informācijas par attīstības dokumentu saturu un to, vai šajos 
dokumentos kāda no sadaļām ir veltīta sabiedrības integrācijai.  
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No apsekotajām 98 pagastu pašvaldībām Zemgales reģionā, trīs pagastu 

pašvaldības apsekojuma anketās norādījušas dokumentus, kas saistīti ar sociālo 
integrāciju, t.i., Mazzalves pagasts Aizkraukles rajonā minējis “Sabiedrības sociālās 
integrācijas programmu” (2001.gads), Īslīces pagasts Bauskas rajonā norāda 
“Sabiedrības sociālās integrācijas stratēģiju” (2003.gads) un Aizkraukles novads 
Aizkraukles rajonā – “Aizkraukles novada sociālās attīstības programmu” 
(2003.gads).  

Būtiski norādīt, ka dažas pagastu pašvaldības sociālās integrācijas jautājumus 
risina kopīgi. Bērzes, Jaunbērzes pagasti Dobeles rajonā un Glūdas, Līvbērzes pagasti 
Jelgavas rajonā kopīgi ir izveidojuši pašvaldību sadarbības iestādi “Bērzes krasti”, kas 
risina sociālās integrācijas jautājumus šajos pagastos. Kā norādīts apsekojuma anketā, 
tad no 2003.gada maija šai iestādei ir arī sava sabiedrības integrācijas programma. 

Savukārt Rundāles pagasta pašvaldība ir izstrādājusi “Rundāles pagasta 
pieaugušo izglītības attīstības programmu” (2001.gads).  

No atlikušajām 90 pagasta pašvaldībām Zemgalē 50 pašvaldības sava pagasta 
attīstības dokumentā ir iekļāvušas  sadaļas par sabiedrības integrācijas jautājumiem. 
Attiecīgi 33 Zemgales pagastu attīstības dokumentos vai nu nav aplūkoti sabiedrības 
integrācijas jautājumi, vai arī tas nav norādīts apsekojuma anketā.  

Turpretī 7 pagasta līmeņa pašvaldībām Zemgalē nav neviens attīstības 
dokuments. Kā būtiskākos iemeslus attīstības dokumenta neesamībai pašvaldību 
pārstāvji norādījuši neskaidro situāciju, kas saistīta ar teritoriālo reformu, finansu 
resursu un cilvēkresursu trūkumu, kā arī vienā no gadījumiem tiek minēts tas, ka nav 
nepieciešamības pēc šāda dokumenta. Pēdējo minēto iemeslu, ka pašvaldībai nav 
nepieciešams izstrādāt attīstības dokumentu, iespējams, nosaka apstāklis, ka šajā 
pašvaldībā dzīvo tikai 643 iedzīvotāji. 

 
3.tabula. Apsekojuma rezultāti: Zemgale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. tabula. Sabiedrības integrācijas dokumenti: Zemgale 

 Visa 
Zemgale 

Rajoni Republikas 
nozīmes pilsētas 

Pilsētas Pagasti 

Sabiedrības integrācijas vai 
nozaru programmas 

 

 
13 

 
2 

 
1 

 
2 

 
8 

 
Kopā aptaujāti: 

 

 
115 

 
6 

 
1 

 
10 

 
98 

 

 Zemgale 
Nav AD 7 
Izstrādā AD 3 
Ir AD 105 

Ir SI nodaļas 58 
Ir SI programmas 13 
Nav informācijas 34 
Kopā aptaujāti: 115 
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Vidzemes reģions 
Šī reģiona republikas nozīmes pilsēta ir Jūrmala un šīs pilsētas pašvaldība ir 

izstrādājusi “Jūrmalas pilsētas pašvaldības ekonomiskās un sociālās attīstības 
programmu sabiedrības integrācijas jautājumos” (2003.gads). 

 
No deviņām Vidzemes reģiona rajona pašvaldībām sabiedrības integrācijas 

programmu ir izstrādājusi tikai Alūksnes rajona padome, un šī programma saucas “No 
atšķeltības uz līdzjūtību” (2003.gads). Kā norādīts Alūksnes rajona apsekojuma 
anketā, tad šajā dokumentā tiek aptverti vairāki sabiedrības integrācijas jautājumi, ne 
tikai sociālā integrācija. Turklāt jāatzīmē, ka Alūksnes rajona pašvaldība ir 
izstrādājusi arī atsevišķu dokumentu, veltītu pieaugušo izglītībai - “Pieaugušo 
izglītības stratēģija Alūksnes rajonā” (2001.gads). Salīdzinoši daudz sabiedrības 
integrācijas jautājumi ir aplūkoti arī “Alūksnes rajona attīstības programmā” 
(1999.gads). 

Sešās rajona pašvaldību apsekojuma anketās ir norādīts, ka šajās pašvaldībās 
nav izstrādāts atsevišķs dokuments par sabiedrības integrācijas jautājumiem, bet liela 
daļa šo jautājumu ir aptverti rajonu attīstības programmā. Tā, piemēram, Ogres rajona 
padome pašreiz, aktualizējot Ogres rajona attīstības programmu, kā papildinājumu 
izstrādā un plāno iekļaut attīstības programmā atsevišķu sadaļu sabiedrības 
integrācijas jautājumiem. Jāatzīmē, ka Madonas rajona pašvaldība apsekojuma anketā 
norādījusi, ka finansiāli atbalstījusi Madonas rajona nevalstisko organizāciju 
sadarbības programmas “Kopējā sadarbībā kopējus rezultātus” izstrādi. 

Par divām rajona pašvaldībām nav informācijas, vai šo pašvaldību attīstības 
dokumentos ir ietverti arī sabiedrības integrācijas jautājumi.  

 
Vidzemes reģionā salīdzinājumā ar pārējiem Latvijas reģioniem ir visvairāk 

pilsētu, t.i., kopumā 29 pilsētas. Taču apsekojuma anketas tika saņemtas no 25 pilsētu 
pašvaldībām. Jānorāda, ka visām 25 Vidzemes pilsētu pašvaldībām ir  vai tiek 
izstrādāts savs attīstības dokuments, kā arī dažām no tām ir kāds atsevišķs dokuments, 
veltīts sabiedrības integrācijas jautājumiem. Tomēr vairākumā pilsētu pašvaldību 
sabiedrības integrācijas jautājumi tiek apskatīti attīstības dokumenta ietvaros. 

 
Sabiedrības integrācijas programmu ir izstrādājusi Olaines pilsētas dome 

(“Olaines pilsētas sabiedrības integrācijas programma”, 2003.gads), bet Salaspils 
pilsētas ar lauku teritoriju dome pašlaik izstrādā “Salaspils sabiedrības integrācijas 
programmu”. Neskatoties uz to, ka Salacgrīvas pilsētas pašvaldība tikai pašlaik 
izstrādā pilsētas attīstības plānu, tā jau ir sagatavojusi dokumentu par nepilngadīgo 
likumpārkāpēju integrāciju sabiedrībā (2001.gads).  

13 pilsētu pašvaldības apsekojuma anketās minējušas, ka tām nav izstrādāts 
atsevišķs dokuments par sabiedrības integrācijas jautājumiem, bet  vairāki sabiedrības 
integrācijas jautājumi ir aplūkoti šo pilsētu attīstības dokumentos. Jāpiebilst, ka 
Alūksnes pilsētas pašvaldība apsekojuma anketā norādījusi arī vairākus projektus, 
kuri ir saistīti ar sabiedrības integrācijas tēmu un ir iesniegti Sabiedrības integrācijas 
fondam - “Sociālā integrācija – pieejamības nodrošināšana”, “Krievvalodīgo 
integrācija Latvijas informācijas sistēmā” un projektu par atbalsta centra bērniem ar 
īpašajām vajadzībām izveidi. 

  Savukārt Cēsu pilsētas dome norāda, ka tā pašlaik aktualizē “Cēsu pilsētas 
attīstības plānu” un plāno 2004.gadā to apstiprināt. Attīstības dokumenta 
aktualizēšanas nozīmi Cēsu pilsētas pašvaldību pārstāvji pamato ar nepieciešamību 
pēc esošās situācijas detalizēta raksturojuma, attīstības virzienu un prioritāšu 
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nodefinēšanas, kā arī lai piesaistītu līdzekļus no Eiropas Savienības Strukturālajiem 
fondiem, Valsts Investīciju programmas un lai mērķtiecīgi izlietotu ierobežotos 
budžeta līdzekļus.  

Varakļānu un Baldones pilsētu pašvaldības tikai plāno izstrādāt pilsētu 
attīstības dokumentu. Kā būtiskākie iemesli tam, ka šāds dokuments nav izstrādāts, 
tiek minēts finansu līdzekļu trūkums un neskaidrības saistībā ar teritoriālo reformu. 

Par pārējo piecu Vidzemes pilsētu pašvaldību attīstības dokumentiem nav 
informācijas, kādas tēmas ir aplūkotas šajos dokumentos un vai kāda no tām ir saistīta 
ar sabiedrības integrāciju.  

 
Kopumā Vidzemes reģionā ir apsekotas 143 pagastu pašvaldības, no kurām 

vienai, Rīgas rajona Ādažu pagastu pašvaldībai, ir sava sabiedrības integrācijas 
programma (2003.gads), kuru, kā norāda pašvaldību pārstāvis, izstrādājusi sabiedriskā 
organizācija “Īpašuma un vides aizsardzības apvienība Ādaži”. Savukārt, Valmieras 
rajona Kocēnu pagasta pašvaldība pašlaik izstrādā sabiedrības integrācijas 
programmu. 

Vairākas pagastu pašvaldības apsekojuma anketās norādījušas, ka tām nav 
izstrādāta atsevišķa sabiedrības integrācijas programma, bet tajā pašā laikā tiek 
minēts, ka sociālās integrācijas jautājumi tiek risināti savādākā veidā.  

- Madonas rajona Indrānu pagastā tiek veikti projekti par sabiedrības sociālo 
integrāciju, tiek veidots informācijas, kultūras un izglītības centrs, kā arī 
pašvaldība piedalās projektā “Efektīvu attiecību veidošana starp pašvaldībām un 
iedzīvotājiem”.  

- Madonas rajona Kalsnavas pagastā nevalstiskās organizācijas īsteno projektus 
jauniešu un skolēnu integrācijai sabiedrībā.  

- Valkas rajona Jērcēnu pagasta pašvaldībā ir izveidots nolikums par sociālās 
palīdzības organizēšanu un sniegšanu pagastā.  

- Piecas pagastu pašvaldības  izstrādājušas dokumentu veltītu pieaugušo izglītībai 
(Cēsu rajona Kaives, Mārsnēnu, Veselavas pagasti, Ogres rajona Madlienas 
pagasts, Gulbenes rajona Rankas pagasts). 

- Ogres rajona Lauberes pašvaldība ir izstrādājusi “Lauberes pagasta bibliotēkas 
attīstības koncepciju” (1998.-2010.gads) un pašlaik darbojas arī pie pagasta 
sociāli ekonomiskās attīstības programmas izstrādes. 

- Valmieras rajona Dikļu pagasta pašvaldības apsekojuma anketā ir norādīts, ka 
pagasta sociāli ekonomiskajā attīstības programmā ir sadaļa, veltīta sabiedrības 
sociālajai integrācijai. 

 
Lielākā daļa Vidzemes reģiona pagastu pašvaldību, kurām ir savs pagasta 

attīstības dokuments, tajos ir iestrādājušas ar sabiedrības integrāciju saistītus 
jautājumus. Attiecīgi daļa pagastu pašvaldību pārstāvju anketā nav norādījuši 
attīstības dokumenta saturu un nav iespējams noteikt vai tajos ir ietverti arī 
sabiedrības integrācijas jautājumi. 

Savukārt 11 pagastu pašvaldības (no 143 pagastu pašvaldībām Vidzemē) 
apsekojuma anketās nav norādījušas nevienu attīstības dokumentu, kā arī nevienu 
dokumentu par sabiedrības integrācijas jautājumiem. Būtiskākie argumenti tam, ka 
pagastos nav izstrādāti attīstības dokumenti, tiek minēti šādi:  

• neskaidra situācija ar administratīvi teritoriālo reformu, kā rezultātā tiek 
nogaidīts līdz situācija noskaidrosies; 

• kompetentu darbinieku nepietiekamība attīstības dokumentu izstrādei; 
• finansu resursu trūkums attīstības dokumentu izstrādei un īstenošanai; 
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• uzskats, ka iedzīvotāju skaita ziņā nelielai pašvaldībai nav nepieciešams 
attīstības dokuments. 

 
 

5.tabula. Apsekojuma rezultāti: Vidzeme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. tabula. Sabiedrības integrācijas dokumenti: Vidzeme 

 Visa 
Vidzeme 

Rajoni Republikas 
nozīmes pilsētas 

Pilsētas Pagasti 

Sabiedrības integrācijas vai 
nozaru programmas 

 

 
18 

 
3 

 
1 

 
3 

 
11 

 
Kopā aptaujāti: 

 

 
176 

 
9 

 
1 

 
25 

 
1413 

 
 

Latgales reģions 
Šī reģiona vienā no republikas nozīmes pilsētām Daugavpilī pašlaik notiek 

darbs gan pie “Daugavpils pilsētas attīstības plāna” izstrādes, gan arī tiek veidota 
“Latgales reģiona sabiedrības integrācijas programma”. Daugavpils pilsētas domē ir 
izveidota arī sabiedrības integrācijas komisija, un katru gadu tiek aktualizēta 
sabiedrības integrācijas komisijas darba programma. 

Pēc Rēzeknes pilsētas apsekojuma anketas redzams, ka šajā pašvaldībā ir 
izstrādāta “Pilsētas ekonomiskās attīstības stratēģija 2001.-2010.gadam”, kurā ir 
ietverta sadaļa par sabiedrības integrācijas jautājumiem. Atsevišķs dokuments par 
sabiedrības integrāciju Rēzeknē nav izveidots, bet pilsētas domē darbojas sabiedrības 
integrācijas veicināšanas komisija. 

 
No 6 Latgales reģionā esošajām rajona pašvaldībām apsekojuma anketas tika 

saņemtas no piecām rajona padomēm. Rēzeknes rajona pašvaldība anketu neatsūtīja.  
Visās atsūtītajās rajona pašvaldību apsekojuma anketās ir redzams, ka šajās 

pašvaldībās ir izstrādāts gan attīstības dokuments, kurā ir aplūkotas vairākas 
sabiedrības integrācijas tēmas, gan arī ir izveidots atsevišķs dokuments par 
sabiedrības integrācijas jautājumiem.  

Balvu rajona pašvaldībā ir sagatavota “Balvu rajona nabadzības un sociālās 
atstumtības mazināšanas stratēģija” (2002.gads), Krāslavas rajonā - “Krāslavas rajona 
sabiedrības sociālās, etniskās un reģionālās integrācijas programma” (2002.gads), 

                                                 
3 Kopumā tika apsekotas 143 pašvaldības, no kurām aptaujas anketas atsūtīja 141 pašvaldība, bet 2 
pašvaldības atsūtīja rakstisku atteikumu piedalīties aptaujā. 

 Vidzeme 
Nav AD 11 
Izstrādā AD 4 
Ir AD 161 

Ir SI nodaļas 93 
Ir SI programmas 18 
Nav informācijas 50 
Kopā aptaujāti: 176 
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Ludzas rajonā – “Ludzas rajona sociālās un etniskās integrācijas programma” 
(2003.gads), Preiļu rajonā – “Preiļu rajona vides veselības rīcības programma” 
(2002.gads), “Preiļu rajona kultūras mantojuma programma” (2003.gads), Daugavpils 
rajonā – “Pieaugušo izglītības stratēģija Daugavpils rajonā” (2001.gads). 

Ludzas rajona padomē darbojas sabiedrības integrācijas padome, bet Balvu 
rajonā - darba grupa, kas risina sabiedrības integrācijas jautājumus. Tomēr jāatzīmē, 
ka padomes vai darba grupas neesamība rajona pašvaldībā nenorāda, ka šajā 
pašvaldībā netiek risināti šie jautājumi. Kā norāda Daugavpils rajona pašvaldības 
pārstāvis, tad dažādu nodaļu speciālisti saskaras un strādā arī ar sabiedrības 
integrācijas jautājumiem. 

 
Salīdzinot pilsētu pašvaldību skaitu starp reģioniem, vismazāk tās ir Latgales 

reģionā - tikai 8 pilsētu pašvaldības. Turklāt no visām šīm pilsētu domēm tika 
saņemtas atpakaļ aizpildītas apsekojuma anketas.  

Vienā no 8 Latgales reģiona pilsētām ir izstrādāta sabiedrības integrācijas 
programma, t.i., sadarbībā ar Ludzas rajona padomi Ludzas pilsēta ir sagatavojusi 
“Sabiedrības integrācijas programmu” (2001.gads).  

Piecu pilsētu (Balvu, Viļānu, Subates, Kārsavas, Dagdas) pašvaldību anketās 
ir uzskaitīti šo pilsētu attīstības dokumenti, kā arī norādīta šo dokumentu saturiskā 
puse, kas visos gadījumos atklāj sabiedrības integrācijas jautājumu ietveršanu 
dokumentos. Turklāt jāpiebilst, ka Balvu pilsētas dome anketā sniegusi arī 
informāciju par to, ka šīs pilsētas pašvaldībā par sabiedrības integrācijas jautājumiem 
atbild PA “Sociālais serviss”. Savukārt, Viļānu pilsētas dome norādījusi, ka tās 
pašvaldībā par sabiedrības integrācijas jautājumiem atbild darba grupa. 

Pilsētas attīstības plānu ir izstrādājusi arī Viļakas pilsēta, bet par dokumenta 
saturisko pusi grūti spriest, jo anketā tas nav aprakstīts. Šis plāns ir sagatavots 
1994.gadā un būtu nepieciešams to aktualizēt, taču, kā norāda Viļakas pilsētas domes 
pārstāvji, tam trūkst finansējuma.  

Savukārt, Ilūkstes pilsētas pašvaldība pašlaik strādā pie pilsētas attīstības 
programmas un 2003.gada novembrī notika šī dokumenta publiskā apspriešana. 

 
Kopumā no apsekotajām 124 Latgales reģiona pagastu pašvaldībām, astoņās ir 

sastopams atsevišķs dokuments, veltīts sabiedrības integrācijas jautājumiem, bet vienā 
no pašvaldībām tiek veikts projekts sabiedrības integrācijas jomā. Visās šajās 
pašvaldībās ir izstrādāti arī pagasta attīstības dokumenti, kuros ir aplūkoti vairāki 
sabiedrības integrācijas jautājumi. Turpinājumā ir sniegta informācija par šajos 
pagastos sastopamajiem sabiedrības integrācijas dokumentiem. 

Krāslavas rajona Indras pagasta pašvaldība 2003.gadā ir sagatavojusi “Indras 
pagasta sabiedrības integrācijas programmu”. Andrupenes pagasta padome Krāslavas 
rajonā kopā ar sabiedriskām organizācijām 2003.gadā ir izstrādājušas “Sociālās 
integrācijas programmu Andrupenes pagastā”. Savukārt, Daugavpils rajona Salienas 
pagasts norāda, ka viņiem ir “Nelatviešu un jaukto ģimeņu bērnu integrācijas latviskā 
vidē programma” (2001.-2006.gads). 

Preiļu rajona Aglonas pagasta padome pašlaik strādā pie “Aglonas novada 
sabiedrības integrācijas programmas” izveides. Kā redzams apsekojuma anketā, tad 
Aglonas novadā plāno apvienoties Aglonas, Šķeltovas, Grāveru un Kastulinas pagasti. 
Rēzeknes rajona Rikavas pagasta pašvaldībā pašlaik tiek izstrādāta sabiedrības 
integrācijas programma. 

 Daugavpils rajona Naujenes pagasta apsekojuma anketā minēts, ka šī pagasta 
pamatskola ir izstrādājusi “Lāču pamatskolas attīstības programmu 2003.-2009. 
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gadam”, un šīs programmas mērķis ir sekmēt tādu sabiedrības locekļu veidošanos, 
kuri spēs patstāvīgi risināt dzīves problēmas un integrēties sabiedrībā. Šajā pagasta 
padomē ar sabiedrības integrācijas jautājumiem nodarbojas izglītības, kultūras un 
sporta komiteja. 

Rēzeknes rajona Ilzenes pagasta apsekojuma anketā norādīts, ka kopš 
2003.gada pagasts savā darbā izmanto kvalifikācijas darbu “Aprūpes mājas 
pakalpojuma vadības modelis”, ko izstrādājusi Sociālā darba un sociālās augstskolas 
“Attīstība” studente. 

Krāslavas rajona Šķeltovas pagasts savukārt īsteno projektu “Caur ērkšķiem 
uz zvaigznēm”, kurš aptver vairākus sabiedrības integrācijas jautājumus. Bez tam, tā 
kā šis pagasts plāno pievienoties Aglonas novadam, tad ir iesaistījies arī “Aglonas 
novada sabiedrības integrācijas programmas” izveidē. 

 
Pārējo pagastu apsekojuma anketas parāda, ka gandrīz visās (izņemot 11 

pagastus, kuros vispār nav norādīti nekādi dokumenti) pašvaldībās ir sagatavoti 
attīstības dokumenti, turklāt lielākajā daļā gadījumu šie dokumenti aptver arī 
sabiedrības integrācijas jautājumus. 

Kā jau tika minēts, no apsekotajām 124 Latgales reģiona pagastu pašvaldībām, 
11 pagastu anketās nav norādīts neviens attīstības dokuments, kā arī neviens 
sabiedrības integrācijai veltīts dokuments. Šajās pagastu pašvaldībās iedzīvotāju 
skaits ir robežās no 647 līdz 1688 iedzīvotājiem. Aplūkojot šajās anketās minētos 
iemeslus attīstības dokumenta neesamībai, redzams, ka, līdzīgi kā citos reģionos, arī 
Latgales pagasti norāda uz neskaidrībām saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, 
finansu resursu trūkumu un kvalificēta speciālistu nepietiekamību. Dažu pagastu 
pārstāvji snieguši izskaidrojumu arī sabiedrības integrācijas dokumentu neesamībai, 
kas atklāj pagastu pārstāvju neizpratni par sabiedrības integrācijas jautājumiem 
(“pagastā nav problēmu sabiedrības integrācijas jomā”; “nav vajadzības, jo pašvaldībā 
dzīvo galvenokārt latvieši”).  
 

 
7.tabula. Apsekojuma rezultāti: Latgale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. tabula. Sabiedrības integrācijas dokumenti: Latgale 
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Latgale 

Rajoni Republikas 
nozīmes pilsētas 
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 Latgale 
Nav AD 11 
Izstrādā AD 1 
Ir AD 127 

Ir SI nodaļas 77 
Ir SI programmas 14 
Nav informācijas 36 
Kopā aptaujāti: 139 
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Kurzemes reģions 
Abās reģiona republikas nozīmes pilsētās – Liepājā un Ventspilī - ir izstrādāta 

sabiedrības integrācijas programma, kura pēc noteikta laika tiek pārskatīta. Liepājas 
pilsētas domē darbojas sabiedrības saskaņas komisija, kā arī projektu koordinators 
sociālās infrastruktūras attīstībā. Kā norādīts Liepājas domes apsekojuma anketā, tad 
sabiedrības integrācija ir viena no Liepājas Attīstības stratēģijas prioritātēm. Ventspilī 
par sabiedrības integrācijas jautājumiem atbild Ventspils domes izpilddirektora 
vietnieks.   

 
Aizpildītas apsekojuma anketas tika saņemtas no visām piecām Kurzemes 

reģiona rajonu pašvaldībām. Katrā no šīm pašvaldībām ir izstrādāts vismaz viens 
attīstības dokuments, bet atsevišķs dokuments sabiedrības integrācijas jautājumiem 
vēl nav gatavots. Tomēr jāatzīmē, ka Saldus rajona pašvaldība ir izstrādājusi 
“Pieaugušo izglītības cilvēkresursu attīstības plānu” (2001.-2004.gads) un tās 
pašvaldībā darbojas darba grupa, kas atbild par sabiedrības integrācijas jautājumiem. 
Turklāt vairāki sabiedrības integrācijas jautājumi ir aplūkoti “Saldus rajona attīstības 
programmā” (2003.-2009.gads). Līdzīga situācija ir arī Liepājas rajona padomē, t.i., 
“Liepājas reģiona attīstības un darbības plāns” (1999.gads) aptver vairākus 
sabiedrības integrācijas jautājumus, un atsevišķs dokuments tikai par sabiedrības 
integrācijas jautājumiem nav izstrādāts. 

Talsu, Ventspils un Kuldīgas rajonu pašvaldību pārstāvji anketās sīkāk nav 
norādījuši šo rajonu pašvaldību attīstības dokumentu saturu, līdz ar to nav arī 
informācijas, vai šajos dokumentos ir aplūkoti ar sabiedrības integrāciju saistīti 
jautājumi.  

  
Kurzemes reģionā pavisam ir 11 pilsētu pašvaldības, un no 10 tika saņemta 

pētījumam nepieciešamā informācija. Sabiedrības integrācijas programma nav 
izstrādāta nevienā no šīm pilsētām, bet četru pilsētu pašvaldības pārstāvji apsekojuma 
anketās ir norādījuši, ka katras šīs pilsētas attīstības programma ietver vairākus 
sabiedrības integrācijas jautājumus. Turklāt jāpiebilst, ka Talsu pilsētas domē par 
sabiedrības integrācijas jautājumiem atbild domes izpilddirektora vietniece izglītības, 
kultūras, sporta un reliģisko lietu jautājumos. 

Attiecīgi vēl piecu pilsētu pašvaldības pārstāvji apsekojuma anketās minējuši 
tikai attīstības dokumentu nosaukumu, nenorādot to saturu. Tādejādi nav iespējams 
uzzināt, vai šajos dokumentos ir aplūkoti sabiedrības integrācijas jautājumi. Savukārt, 
Valdemārpils pašvaldībā nav izstrādāts neviens attīstības dokuments, kā arī neviens 
dokuments saistībā ar sabiedrības integrāciju. 

 
No apsekotajām 84 Kurzemes pagastu pašvaldībām vairākos pagastos ir 

izstrādātas vai plānots sagatavot sabiedrības integrācijas programmas. Tā, piemēram, 
Liepājas rajona Nīcas pagasta domē ir jau veiktas iestrādes, lai drīzumā sagatavotu 
sabiedrības integrācijas programmu. Kā atklāj šī pagasta apsekojuma anketa, par 
sabiedrības integrācijas jautājumiem pagasta padomē atbild kultūras, sporta un 
izglītības komisija, kā arī pieaugušo izglītības koordinatore. Pagastā darbojas jauniešu 
centrs, kurš īpašu uzmanību pievērš jaunajiem vecākiem, veicot aktivitātes un 
pasākumus tālākajās pagasta vietās.  

Saldus rajona Brocēnu novada dome ir sagatavojusi “Brocēnu novada sociālās 
un etniskās integrācijas programmu”, kā arī “Brocēnu novada izglītības attīstības 
programmu”. 
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Liepājas rajona Medzes pagastā ir izstrādāts “Medzes pagasta cilvēkresursu 
attīstības plāns” (2001.gads), kā arī pagasta attīstības programmā ir aplūkotas vairākas 
sabiedrības integrācijas tēmas  

Saldus rajona Šķēdes pagasts ir izstrādājis “Šķēdes pagasta pieaugušo 
izglītības attīstības plānu”. 

Talsu rajona Strazdu pagastā ir izveidota “Pieaugušo izglītības darba plāns 
pieaugušo tālākizglītībai un sociālai integrācijai” (2003.gads). 

 
70 pagastu pašvaldības pārstāvji apsekojuma anketās norādījuši, ka viņu 

pagastam ir savs attīstības dokumentus. Turklāt vairākums (39) pašvaldību 
aprakstījušas arī dokumentu saturisko pusi, parādot, ka tajos ir ietvertas arī vairākas 
sabiedrības integrācijas jomas. Attiecīgi 31 pagastu pašvaldības pārstāvju nav 
raksturojuši attīstības dokumentu saturu. 

 
No visām apsekotajām (84) pašvaldībām Kurzemes reģionā, 9 pagastu 

pašvaldības nav varējušas norādīt nevienu attīstības, kā arī nevienu sabiedrības 
integrācijas dokumentu. Iemesli tam, kā skaidro paši pašvaldību pārstāvji, ir līdzīgi 
iepriekš minētajiem citos reģionos. Pirmkārt, neskaidrā situācija administratīvi 
teritoriālās reformas gadījumā. Otrkārt, kvalificētu darbinieku trūkums. Treškārt, 
ierobežotie finansu resursi.    

 
 

9.tabula. Apsekojuma rezultāti: Kurzeme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. tabula. Sabiedrības integrācijas dokumenti: Kurzeme 
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Rīgas pilsēta 
 Kā norādīts apsekojuma anketā, Rīgas pilsētas domē ir izstrādāti vairāki 
attīstības dokumenti, t.i., “Rīgas attīstības mērķprogramma 2002.-2005.gadam”, 
“Rīgas pilsētas attīstības plāns 1995.-2005.gadam” un “Rīgas kultūrpolitikas 
koncepcija”. Atsevišķu dokumentu sabiedrības integrācijai Rīgas dome nav 
gatavojusi.  

 Kurzeme 
Nav AD 10 
Izstrādā AD - 
Ir AD 91 

Ir SI nodaļas 44 
Ir SI programmas 8 
Nav informācijas 39 
Kopā aptaujāti: 101 
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2. PAŠVALDĪBU SITUĀCIJAS IZPĒTE 
 

2.1. VIDZEME 
 

2.1.1. OGRES NOVADS (Ogres rajons) 
 

KOPĒJIE SECINĀJUMI 
 

Ogres novada attīstības programmas izstrāde ir uzsākta 2003. gada rudenī. Šī projekta 
ietvaros kā analīzes vienība ir iekļauts dokumentu apsekojumā norādītais Ogres 
pilsētas attīstības plāns 2001-2012. 
 
Attīstības dokumenta izstrāde 
Ogres pilsētas attīstības plāns tika izstrādāts, lai varētu izdarīt grozījumus pilsētas 
budžeta izlietojumā un piesaistīt investīcijas. Tā sagatavošanā piedalījās domes 
priekšsēdētājs, izpilddirektors, 11 cilvēku darba grupa, kā arī NVO pārstāvji un 
iedzīvotāji (tika veikta aptauja un diskusijas iedzīvotāju vidū). 
Saskaņā ar aptaujāto ekspertu viedokli, attīstības plāns ir ļoti nepieciešams, jo tas tiek 
ņemts par pamatu, veidojot gada plānu. Šobrīd notiek darbs arī pie jauna Ogres 
pilsētas attīstības plāna izveides, jo vecais plāns ir novecojis un tam ir nepieciešami 
uzlabojumi. 
 
Sabiedrības integrācija pašvaldībā 
Ekspertu vērtējumā lielākās problēmas Ogres novadā ir nabadzība un kultūras un 
izglītības nepietiekoša nodrošināšana. Saistībā ar etnisko integrāciju tika norādītas 
grūtības nodrošināt latviešu valodas vidi: krievvalodīgajiem, kas apgūst latviešu 
valodu, trūkst vides, kur to pielietot. 
Attiecībā uz sabiedrības integrācijas veicināšanu pašvaldības pārstāvis uzskata, ka 
pašvaldībai ir jāuzņemas galvenā atbildība sabiedrības integrācijas problēmu 
risināšanā, un tas ir īstenojams, sadarbojoties ar dažādām iestādēm, uzņēmumiem un 
sabiedriskajām organizācijām. Līdzekļi ir iegūstami no pašvaldības budžeta, no valsts 
budžeta (caur Naturalizācijas pārvaldi), piesaistot investīcijas, dažādus ziedojumus. 
Savukārt NVO pārstāvis domā, ka galvenā atbildība par šīm problēmām ir jāuzņemas 
valstij, bet pilsētā jāveido un jānostiprina pašvaldības saites ar uzņēmējiem, kā arī ar 
NVO.  

Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība 
Ogres novadā aktīvi darbojas vairākas nevalstiskās organizācijas (piemēram, 
uzņēmēju grupas, pensionāru un invalīdu biedrības, reliģiskas organizācijas), 
pašvaldība atbalsta NVO darbību un sadarbojas ar tām dažādu jautājumu risināšanā. 
Ogres pilsētas attīstības plānā kā viena no problēmām minēta nepietiekoša 
pašvaldības sadarbība ar iedzīvotājiem un zema sabiedrības aktivitāte, tāpēc izvirzīts 
uzdevums vairāk  iesaistīt  sabiedrību pārvaldes procesā (daļēji decentralizējot 
lēmumu pieņemšanu un izveidojot Sabiedrisko konsultatīvo padomi, kas atspoguļotu 
dažādu iedzīvotāju grupu viedokli un kontrolētu pašvaldības darbu). Minēta arī 
iespēja deleģēt sabiedriskām organizācijām atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanu, 
nodrošinot finansējumu un nepieciešamos darba apstākļus. 
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Rīcības programmā paredzēta sadarbības programmas un shēmas izstrāde, lai 
uzlabotu pašvaldības saikni ar pilsētas sabiedriskajām, nevalstiskajām un reliģiskajām 
organizācijām. Plānota arī brīvprātīgu kārtības sargu vienību veidošana. 
 
Naturalizācija un etniskā integrācija 
Naturalizācija un etniskās problēmas ekspertu vērtējumā Ogres novadā nav īpaši 
aktuālas. Darbojas ļoti laba krievu vidusskola, vairākas skolotājas piedalās projektos 
ar mērķi iesaistīt krievu tautības iedzīvotājus sabiedriskajās aktivitātēs. Pašvaldība 
cenšas, lai valsts valodas statuss paaugstinātos, neradot etniskas nesaskaņas. 
Rīcības programmā nav paredzētas aktivitātes šajā jomā. 
 
Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
Tā kā Ogres novads atrodas tuvu Rīgai, daudzi Ogrē dzīvojošie strādā Rīgā.  
Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs nav īpaši aktīva. Šajā jomā darbojas Ogres vēstures 
muzejs, apzinot tautiešus ārzemēs un organizējot viņu darbu izstādes. 
Rīcības programmā nav ietverti projekti, kas vērsti uz migrācijas, repatriācijas vai 
sadarbības ar tautiešiem ārzemēs jautājumiem. 
 
Sabiedrības sociālā integrācija, proti, iedzīvotāju veselība, nodarbinātība, sociālā 
nodrošināšana  
Iedzīvotāju sociālais nodrošinājums ir tieši atkarīgs no A/S Ogre. Pašvaldība ļoti 
aktīvi risina sociālās problēmas, atvēlot no budžeta 10% līdzekļu sociālajai palīdzībai. 
Izveidots Ogres Sociālās aprūpes centrs ar mērķi atvieglot iedzīvotājiem sociālo 
pakalpojumu saņemšanu, analizēt sociālos apstākļus un veikt profilakses darbu. 
Maznodrošinātie iedzīvotāji saņem dažādus pabalstus, ir izstrādāta sociālā programma 
cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšanai sabiedrībā, izveidots dienas centrs 
cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem. Dažādas pilsētas institūcijas, kas strādā ar šiem 
jautājumiem,  aktīvi sadarbojas viena ar otru, kā arī ar NVO. 
Ar bezdarbniekiem aktīvi strādā Nodarbinātības valsts dienests, iesaistot cilvēkus 
sabiedrībai lietderīgos darbos, par ko saņem brīvpusdienas sociālās aprūpes centrā.  
Rīcības plānā minēti 10 projekti attiecībā uz sociālo aprūpi, 7 – uz veselības aprūpi. 

 
Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām 
Ogres novads aktīvi sadarbojas ar pašvaldībām Ogres rajona ietvaros, it īpaši, 
izstrādājot projektus un veidojot nākotnes plānus. Problemātiski ir tas, ka dažādas 
pakalpojumu sfēras tiek organizētas atšķirīgu teritoriālo veidojumu ietvaros: Ogres 
zemes dienests – Lielrīgas reģionā, Slimokase – Aizkrauklē, nodarbinātība – 
Zemgales reģionā, vides veselība – Jēkabpilī. Grūtības rada nesakārtotā likumdošana 
attiecībā uz administratīvi teritoriālo reformu. 
Rīcības programmā nav minētas aktivitātes sadarbībai ar citām pašvaldībām. 

 
Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā 
Pašvaldība daudz dara, lai nodrošinātu plašas un kvalitatīvas izglītības iespējas visos 
vispārējās izglītības līmeņos, profesionālajā apmācībā, interešu izglītībā, kā arī 
pieaugušo tālākizglītībā. Visu izglītības līmeņu iestādes ir iesaistītas investīciju 
programmā (investēs 6 miljonus latu 3 posmos).  
Kultūras iestādes ir apvienojušās, veidojot Ogres novada kultūras centru, kur tiek 
organizēta kultūras dzīve, ir metodiskais darba kabinets un tiek piesaistīti labi 
speciālisti.  
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Rīcības programmā ietvertas 9 aktivitātes pirmsskolas izglītībā, 14 – pamatskolās un 
vidusskolā, 5- profesionālajā apmācībā, 5- pieaugušo tālākizglītībā, 11 – interešu 
izglītībā. Tās vērstas gan uz materiāli tehniskās bāzes, gan mācību programmu 
pilnveidošanu. 

 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
Pašvaldība informē iedzīvotājus ar rajona laikraksta, pilsētas TV, kā arī speciāla 
domes izdevuma “Ogrēnietis” palīdzību. Ogres pilsētas bibliotēkā var iepazīties ar 
pieņemtajiem pilsētas domes lēmumiem elektroniskā formā. Lai izzinātu sabiedrības 
viedokli, tiek rīkotas sabiedriskās apspriešanas par dažādiem jautājumiem. 
Ogres pilsētas attīstības plānā kā viena no problēmām minēta nepietiekoša 
pašvaldības sadarbība ar iedzīvotājiem, un ir izvirzīts uzdevums uzlabot sabiedrības 
informēšanu. Plānā atzīmēta iespēja ievietot Internetā visiem pieejamas datu bāzes par 
dažādām pagasta dzīves jomām, it īpaši informāciju par pašvaldības darbību 
(lēmumiem, rīkojumiem utml.). 
Rīcības programma paredz, t.s., vienas pieturas aģentūras izveidošanu, kā arī 
pašvaldības darbības ikgadējā pārskata un tekošā gada darba plānu publiskošanu. 
Plānota sabiedrības informēšana par dažādām tēmām - vides stāvokli un tās 
aizsardzību pagastā, par veselīgu dzīvesveidu, pašvaldības uzņēmuma “Dziednīca” 
sniegtajiem pakalpojumiem u.c. 
 
Kopumā 
Ogres novada pašvaldība ļoti aktīvi darbojas sabiedrības integrācijas jomā, it īpaši, 
saistībā uz sociālo un veselības aprūpi, izglītību un sadarbību ar iedzīvotājiem.  
Ogres pilsētas attīstības plānā 2001-2012 plaši analizēta situācija sociālajā un 
veselības aprūpē, izglītībā, uzņēmējdarbībā, kā arī attiecībā uz komunālo saimniecību, 
pašvaldības darbu un iedzīvotāju līdzdalību. Rīcības programmā minētas daudzas 
īstermiņa un ilgtermiņa aktivitātes sabiedrības integrācijas veicināšanai. 

 
 



Pašvaldību loma sabiedrības integrācijas procesā 2004.gada janvāris 

© Baltijas Sociālo Zinātņu institūts, 2004    
 

28

ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas  
 Rajonu pašvaldības  
 Pilsētu pašvaldības X 
 Pagastu pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Ogres novads 

 
3. Dokumenta nosaukums: Ogres pilsētas attīstības plāns 
4. Teritorija:  Ogres pilsēta 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
22.11.2000 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

2001.-2012. 

7. Izstrādātāji: Ogres pilsētas perspektīvās attīstības nodaļa 
Sociālā un veselības aprūpe 
Izglītība  
Uzņēmējdarbība (īpaši - tūrisms) 

8. Prioritārie virzieni: 

Mājoklis un infrastruktūra  
9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība x 
 Valoda  
 Kultūra  
 Sports  
 Veselība x 
 Nodarbinātība x 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija x 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)   
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas  
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija  
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana x 
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Par katru jomu dots vispārīgs raksturojums, iezīmētas konkrētas problēmas un attīstības vīzija. 

- Rīcības programmā minētas daudzas konkrētas aktivitātes. 
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ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas  
 Rajonu pašvaldības X 
 Pilsētu pašvaldības  
 Pagastu pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Ogres novads 

 
3. Dokumenta nosaukums: Ogres rajona sociāli ekonomiskās attīstības programma 
4. Teritorija:  Ogres rajons 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
11.08.1999 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

1999.-2005. 

7. Izstrādātāji: Ogres rajona padome un SIA “Projekts XXI” 
Izglītības sistēmas attīstība 
Tūrisma veicināšana 
Satiksmes un informācijas infrastruktūras attīstība 

8. Prioritārie virzieni: 

Vietējās demokrātijas un nevalstisko organizāciju attīstība. 
9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība x 
 Valoda  
 Kultūra  
 Sports  
 Veselība  
 Nodarbinātība  
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija  
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)   
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas x 
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija  
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana  
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Prioritāšu ietvaros nosprausti konkrēti darbības uzdevumi, atbildīgā institūcija un izpildes termiņi. 
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2.1.2. STRADU PAGASTS (Gulbenes rajons) 
 

KOPĒJIE SECINĀJUMI 
 

Attīstības dokumenta izstrāde 
Stradu pagasta sociāli ekonomiskās attīstības programma “Attīstības stratēģija un 
rīcības plāns 2001.-2013.gadam” tika izstrādāta tādēļ, ka to nosaka Latvijas 
Republikas likums, kā arī tādēļ, ka tā bija nepieciešamība pagasta attīstībai. Pie 
dokumenta izstrādes strādāja darba grupa. Par pamatu tika ņemti iedzīvotāju aptaujas 
rezultāti, semināros un diskusijās gūtā informācija, kā arī statistikas dati. Lielākās 
grūtības dokumenta izstrādē radīja iedzīvotāju neatsaucība. 
Prioritātes tika noteiktas, balstoties uz SVID analīzi, kurā tika noteiktas pagasta 
stiprās un vājās puses, attīstības iespējas un draudi katrai nozarei.  
Izvirzītie mērķi tiks realizēti, piesaistot pagastā darbojošos uzņēmumus, kā arī rajona 
padomes Pašvaldību un reģionālās attīstības nodaļu. 
Aptaujāto ekspertu vērtējumā, attīstības dokuments ir noderīgs un palīdz risināt 
sabiedrības integrācijas problēmas, tomēr , ja tas būtu jāraksta šodien, tad rakstītu to 
nedaudz savādāk - papildinātu tehniskās infrastruktūras sadaļu, savādāk noteiktu 
attīstības tendences un stratēģijas virzienu (piemēram, par apkuri ciematos), izmainītu 
atsevišķas punktus rīcības plānā. 
 
Sabiedrības integrācija pašvaldībā 
Kā viena no sabiedrības integrācijas problēmām tika minēts, ka pagastā nav viena 
galvenā centra, jo pagasts sastāv no 3 apdzīvotām teritorijām. Citas grūtības saistītas 
ar tādām jomām kā veselības aprūpe, dzimstība, nodarbinātība, iedzīvotāju pirktspēja. 
Atbildība par sabiedrības integrāciju un finansēšana būtu jāuzņemas kopīgi valstij un 
pašvaldībai. Stipri jāmaina valsts politika integrācijas problēmu risināšanā. 
 
Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība 
Divos pagasta ciematos ir izveidotas pensionāru padomes, ir iecere veidot arī klubu 
sievietēm, bet kopumā NVO darbība pagastā nav manāma. 
 
Naturalizācija un etniskā integrācija 
Etniskās integrācijas jomā pagastā nav nopietnu problēmu, jo iedzīvotāju nacionālais 
sastāvs ir samērā viendabīgs. 2003. gadā tas piedalījās pētījumā “Reģionālo aspektu 
nozīme pilsonības jautājumu risināšanā”. Ir apzināts nepilsoņu skaits (130 cilvēki), un 
pagastā ir cilvēks, kas ar šiem jautājumiem nodarbojas. 
 
Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
Migrācijas procesus ietekmē pagasta atrašanās tuvu pilsētai. Daļēji tāpēc samazinās 
iedzīvotāju skaits pašvaldībā. Tomēr vērojama arī pretēja tendence, jo pagastā 
palielinās darba vietu skaits, darbojas skola un pirmsskolas izglītības iestāde ar 
diennakts grupu. 
Stradu pagastā attīstības programmā konstatēta iedzīvotāju skaita samazināšanās, ko 
daļēji var izskaidrot ar iedzīvotāju migrāciju. SVID analīzē kā viens no draudiem 
minēta izglītotu cilvēku un jaunatnes aizplūšana uz citurieni. 
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Sabiedrības sociālā integrācija, proti, iedzīvotāju veselība, nodarbinātība, sociālā 
nodrošināšana  
Pagasta pašvaldība daudz dara, lai atvieglotu sociāli neaizsargāto iedzīvotāju stāvokli:  
aktīvi strādā pagasta sociālais darbinieks, bezdarbniekiem tiek nodrošināta iespēja 
noteiktu laiku strādāt algotus sabiedriskus darbus. Rūpējoties par iedzīvotāju veselības 
stāvokli, pagasta padome ir noslēgusi līgumu ar ģimenes ārsti par pakalpojumu 
sniegšanu. 
Stradu pagasta sociāli ekonomiskās attīstības programmā sociālie un medicīnas 
pakalpojumi ir norādīti kā viena no 5 attīstības prioritātēm, minēti arī daži konkrēti 
pasākumi nodarbinātības veicināšanai un sociālo un medicīnas pakalpojumu 
attīstīšanai. 
 
Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām 
Noslēgts līgums ar trim citiem pagastiem par Sadarbības apvienības izveidošanu. 
Apvienība izstrādā kopīgu izglītības politiku, kā arī palīdz īstenot sadarbību kultūras 
jomā. 
Stradu pagasta attīstības programmā minēti arī citi Sadarbības apvienības projekti – 
sociālās aprūpes centra un krājaizdevu sabiedrības izveide, kā arī pašvaldību 
teritorijas izpēte. 
 
Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā 
Nelielajā pagastā darbojas pirmsskolas izglītības iestāde un divas pamatskolas, 
bibliotēka un tautas nams (6 pašdarbības kolektīvi). Liela uzmanība tiek pievērsta 
speciālistu (skolotāju, pašvaldības darbinieku) kvalifikācijas paaugstināšanai.  
Attīstības programmas rīcības plānā paredzēts izveidot datorklasi pieaugušo 
tālākizglītībai un interneta pieslēguma punktu, kā arī būvēt brīvdabas estrādi. 
 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
Pašvaldības saikne ar iedzīvotājiem tiek nodrošināta, izdodot pagasta avīzi (reizi 
divos mēnešos), organizējot iedzīvotāju sapulces, kā arī sadarbībā ar Gulbenes 
televīziju. Plānots ieviest kastītes iedzīvotāju ierosmēm, sūdzībām utml., kā arī 
piegādāt informatīvas lapas katrai ģimenei. 
Pagasta attīstības programmā kā viens no 5 attīstības mērķiem minēta informatīvās 
saites starp pašvaldību un pagasta iedzīvotājiem veidošana un uzturēšana. 
 
Kopumā 
Pašvaldība iespēju robežās risina sabiedrības integrācijas jautājumus, it īpaši attiecībā 
uz sociālo integrāciju, izglītību un informatīvo saikni ar iedzīvotājiem. Stradu pagasta 
sociāli ekonomiskās attīstības programma ietver situācijas raksturojumu dažādās 
jomās un pagasta attīstības stratēģiju. Stratēģija ir rūpīgi izstrādāta, un konkrētu 
projektu apraksti atvieglo stratēģijas īstenošanu. 
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ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas  
 Rajonu pašvaldības  
 Pilsētu pašvaldības  
 Pagastu pašvaldības X 
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Stradu pagasts 

 
3. Dokumenta nosaukums: Stradu pagasta sociāli ekonomiskās attīstības programma. Attīstības 

stratēģija un rīcības plāns 2001.-2013. gadam 
4. Teritorija:  Stradu pagasts 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
2002. gada oktobris 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

2001.-2013. 

7. Izstrādātāji: Stradu pagasta padome 
Uzņēmējdarbība 
Komunālā un dzīvokļu saimniecība 
Zemes izmantošanas dažādošana 
Vides kvalitāte 

8. Prioritārie virzieni: 

Sociālie, medicīnas, kultūras un sporta pakalpojumi 
9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība x 
 Valoda  
 Kultūra x 
 Sports  
 Veselība x 
 Nodarbinātība x 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija x 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)   
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas  
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija  
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana  
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Izdalītas piecas attīstības prioritātes, katrai veikta SVID analīze, nosprausti mērķi katrā jomā, kā arī uzdevumi 

un konkrēti projekti to sasniegšanai. 
- Rīcības plānā detalizēti raksturoti realizējamie projekti, atbildīgās institūcijas, izmaksas un finansēšanas avoti, 

kā arī realizācijas laiks. 
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ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas  
 Rajonu pašvaldības X 
 Pilsētu pašvaldības  
 Pagastu pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Stradu pagasts 

 
3. Dokumenta nosaukums: Aktualizētā Gulbenes rajona 1996. gada attīstības programma. Attīstības 

stratēģija un rīcības plāns 2001.-2013. gadam 
4. Teritorija:  Gulbenes rajons 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
30.10.2002 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

2001.-2013. 

7. Izstrādātāji: Gulbenes rajona padomes Pašvaldību un reģionālās attīstības nodaļa 
Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana 
Lauksaimnieciskās zemes izmantošanas dažādošana 
Padziļināta koksnes pārstrāde 
Izglītība 

8. Prioritārie virzieni: 

Veselības aizsardzība un sociālā palīdzība 
9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība x 
 Valoda  
 Kultūra x 
 Sports  
 Veselība x 
 Nodarbinātība x 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija x 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)   
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas x 
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija  
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana  
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Minētas daudzas konkrētas problēmas dažādās jomās, balstoties uz tām,  noteiktas 5 galvenās mezgla 

problēmas prioritārā secībā. Tālāk analizēti katras problēmas cēloņi un iespējamie risinājumi valsts, reģiona, 
rajona un vietējo pašvaldību līmenī. 

- Lai novērtētu veikto pasākumu efektivitāti, noteikti uzskaitāmi un izmērāmi attīstības indikatori. 
- Rīcības plānā detalizēti raksturoti realizējamie projekti, atbildīgās institūcijas, izmaksas un finansēšanas avoti, 

kā arī realizācijas laiks. 
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2.1.3. SALACGRĪVAS  PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU 
(Limbažu rajons) 

 
KOPĒJIE SECINĀJUMI 

 
Attīstības dokumentu izstrāde 
Salacgrīvas pilsētai ar lauku teritoriju teritorijas attīstības plāns tika izstrādāts 
1998.gadā, vietējai būvvaldei sadarbojoties ar Somijas kompāniju SOIL&WATER. 
Bet šajā plānā netika aplūkoti sociāli-ekonomiskie jautājumi. Šobrīd tiek strādāts pie 
pilsētas attīstības plāna, kurā būtu aptvertas arī sociālās sfēras. Lai iegūtu informāciju 
projekta izstrādei, darba grupa un sabiedriskā organizācija “Taka” veica vietējo 
iedzīvotāju anketēšanu. 2003.gada decembrī tika pieņemti stratēģiski lēmumi par 
finanšu un cilvēkresursu piesaisti attīstības plāna īstenošanai. 
NVO „Sarkanais krusts” pārstāvis informēja, ka ir dzirdējis par pilsētas attīstības 
plāna izstrādi, bet nav projektā iesaistīts, tāpat viņam nav informācijas, ka kāds NVO 
būtu uzaicināts piedalīties attīstības plāna izveidē. 
 
Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība 
Kopumā Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldība novērtē NVO darba 
nozīmību un cenšas tās atbalstīt, arī topošajā pilsētas attīstības plānā ir paredzētas 
sadaļas par NVO iesaistīšanu pašvaldības darbā. Kā aktīvākās pilsētā tika minētas 
jauniešu, makšķernieku, nesen dibinātā invalīdu NVO un NVO „Sarkanais krusts”. 
Arī NVO „Sarkanā krusa” pārstāvja vērtējumā Salacgrīvas dome atbalsta NVO darbu. 
Pilsētas dome atbalsta „Jaunatnes Sarkanā krusta” aktivitātes, dod transportu 
dažādiem pasākumiem, nodrošina ar telpām.  
 
Naturalizācija un etniskā integrācija 
Gan pašvaldības vadītāja, gan NVO „Sarkanais krusts” pārstāvja vērtējumā 
naturalizācijas un etniskās integrācijas jomā Salacgrīvas pilsētā nav problēmu, jo 
cittautieši ir labi integrējušies vietējā sabiedrībā, ir labi apguvuši latviešu valodu un 
saprotas ar latviešiem. Bērni mācās latviešu skolās.  
 
Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs 
Gan pašvaldības vadītājs, gan NVO „Sarkanais krusts” pārstāvis norādīja, ka 
Salacgrīvā sekmīgi tiek īstenota gan sadarbība ar tautiešiem ārzemēs, gan sadarbība ar 
citām Eiropas pilsētām. Arī topošajā attīstības dokumentā ir paredzēta sadaļa par 
sadarbību ar tautiešiem ārzemēs. 
 
Sabiedrības sociālā integrācija (iedzīvotāju veselība, nodarbinātība, sociālā 
nodrošināšana) 
Sociālās nodrošināšanas ziņā Salacgrīvā šobrīd visaktuālākā problēma ir saistīta ar 
algu nemaksāšanu zivju fabrikā un fabrikas strādnieku, viņu ģimeņu atbalstīšanu. 
Tāpat pašvaldībā norit darbs ar citu riska grupu pārstāvjiem: invalīdiem, 
maznodrošinātajiem un citiem. 
NVO „Sarkanais Krusts” pārstāvja vērtējumā situācija Salacgrīvā no sociālā 
nodrošinājuma viedokļa šobrīd pasliktinās. Negatīvi tiek vērtēta pagastu pašvaldību 
piesaistīšana Salacgrīvai, jo, pēc NVO „Sarkanais Krusts” pārstāvja domām, tas tikai 
palielinās sociālo problēmu apjomu. 
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Pie pašvaldības īstenotajiem projektiem jāpiemin projekts „Dienas centra 
paplašināšana – nepilngadīgo likumpārkāpēju integrācijai sabiedrībā” (2001.gads, 
pašvaldības sociālā nodaļa) un atbalsts invalīdu biedrības izveidošanai. 
 

Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām 
Jautājumā par sadarbību ar citām pašvaldībām ne pašvaldības vadītājam, ne NVO 
pārstāvim nebija īstas skaidrības par sadarbības izdevīgumu nākotnē, tādēļ viņi 
atteicās sīkāk par šo jautājumu runāt. 
 
Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā 
Izglītībā Salacgrīvas pārstāvjus visvairāk uztrauc tas, lai pārāk strauji netiek likvidētas 
mazās pagastu skolas, tādēļ ir arī uzsākts projekts sadarbībā ar Sorosa fondu. 
 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana.  
Informācijas aprites nodrošināšanai Salacgrīvā iznāk savs laikraksts un Salacgrīvas 
domei ir sava mājas lapa Internetā. 
 
Kopumā 
Pašvaldības vadītāja vērtējumā pilsētas attīstības dokuments ir noteikti vajadzīgs, jo 
„tas nepieciešams rīcības plāna apzināšanai”. Galvenās problēmas pašvaldības 
vadītājam sagādā neskaidrības par gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu. 102 
pašvaldību modelis tiek uzlūkots ar bažām, paskaidrojot, ka, ja ir jāapvienojas, 
piemēram, ar Staiceles pilsētu, tas radīs lielas problēmas, jo Staiceles pilsētai ir iekrāts 
liels naudas parāds un tā būs apgrūtinājums visam reģionam. Pašvaldības vadītāja 
vērtējumā šādas problēmas ir jārisina valdības līmenī. 
NVO „Sarkanais krusts” pārstāvis pilsētas attīstības dokumenta izstrādi uzlūko kā 
resursu avotu savai organizācijai: „Būtu ļoti labi, ja dome varētu atrast arī kādu 
“finansiālu iedaļu” savā dokumentā priekš mūsu organizācijas”. 
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2.1.4. VAIDAVAS PAGASTS (Valmieras rajons) 
 

KOPĒJIE SECINĀJUMI 
 

Attīstības dokumentu izstrāde 
Vaidavas pagasta teritorijas attīstības plāns un pagasta attīstības programma ir 
izstrādes stadijā, un darbu ir paredzēts veikt līdz 2004.gada 31.martam. Dokumentu 
izstrāde norit pa pašvaldības līdzekļiem, un tā īstenošanā ir iesaistīti SIA „GIS 
projekts” un Valmieras rajona attīstības daļa. Līdz šim šādi dokumenti netika 
izstrādāti organizatorisku un finansiālu traucēkļu dēļ. 
 
Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība 
Pašvaldības vadītāja vērtējumā NVO pagastā reāli nedarbojas, kā viena no attīstības 
dokumentu izstrādes grūtībām tika uzrādīta iedzīvotāju iesaistīšana. Pašvaldības 
vadītājs apzinās iedzīvotāju iesaistīšanas nozīmīgumu, bet norāda, ka tas ir ļoti 
sarežģīti kādu pierunāt iesaistīties. 
Kultūras, tūrisma informācijas, interešu izglītības un atpūtas centra „Vaidava” 
pārstāvis norādīja, ka pašvaldībā visaktīvākās NVO ir Dāmu klubs un Ezera pārvalde, 
un domāja, ka tās tiks iesaistītas minēto dokumentu izstrādāšanā. 
 
Naturalizācija un etniskā integrācija 
Gan pašvaldības vadītāja, gan centra „Vaidava” pārstāvja vērtējumā naturalizācija un 
etniskā integrācija Vaidavā nemaz nav aktuāla un nepieciešama. Cittautieši ir labi 
integrējušies vietējā sabiedrībā, un attīstības dokumentā šāda sadaļa nav paredzēta.  
Tomēr pagasts atbalsta projektus šajā jomā, un 2003.gada vasarā tika organizēta 
nometne bērniem no Latvijas un Krievijas “Saules dārzs - manas mājas Latvijā”. 
 
Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs 
Šajā jautājumā ne pašvaldības, ne NVO pārstāvim nebija ko teikt. 
 
Sabiedrības sociālā integrācija (iedzīvotāju veselība, nodarbinātība, sociālā 
nodrošināšana) 
Kā jau visas pašvaldības, arī Vaidavas pagasta sociālais dienests strādā gan ar 
maznodrošinātajiem, gan bezdarbniekiem, gan ar veselības aprūpes pieejamības 
nodrošināšanu. Jāatzīmē, ka Vaidavas pagasta pašvaldības vadītājs spēja norādīt arī uz 
konceptuālām problēmām sociālās integrācijas sfērā, proti, 1) daudzi iedzīvotāji 
nezina par savām iespējām saņemt atbalstu; 2) daudzi iedzīvotāji negrib mainīties un 
kaut ko darīt, lai risinātu savas problēmas, bet tikai grib saņemt sociālo pabalstu. 
Pašvaldības vadītājs arī norādīja, ka tieši pie šiem aspektiem arī pašvaldībai būtu 
jāstrādā vairāk, proti, pie informēšanas un motivēšanas. 

 
Centra „Vaidava” pārstāvja vērtējumā pašvaldība iedzīvotāju veselības, 
nodarbinātības un sociālās nodrošināšanas jomā dara visu iespējamo.  
 
Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām 
Sadarbība ar citām pašvaldībām Vaidavas pagastam norit regulāri. Viens no 
galvenajiem pagastiem, ar ko sadarbojas Vaidavas pagasts, ir Kocēnu pagasts (kopīgi 
projekti, Rubenes skola, baznīca, ezers). 
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Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā 
Iespēju robežās pašvaldība atbalsta gan ar izglītību, gan ar kultūras dzīvi saistītus 
projektus. Par pašvaldības kultūras, tūrisma informācijas centru ir izveidojies pagasta 
kultūras nams. 
 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana.  
Pašvaldības vadītājs apzinās, ka informācijas aprite noris tikai vienā virzienā (vienu 
reizi mēnesī iznāk vietējā avīze). Kā viens no problēmjautājumiem pagastā iezīmējas 
„kā dabūt saiti no iedzīvotājiem uz pagasta padomi, lai būtu abpusēja informācijas 
aprite”. 
 
Kopumā 
Pašvaldības vadītāja vērtējumā integrācijas problēmas pagastā nav aktuālas. Savukārt 
centra „Vaidava” pārstāvja vērtējumā integrācijas, īpaši sociālās integrācijas 
(maznodrošinātie ļaudis, nelabvēlīgās ģimenes, bezdarbnieki, invalīdi) jautājumi ir 
aktuāli, bet pašvaldība savu iespēju robežās jau veicina integrācijas procesu. 
Attiecībā uz lomu sadali starp valsts un pašvaldību institūcijām, līdzīgi kā NVO 
pārstāvji citās pašvaldībās, arī Vaidavā centra „Vaidava” pārstāvis uzskata, ka galvenā 
atbildība ir jāuzņemas pašvaldībai un pašvaldībai pašai arī jāpiesaista līdzekļi no 
dažādiem fondiem, un jāatbalsta NVO darbība.  
Gan pašvaldības vadītājs, gan centra „Vaidava” pārstāvis uzskata, ka pagasta attīstības 
dokumentu ir nepieciešams izstrādāt un ka tas palīdzēs risināt sabiedrības integrācijas 
jautājumus pagastā. 
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2.2. ZEMGALE 
 
                      2.2.1. AKNĪSTES PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU 

(Jēkabpils rajons) 
 

KOPĒJIE SECINĀJUMI 
 

Attīstības dokumenta izstrāde 
Aknīstes attīstības programma tika izstrādāta pēc pašu iniciatīvas, lai palielinātu 
pilsētas attīstības iespējas. Gan pašvaldības, gan NVO pārstāvis ir vienisprātis, ka šāds 
dokuments ir ļoti nepieciešams. 
Galvenās grūtības dokumenta izstrādē bija saistītas ar laika un finansu trūkumu. 
Sagatavošanas gaitā vispirms notika konsultācijas ar dažādu iestāžu vadītājiem, pēc 
tam tika izveidotas prioritātes un izstrādāts projekts. Visu laiku notika savstarpējas 
konsultācijas. Papildus tika piesaistīts plānošanas speciālists. 
Pašvaldības iedzīvotāji tika informēti par dokumenta izstrādi ar pašvaldības avīzes 
starpniecību. Lai nodrošinātu dokumentā izvirzīto mērķu sasniegšanu, plānots iesaistīt 
NVO.  
 
Sabiedrības integrācija pašvaldībā 
Ne pašvaldības, ne NVO pārstāvis nevarēja nosaukt īpaši asas problēmas sabiedrības 
integrācijas jomā. Atbildība par šo jautājumu jāuzņemas valstij, dodot mērķdotāciju 
šim nolūkam. 
 
Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība 
Pašvaldības pārstāvis uzskata, ka pilsoniskā līdzdalība pašvaldībā ir pietiekoši augsta 
(piemēram, piedaloties vēlēšanās). Pašvaldībā reģistrētas 6 sabiedriskas organizācijas, 
kas darbojas tādās jomās kā pensionāru interešu aizstāvība, Sēlijas novada 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība, lietuviešu kultūras tradīciju 
saglabāšana. 
Rīcības programma paredz veicināt iedzīvotāju iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā. 
 
Naturalizācija un etniskā integrācija 
81% pašvaldības iedzīvotāju ir latvieši, 92% iedzīvotāju ir pilsoņi. Naturalizāciju 
apgrūtina valsts nodeva. Kopumā sabiedrības integrācijas process norit veiksmīgi, 
aktīvi darbojas lietuviešu kultūras biedrība, tiek rakstīti uz etnisko integrāciju vērsti 
projekti.   
Rīcības programma neietver aktivitātes šajā jomā. 
 
Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
Pēdējos divos gados cilvēki vairāk izbraukuši nekā iebraukuši pagastā. Vairāki 
lietuvieši pārcēlušies uz dzīvi Lietuvā (palīdzēja pašvaldība un sociālais dienests, kā 
arī Lietuvas vēstniecība). 
Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs pārsvarā notiek ar muzeja starpniecību. 
 
Sabiedrības sociālā integrācija, proti, iedzīvotāju veselība, nodarbinātība, sociālā 
nodrošināšana  
Sociālo aprūpi un palīdzību nodrošina pašvaldības sociālās palīdzības dienests. 
Pašvaldībā izstrādāta īstermiņa “Sociālās aprūpes pakalpojumu attīstības programma 
2000.-2003.g.”. Kopumā lielākā daļa līdzekļu tiek izlietota sociālās palīdzības 
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pakalpojumu sniegšanai mājās. Sociālo aprūpi Aknīstes pagastā sniedz pansionāts, 
veco ļaužu nams,  sociālo pakalpojumu centrs “Saulesstars”, kā arī pašvaldības 
apmaksāts mājas aprūpētājs. 
Pašvaldībā darbojas slimnīca, poliklīnika un divas aptiekas. Problēmas rada zobārsta 
un mobilo sakaru trūkums ar ātrās palīdzības brigādi, kā arī slimnīcas sanitāro telpu 
aprīkojums. 
Bezdarba līmenis Aknīstē ir aptuveni 18%. Aptuveni 15 bezdarbnieki tiek nodarbināti 
algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos. Kā viens no galvenajiem bezdarba cēloņiem 
attīstības programmā minēts zems iedzīvotāju izglītības līmenis. 
Rīcības programmā kā viens no uzdevumiem izvirzīta sociālās izstumtības 
mazināšana un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana, kā arī veselības infrastruktūras 
attīstība (neatliekamās medicīniskās palīdzības un primārās veselības aprūpes 
materiāltehniskās bāzes pilnveidošana). 

 
Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām 
Notiek sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām (ar Elkšņiem, Riti, Gārseni, Subati) 
vairākās jomās – atkritumu apsaimniekošana, pierobežas problēmas, Dienvidsēlijas 
tūrisma projekts. Ciešāku sadarbību kavē naudas trūkums un sliktais ceļu stāvoklis. 
Aknīste sadarbojas arī ar Lietuvas, Polijas un Dānijas pašvaldībām. 
Rīcības programmā paredzēts attīstīt vietējo, starpreģionālo un starptautisko 
sadarbību. 
 
Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā 
Pagastā darbojas bērnudārzs, vidusskola, mākslas un mūzikas skolas, kā arī Bērnu un 
jauniešu centrs ar daudziem interešu pulciņiem. Aknīstes vidusskola sniedz ļoti labas 
izglītības iespējas (piedalās ļoti daudzos un dažādos projektos, saņēmusi IZM balvu, 
vairāk nekā 70% absolventu iestājas augstskolās). 
Kultūras jomā aktīvi strādā bibliotēka, divi muzeji un Bērnu un jauniešu centrs. Tā kā 
pagastā nav kultūras nama, daudzie mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi spiesti 
darboties nepiemērotās telpās. 
Rīcības programmā ietverti vairāki projekti, kas vērsti uz pieaugušo tālākizglītību, kā 
arī vispārīgs nodoms aktivizēt kultūras dzīvi. Tūrisma un lauku attīstības veicināšanai 
plānots sakopt kultūras mantojuma objektus.  

 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
Pašvaldība lielākoties informē iedzīvotājus īpašā ikmēneša avīzē “Mana Aknīste”. 
Rīcības programma paredz vairāk iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā. 
 
Kopumā 
Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldība daudz dara izglītības un sociālās 
integrācijas jomā, nodrošinot sociālo aprūpi veciem ļaudīm un maznodrošinātajiem. 
Aktualizētā Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju attīstības programma 1999.-2010. 
ietver esošās situācijas raksturojumu, iezīmējot arī konkrētas problēmas atsevišķās 
jomās, un sadaļu, kurā aplūkotas pagasta attīstības iespējas. Tajā tiek noteikti 
ilgtermiņa un īstermiņa mērķi jeb attīstības prioritārie virzieni, kā arī gan vispārīgi, 
gan konkrēti uzdevumi un projekti to ietvaros. 
Īpaši atzīmējams, ka attīstības programmā norādīts tās īstenošanas process, atbildīgā 
institūcija un kontroles procedūras. Reizi gadā plānots pārskatīt programmas 
realizēšanas gaitu, lemt par grozījumiem un līdzekļu piešķiršanu. 
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ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA 

 
1. Dokumenta tips: 

  
 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas  
 Rajonu pašvaldības  
 Pilsētu pašvaldības X 
 Pagastu pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Aknīstes pilsēta ar lauku teritoriju 

 
3. Dokumenta nosaukums: Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju attīstības programma. 1999.-2010. 
4. Teritorija:  Aknīstes pilsēta ar lauku teritoriju 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
19.06.2003 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

1999.-2010. 

7. Izstrādātāji: Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju dome 
Līdzsvarota un ilgtspējīga attīstība (infrastruktūra) 
Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātība 
Ražošana un uzņēmējdarbība 
Lauksaimniecība un lauku attīstība 
Tūrisma un atpūtas industrijas attīstība 

8. Prioritārie virzieni: 

Vides aizsardzība 
9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība x 
 Valoda  
 Kultūra x 
 Sports x 
 Veselība x 
 Nodarbinātība x 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija x 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)   
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas  
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija  
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana  
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Situācijas raksturojumā iezīmētas arī galvenās grūtības atsevišķās jomās. 

- Veikta attīstības iespēju kopējā SVID analīze. 
- Pie katra no prioritārajiem virzieniem noteikti vairāki uzdevumi un projekti (gan konkrēti, gan vispārīgi), 

atbildīgais izpildītājs un partneri, kā arī iespējamais finansētājs. 
- Programmas realizācijas procesa vadība tiek deleģēta Lauksaimniecības, uzņēmējdarbības, vides un 

teritoriālās attīstības komitejai, kas veic situācijas konstatāciju, izvērtē nozaru perspektīvas, analizē 
rekomendācijas attīstības programmas realizācijai. Realizēšanas gaita tiek pārskatīta reizi gadā. Katru gadu 
tiek plānota finanšu resursu piešķiršana atbalstāmajiem pasākumiem.  
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ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas  
 Rajonu pašvaldības X 
 Pilsētu pašvaldības  
 Pagastu pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Asares pagasts 
Aknīstes pilsēta 

 
3. Dokumenta nosaukums: Jēkabpils rajona attīstības programma 
4. Teritorija:  Jēkabpils rajons 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
1998. gada novembris 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

Attīstības stratēģija 1998-2008.; rīcības plāns 1998-2001. 
 

7. Izstrādātāji: Jēkabpils rajona padome, SIA ”Grupa 93” un darba grupas, kurās strādāja 
rajona padomes nodaļu vadītāji, valsts iestāžu un dienestu vadītāji, uzņēmēji 
un pašvaldību vadītāji 
Uzņēmējdarbība un infrastruktūra 
Izglītība 
Iedzīvotāju sociālo aktivitāšu veicināšana 

8. Prioritārie virzieni: 

Latviskās kultūrvides atjaunošana laukos 
9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība x 
 Valoda  
 Kultūra x 
 Sports x 
 Veselība x 
 Nodarbinātība x 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija x 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)   
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas x 
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija x 
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana  
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Sniegts īss Jēkabpils rajona sociālekonomiskās situācijas raksturojums, attīstības vīzija un SVID analīze. 

- Izdalīts attīstības stratēģiskais mērķis un galvenie uzdevumi, stratēģiskās vadlīnijas un pašreizējās attīstības 
prioritātes. 

- Rīcības plāni 15 nozarēs ietver īsu situācijas raksturojumu, nozīmīgākās problēmas, mērķi, galvenos 
risinājumus un plānotos pasākumus (gan vispārīgus, gan konkrētus). 

- Ļoti pozitīvi vērtējams tas, ka ir paredzēts izveidot attīstības programmas realizācijas kontroles mehānismu. 
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2.2.2. ASARES PAGASTS (Jēkabpils rajons) 
 

KOPĒJIE SECINĀJUMI 
 

Attīstības dokumenta izstrāde 
Asares pagasta sociāli ekonomiskās attīstības programmas izstrāde notika, jo to 
paredz valsts likumdošana. Tā ir noderīga, jo sniedz pārskatu par esošajām 
problēmām un sistematizē tās. 
Programmu sagatavoja pašvaldības speciālistu darba grupas. Iedzīvotāji piedalījās ļoti 
maz, jo nebija atsaucības, savukārt NVO tajā laikā vēl nebija izveidojušās. 
Izstrādājot dokumentu, grūtības sagādāja pieredzes trūkums plānošanas jomā, jo 
normatīvajos aktos nav paraugu vai konkrētu ieteikumu.  
Izvirzīto mērķu sasniegšanai pašvaldība iecerējusi izmantot budžeta līdzekļus, kā arī 
piesaistīt naudas līdzekļus, piedaloties dažādos projektos. 
 
Sabiedrības integrācija pašvaldībā 
Pašvaldībā īpaši aktuālas ir problēmas saistībā ar sociālo integrāciju, nodarbinātību un 
iedzīvotāju līdzdalību. Grūtības rada līdzekļu trūkums. 

 
Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība 
Iedzīvotāji pārsvarā ir pasīvi. Nesen izveidojušās divas NVO, vienu no tām iniciēja 
pašvaldība, otra veidojās pēc iedzīvotāju iniciatīvas, lai varētu piedalīties kādā 
projektā. Pašvaldībai trūkst finansiālo līdzekļu, lai atbalstītu NVO. 
Attīstības programma paredz atbalstīt sabiedrisko organizāciju veidošanos un 
attīstību, kā arī pēc iespējas vairāk iesaistīt pagasta iedzīvotājus rīcības programmas 
realizēšanā. 
 
Naturalizācija un etniskā integrācija 
Naturalizācijas un etniskās integrācijas jautājumi pagastā nerada problēmas, tāpēc nav 
arī minēti attīstības programmā. 
 
Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs balstās uz privāto iniciatīvu un lielākoties īstenojas 
kā ziedojumi baznīcai. Ar šiem jautājumiem nodarbojas NVO. 
 
Sabiedrības sociālā integrācija, proti, iedzīvotāju veselība, nodarbinātība, sociālā 
nodrošināšana  
Attīstības programmā ietvertie uzdevumi sociālās integrācijas jomā īstenojas lēni. Ļoti 
lielas grūtības sagādā finansu līdzekļu trūkums (piemēram, lai iekārtotu dienas 
aprūpes centru atbilstoši normatīviem), kā arī kvalificētu speciālistu trūkums.  
Pagasta sociāli ekonomiskās attīstības stratēģija paredz izveidot bērnu aprūpes vai 
interešu centru un sociālās aprūpes dienas centru, nodrošināt veco un vientuļo 
iedzīvotāju aprūpi, ieviest alternatīvas aprūpes formas. 

 
Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām 
Notiek neliela sadarbība tūrisma jomā.  
Sociāli ekonomiskās attīstības stratēģijā paredzēta pagasta sadarbība ar Jēkabpils un 
Daugavpils tūrisma informācijas centriem. 
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Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā 
Pagastā darbojas pamatskola, bibliotēka un kultūras nams ar interešu grupām. Plānoto 
pasākumu realizēšanu kavē finansu trūkums. 
Sociāli ekonomiskās attīstības stratēģija paredz uzlabot izglītības iestāžu materiālo 
bāzi, kā arī nodrošināt mūžizglītību. Kultūras jomā akcentēta kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana. 

 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
Pašvaldība informē iedzīvotājus ar īpašu informatīvu izdevumu, kā arī izliekot 
paziņojumus. Darba laika ietvaros nav ierobežots pieņemšanas laiks pie pašvaldības 
darbiniekiem. 
Attīstības programmā informācijas aprite starp pašvaldībām un iedzīvotājiem nav 
minēta. 
 
Kopumā 
Ierobežoto finansu līdzekļu ietvaros pašvaldība cenšas risināt sabiedrības integrācijas 
jautājumus. Asares pagasta sociāli ekonomiskās attīstības programmā īsi raksturota 
esošā situācija, izvirzīti attīstības mērķi un uzdevumi un sniegta rīcības programma ar 
konkrētiem projektiem. 
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ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas  
 Rajona pašvaldības  
 Pilsētas pašvaldības  
 Pagasta pašvaldības X 
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Asares pagasta pašvaldība 

 
3. Dokumenta nosaukums: Asares pagasta sociāli ekonomiskās attīstības programma 1998.-2010. 
4. Teritorija:  Asares pagasts 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
25.11.1998; 29.08.2003 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

1998.- 2010. 

7. Izstrādātāji: Asares pagasta padome 
Uzņēmējdarbība 
Sociālā sfēra (izglītība, sociālā aprūpe, NVO) 
Tūrisms 

8. Prioritārie virzieni: 

Infrastruktūra (ūdensapgāde, kanalizācija, atkritumu apsaimniekošana, 
transports, sabiedriskā ēdināšana) 

9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība x 
 Valoda  
 Kultūra x 
 Sports  
 Veselība  
 Nodarbinātība x 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija x 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)   
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas x 
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija  
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana  
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Sniegta esošās situācijas SVID analīze, attīstības mērķi un prioritātes. 

- Minēti konkrēti pašvaldības rīcības programmas projekti (to prioritāte 5 punktu skalā, uzsākšanas gads, 
realizācijas ilgums, izmaksas, atbildīgā institūcija un partneri). 
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2.2.3. TUKUMA PILSĒTA 
 

KOPĒJIE SECINĀJUMI 
 

Attīstības dokumentu izstrāde 
2003.gada 23.oktobrī ir pieņemts lēmums par Tukuma pilsētas attīstības programmas 
2004-2010.gadam izstrādi. Lai to veiktu, Tukuma pilsēta ir noslēgusi līgumu ar SIA 
“Arhitektūra un Vide” (pašvaldības finansējums). Līdz šim programma nav tikusi 
izstrādāta nepietiekamās profesionālās kapacitātes un noslodzes dēļ. 
Tukuma pilsētā ir izstrādāts Tukuma pilsētas sabiedrības integrācijas programmas 
projekts, kas vēl nav apstiprināts.  
Tukuma pilsētai saistošie attīstības dokumenti arī ir tikai izstrādes stadijā (Rīgas 
reģiona attīstības programma, Tukuma rajona attīstības programma). 
Tukuma pilsētas attīstības programmas 2004-2010.gadam izstrādē plānots iesaistīt 
dažādas mērķgrupas, tai skaitā, skolēnus, NVO pārstāvjus. Ar preses palīdzību 
paredzēts iesaistīt iedzīvotājus, lai arī viņi varētu izteikt savu viedokli par attīstības 
programmu. 
 
Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība 
Tukuma pilsētas pašvaldība sadarbojas un atbalsta NVO, kas saistītas ar sociālo 
problēmu risināšanu un nodarbinātību (profesionālās organizācijas), arī 
mazākumtautību NVO pārstāvis (Čigānu biedrība GLOSS, Tukuma nodaļa) pozitīvi 
atsaucās par sadarbību un atbalstu no Tukuma pilsētas pašvaldības. 
 
Naturalizācija un etniskā integrācija 
Pašvaldības vadītāju vērtējumā naturalizācija un etniskā integrācija nav Tukuma 
pilsētas pašvaldībai aktuāla problēma, tomēr Čigānu biedrības GLOSS pārstāvis 
attiecības ar pašvaldību un tās darbību šajā jautājumā vērtēja pozitīvi. 
 
Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs 
Pašvaldību vadītājs norādīja, ka tiek apzināta un uzturēta saikne ar tukumniekiem 
pasaulē, un caur šo sadarbību notiek informācijas apmaiņa ārzemēs. NVO pārstāvis 
situāciju pašvaldībā attiecībā uz sadarbību ar tautiešiem ārzemēs vērtēja pozitīvi, jo 
pašvaldība šādām aktivitātēm sniedzot atbalstu. 
Tukuma pilsēta sadarbojas ar sadraudzības partneriem Vācijā, Zviedrijā, Dānijā, 
Lietuvā un Krievijā (tiek veikti kopīgi projekti, notiek pieredzes apmaiņa). 
 
Sabiedrības sociālā integrācija (iedzīvotāju veselība, nodarbinātība, sociālā 
nodrošināšana) 
Šī ir sfēra, kuras attīstībai pašvaldības aktivitātes un finansējums tiek novirzīts 
visvairāk. Sociālajām vajadzībām tiek tērēts aptuveni 6% no pašvaldības budžeta. Par 
šiem līdzekļiem tiek uzturēts invalīdu dienas aprūpes centrs, garīga rakstura bērnu 
aprūpes centrs, nakts patversme, AIDS dienests, maznodrošināto daļēja komunālo 
pakalpojumu atmaksa, veco ļaužu aprūpes dienests. Sociālajā dienestā darbojas 30 
cilvēki. 
Arī NVO pārstāvis norādīja, ka sociālie jautājumi pašvaldībā ir no grūtākajiem 
jautājumiem, atzīstot, ka līdz šim tie, kas palīdzību ir lūguši, to arī saņēmuši, papildus 
NVO pārstāvis minēja arī tādus pašvaldības pasākumus kā brīvpusdienas bērniem, 
daļēji atmaksāto sabiedrisko transportu, dažādu iedzīvotāju grupu izglītošanu. 
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Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām 
Tukuma pilsēta pieredzes apmaiņu un sadarbību realizē ar sešām citām pašvaldībām. 
Tāpat tiek apsvērta iespēja izveidot Tukuma novadu, apvienojot pilsētu ar vairākiem 
pagastiem. Tas sekmētu izglītības un siltumapgādes optimizāciju novadā. 
NVO pārstāvis norādīja, ka notiekot dažādi semināri un pieredzes apmaiņa starp 
pašvaldībām. 
 
Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā 
Pašvaldības pārstāvis norādīja, ka ar līdzekļiem tiek atbalstīti pašdarbības kolektīvi, 
bibliotēka, sporta atpūtas komplekss, motortrases. NVO pārstāvis norādīja, ka īpašas 
dotācijas saņem čigānu klase (mācību līdzekļi, pusdienas utml.). 
 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana.  
Tukuma pilsētā informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšanai ir izveidota 
pašvaldības mājas lapa internetā un izdots pašvaldības laikraksts “Tukuma Laiks”, 
kurā tiek atspoguļoti domes sēžu lēmumi un projekti. Papildus iznāk divi neatkarīgi 
Tukuma pilsētas laikraksti. Tas liecina, ka informācijas plūsma vienā virzienā ir 
nodrošināta, iedzīvotāju iespējas paust savas vēlmes un intereses  pašvaldības 
pārstāvis nekomentēja. 
 
Kopumā 
Novērtējot Tukuma pilsētas pašvaldības aktivitātes dažādos integrācijas aspektos, 
jāsecina, ka Tukuma pašvaldībā galvenais uzsvars ir likts uz sociālo integrāciju: tā 
tiek vērtēta kā aktuālākā un problemātiskākā joma. NVO pārstāvja sacītais liecina, ka 
pašvaldība savu iespēju robežās aktīvi cenšas visas problēmas risināt, tomēr pastāv 
vēl daudz problēmu un nesakārtotības izglītošanas un sociālajā jomā, kā arī NVO 
pārstāvja vērtējumā iedzīvotāji nav pietiekami informēti par savām tiesībām. 
Šobrīd izstrādes procesā esošā Tukuma pilsētas attīstības programma tiek vērtēta kā 
kvalitatīva, tajā ir iekļauti visi būtiskākie integrācijas aspekti, uzdevumi ir precīzi 
definēti, ietverot finanses (tiek meklēti un izstrādāti projekti līdzekļu piesaistei).  
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2.2.4. STELPES PAGASTS (Bauskas rajons) 
 

KOPĒJIE SECINĀJUMI 
 

Attīstības dokumentu izstrāde 
Stelpes pagastā pašvaldības attīstības dokuments nav izstrādāts, jo pašvaldība 
neuzskata, ka tas šobrīd būtu nepieciešams - pašvaldība gatavojas apvienoties ar citām 
pašvaldībām vienā novadā (kopumā pašvaldībā dzīvo tikai 1040 iedzīvotāji). Tomēr 
jāatzīmē, ka pašvaldībā ir apspriesta šāda dokumenta nepieciešamība, un arī 
pieaugušo izglītības koordinators norādīja uz šāda dokumenta nepieciešamību. 
Attīstības dokuments Stelpes pagastā netiek izstrādāts galvenokārt tādēļ, ka nav 
skaidrības par administratīvi teritoriālās plānošanas reformu un nosacījumiem, kādi 
būs, pašvaldībām apvienojoties novadā. 
Integrācijas jautājumi pašvaldības vadītāja un arī pieaugušo izglītības koordinatora 
vērtējumā nav aktuāli. Pašvaldības vadītājs sabiedrības integrāciju interpretē tikai 
šaurā – etniskās integrācijas nozīmē. 
 
Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība 
Nevalstisko organizāciju pagastā nav, nekādas aktivitātes netiek veiktas. 
 
Naturalizācija un etniskā integrācija 
Etniskā diferenciācija un diferenciācija pēc pilsonības principa pagastā nav jūtama, jo 
visi nepilsoņi un citu tautību pārstāvji ir integrējušies latviešu vidē (no Stelpes pagasta 
iedzīvotājiem 77,6% ir latvieši, 9,3% - baltkrievi, 7,3% lietuvieši un 5,1% krievi).  
Daļa jauniešu nevēlas naturalizēties, lai nebūtu jāiet armijā. 

 
Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs 
Sadarbības ar tautiešiem ārzemēs nav, nekādas aktivitātes netiek veiktas. 
 
Sabiedrības sociālā integrācija (iedzīvotāju veselība, nodarbinātība, sociālā 
nodrošināšana) 
Galvenās aktivitātes, ko min pašvaldību vadītājs ir: bezdarbnieku nodarbināšana 
pagaidu algotajos darbos, brīvpusdienu piešķiršana skolēniem, medikamentu iegādes 
apmaksa maznodrošinātajiem, darbs ar nelabvēlīgajām ģimenēm. 
Pieaugušo izglītības koordinators savukārt norādīja uz šādām pagasta aktivitātēm: 
palīdzība veselības aprūpes nodrošināšanā - ārstu pakalpojumi no Rīgas (pagasts 
atmaksā braukšanu ārstiem, telpas, elektrību, ūdeni); bezdarbnieku iesaistīšana 
pagasta apkārtnes uzkopšanā; humānās palīdzības no Zviedrijas organizēšana.  
 
Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām 
Stelpes pagasta pašvaldībai ir ilggadēja sadarbība ar Vecumnieku pagastu. Kopīgie 
projekti: 1) autoceļu un ielu uzturēšana un kopšana; 2) sporta zāles noma; 3) 
Vecumnieku vidusskola un mūzikas skola. Turpmākās ieceres: 1) kopīgi ar 
Vecumnieku pagastu izstādāt ģenerālo plānojumu; 2) kopīgi izmantot viena jurista 
pakalpojumus; 3) ar Skaistkalnes un Bārbeles pagastu kopīgi iegādāties ceļu 
apsaimniekošanas iekārtas. 
Pieaugušo izglītības koordinators norādīja, ka ar Skaistkalnes pagastu ir veiksmīga 
sadarbība pieaugušo izglītības jomā, savukārt kopīgi ar Vecumnieku pagastu tika 
atrisināta vakarskolas problēma.  
Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā 



Pašvaldību loma sabiedrības integrācijas procesā 2004.gada janvāris 

© Baltijas Sociālo Zinātņu institūts, 2004    
 

48

Nelatviešu bērni lielākā daļa mācās vietējā pamatskolā ar latviešu mācību valodu. 
Skola saņem pašvaldības atbalstu: nodrošina transportu uz kursiem, semināriem, 
olimpiādēm. Skolā kopā ar skolēniem un pagasta ļaudīm notiek sestdienas skola 
(baptistu draudze). Telpas par brīvu nodrošina pagasta pašvaldība, tāpat pagasts 
piedāvā telpas pulciņiem. Skolā pieaugušajiem ir iespēja izglītoties datorapmācībā, šo 
iespēju bieži izmanto cittautieši, nepilsoņi. Visi pasākumi Stelpē notiek latviešu 
valodā. 
Stelpes pagastā kultūras centra nav, visa kultūras dzīve notiek skolā. 
 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana.  
Stelpes pagastā tiek izdota vietējā avīze (pagasta biļetens) “Tādi esam”, kas iznāk 
vienu reizi mēnesī, un tajā ir dota iespēja izteikties arī pašvaldības iedzīvotājiem. Tiek 
rīkotas iedzīvotāju sapulces, atpūtas vakari, informatīvās sanāksmes noteiktām 
iedzīvotāju grupām. Pašvaldības vadītāja vērtējumā informācijas aprite ar 
iedzīvotājiem ir laba. 
 
Kopumā 
Stelpes pagasta pašvaldības vadītāja un pieaugušo izglītības koordinatora vērtējumā 
Stelpē integrācijas jautājumi nav aktuāli un īpašu problēmu integrācijas jomā nav, kā 
arī pašvaldības darbība šajā jomā ir apmierinoša. Pašvaldības vadītāja vērtējumā 
atbildība un valdošā iniciatīva integrācijas jautājumos būtu jāuzņemas valstij, un tas 
būtu veicams pilnībā par valsts budžeta līdzekļiem. 
Runājot par dažādām integrācijas sfērām, jāatzīmē, ka, lai sekmīgi apsaimniekotu tik 
mazu pašvaldību, Stelpes pagasts praktisku jautājumu risināšanā īpašu nozīmi piešķir 
sadarbībai ar citām pašvaldībām, kas ir gan ērti, gan ekonomiski izdevīgi. 
Attīstības dokumentu Stelpes pagastam nav. 
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2.3. KURZEME 
 

2.3.1. BROCĒNU NOVADS (Saldus rajons) 
 

KOPĒJIE SECINĀJUMI 
 

Attīstības dokumenta izstrāde 
Stimuls izstrādāt novada sociālās un etniskās integrācijas programmu bija iedzīvotāju 
daudznacionālais sastāvs. Grūtības sagādāja iedzīvotāju milzīgā pasivitāte. 
Dokumenta sagatavošanā vispirms tika izgaismotas problēmas, tad tika noteiktas 
prioritātes un izveidots rīcības plāns. Programmas izstrādē piedalījās arī NVO 
pārstāvji. 
Nosprausto uzdevumu realizēšanā aktīvi iesaistās Brocēnu izglītības iestādes, Lasītāju 
klubs un cittautiešu interešu klubs “Kontakts”.  

 
Sabiedrības integrācija pašvaldībā  
Galvenās sabiedrības integrācijas problēmas Brocēnu novadā ir lēnais naturalizācijas 
process, sociālās atšķirības starp iedzīvotājiem un ļaužu neticība nākotnei. 
Intervētā pašvaldības pārstāve atzina, ka par sabiedrības integrāciju būtu jārūpējas 
īpašai Sabiedrības Integrācijas padomei, kas sastāvētu no pašvaldības, skolas un 
sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem. 
 
Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība 
Brocēnu novadā darbojas aptuveni 10 sabiedriskās organizācijas. Lielākās grūtības 
rada cilvēku neticība. Lai palīdzētu iedzīvotājiem iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, tiek 
izdota Brocēnu iedzīvotāju tiesību rokasgrāmata. 
Integrācijas programmā paredzētas vairākas aktivitātes pilsoniskās līdzdalības jomā – 
iesaistīt iedzīvotājus lēmumu apspriešanā pirms to pieņemšanas, rīkot iedzīvotāju 
sanāksmes tuvu dzīvesvietām, piemēram, māju pagalmos, organizēt deputātu tikšanos 
ar vēlētājiem. 
Pēc ekspertu domām, attīstības dokumentā iestrādāto uzdevumu izpilde varētu uzlabot 
situāciju šajā jomā. 
 
Naturalizācija un etniskā integrācija 
76% Brocēnu novada iedzīvotāju ir latvieši, 14% iedzīvotāju ir nepilsoņi. Īpaši 
izteiktas etniskās integrācijas problēmas ir Brocēnu pilsētā. Lielākās grūtības rada 
nepilsoņu pārliecināšana naturalizēties. Šajā jomā daudz dara Brocēnu vidusskola. 
Integrācijas programmā minēti nodomi izplatīt informatīvus materiālus par 
naturalizāciju un pilsonību, rīkot informācijas kampaņas un izstādes, kā arī aicināt 
sabiedrībā pazīstamus cilvēkus diskutēt par pilsonības iespējām. Integrācijas 
programmā nospraustie uzdevumi tiek īstenoti. 
 
Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
Pēdējos gados iedzīvotāju skaits Brocēnu novadā ir stabilizējies. 
Integrācijas programmā šie jautājumi nav aplūkoti. 
 
Sabiedrības sociālā integrācija, proti, iedzīvotāju veselība, nodarbinātība, sociālā 
nodrošināšana  
Visasākā problēma sociālās integrācijas jomā ir bezdarbs, it īpaši sieviešu un 
pirmspensijas vecuma cilvēku vidū.   
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Brocēnu novadā darbojas pansionāts, bērnu nams un Likumpārkāpēju profilakses 
centrs “Cerība”, kas palīdz ielas bērniem. Problēmas rada liels nelabvēlīgo ģimeņu 
skaits un alkoholisms. Savukārt veselības aprūpē iedzīvotāji pauž neapmierinātību ar 
medicīnas pakalpojumu saņemšanas iespējām. 
Novada Integrācijas programmā plānots uzlabot veselības aprūpes pieejamību, 
organizēt sociālo aprūpi mājās, veicināt pašu iedzīvotāju aktivitāti savu problēmu 
risināšanā, iesaistīt sabiedriskās organizācijas sociālo pakalpojumu sniegšanā u.c.  
Minētie uzdevumi daļēji tiek īstenoti – izveidots dienas centrs atstumtajām iedzīvotāju 
grupām. 
 
Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām 
Sadarbība starp pašvaldībām galvenokārt notiek starp pašvaldībām, kas apvienotas 
Brocēnu novadā. 
Integrācijas programmā šī joma nav minēta. 
 
Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā 
Izglītības jomā īpaša uzmanība tiek pievērsta etniskajai un sociālajai integrācijai. 
Pirmsskolas izglītības iestādē cittautiešu bērnu grupa tika integrēta latviešu plūsmas 
grupās, jo tika novērota tendence cittautiešiem sūtīt bērnus latviešu grupās. Tiek 
veicināta skolēnu invalīdu līdzdalība skolā. Brocēnu vidusskolā ar skolēniem un viņu 
ģimenēm strādā sociālais pedagogs un psihologs, pamatskolā atvērta korekcijas klase. 
Kultūras dzīvē liela nozīme ir daudzajiem pašdarbības kolektīviem, kuros pārsvarā 
darbojas latvieši. Savukārt klubs “Kontakts” cenšas iesaistīt kultūras pasākumos citu 
nacionālo kopienu pārstāvjus. Ļoti aktīvi strādā Brocēnu novada bibliotēkas.    
Integrācijas programma paredz atvērt Brocēnu vidusskolā neklātienes vidējās 
izglītības programmu, veicināt jauniešu iesaistīšanos darba tirgū, veidot pieaugušo 
izglītības centru, paplašināt Brocēnu bibliotēkas telpas, organizēt dažādu etnisko 
grupu kultūras pasākumus u.c.                                                                                                                       

 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
Iedzīvotāji tiek informēti Brocēnu novada domes informācijas lapā (iznāk divreiz 
mēnesī), pašvaldības sēdes tiek pārraidītas vietējā kabeļtelevīzijā, regulāri ir 
pašvaldības priekšsēdētāja un darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem.   
Integrācijas programmā plānots iepazīstināt iedzīvotājus ar pašvaldības darbu un 
veiksmīgu iniciatīvas pieredzi.  
 
Kopumā 
Brocēnu novada pašvaldība ļoti aktīvi darbojas dažādu sabiedrības integrācijas 
jautājumu risināšanā, it īpaši sociālās un etniskās integrācijas jomā. Brocēnu novada 
sociālās un etniskās integrācijas programmā sniegts plašs situācijas raksturojums par 
dažādām jomām, norādot asākās problēmas, un rīcības programma ar plānotajiem 
uzdevumiem. Tajos ietveri gan plašāki un vispārīgāki mērķi, gan konkrēti projekti. 
Pie prioritārajām aktivitātēm norādīts termiņš, nepieciešamie resursi un izpildītājs. 
Daļa no programmā paredzētajiem uzdevumiem jau ir realizēti. 



Pašvaldību loma sabiedrības integrācijas procesā 2004.gada janvāris 

© Baltijas Sociālo Zinātņu institūts, 2004    
 

51

ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas  
 Rajona pašvaldības  
 Pilsētas pašvaldības  
 Novadu pašvaldības X 
 Pagasta pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Brocēnu novads 

 
3. Dokumenta nosaukums: Brocēnu novada sociālās un etniskās integrācijas programma 
4. Teritorija:  Brocēnu novads 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
26.11.2003 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

2004.-2006. 

7. Izstrādātāji: Brocēnu novada dome 
 
Labvēlīgas vides izveidošana uzņēmējdarbības attīstībai un finansu resursu 
piesaistei 
Ekonomikas dažādošana un orientācija uz augstas pievienotas vērtības 
produktu (tūrisms, informāciju tehnoloģijas, loģistika). 
Ekonomikas infrastruktūras attīstība (transports, sakari, enerģētika, vides 
infrastruktūra, integrētā infrastruktūra) 

8. Prioritārie virzieni: 

Sociālās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība (izglītība, kultūra un sports, 
sabiedrības veselība, nodarbinātība, sociālā palīdzība, mājoklis, sabiedrības 
integrācija, sabiedrības drošība) 

9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība X 
 Valoda X 
 Kultūra X 
 Sports X 
 Veselība X 
 Nodarbinātība X 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija X 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)  X 
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas X 
 Pilsonība, naturalizācija X 
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija X 
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana X 
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Sociālās un etniskās integrācijas programma ir Brocēnu novada attīstības plāna neatņemama sastāvdaļa. 

- Sniegta analīze par situāciju dažādās jomās, aplūkojot atsevišķi Brocēnus, Remti, Blīdeni un citas apdzīvotas vietas. 
Norādītas galvenās problēmas un iespējamie draudi. 
- Rīcības programmā minētas daudzas aktivitātes tādās jomās kā pilsoniskā līdzdalība, kultūra, izglītība, sabiedrības 
informēšana, izglītība, nodarbinātība un sociālā aprūpe. Prioritārajiem projektiem, kas veicami 2004. gadā, norādīts 
termiņš, nepieciešamie resursi un izpildītājs. 
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ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas  
 Rajonu pašvaldības X 
 Pilsētu pašvaldības  
 Pagastu pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Brocēnu novads 

 
3. Dokumenta nosaukums: Saldus rajona attīstības programma 2003.-2009. gadam 
4. Teritorija:  Saldus rajons 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
12.12.2002 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

2003.-2009. 

7. Izstrādātāji: Saldus rajona padome sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, valsts institūcijām, 
sabiedriskajām organizācijām un uzņēmējiem 
Uzņēmējdarbība 
Infrastruktūra 
Cilvēkresursu pilnveidošana 

8. Prioritārie virzieni: 

Vides aizsardzība 
9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība x 
 Valoda  
 Kultūra x 
 Sports x 
 Veselība x 
 Nodarbinātība x 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija x 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)   
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas  
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija  
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana  
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Analizēta situācija rajonā dažādās jomās, ietverot par katru sfēru situācijas raksturojumu, SVID analīzi, 

galvenās problēmas, mērķus un uzdevumus, attīstības vīziju un vadlīnijas teritoriālajam plānojumam. 
- Sniegta rajona SVID analīze, attīstības vīzija un mērķi. 
- Rīcības programma ietver 18 mērķus, to sasniegšanai izvirzītos uzdevumus un konkrētus projektus. 
- Noslēgumā dotas vadlīnijas teritorijas plānojumam dažādās sfērās. 
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2.3.2. JŪRKALNES PAGASTS (Ventspils rajons) 
 

KOPĒJIE SECINĀJUMI 
 

Attīstības dokumenta izstrāde 
Jūrkalnes pagasta attīstības programmu pēc pagasta vadības priekšlikuma izstrādāja 
vietējā iniciatīvas grupa, kurā tika iekļauti dažādu interešu grupu pārstāvji 
(pašvaldība, pamatskola, tūrisms, zvejniecība, lauksaimniecība).  
Pamatojoties uz izstrādāto attīstības programmu, pagastam atkārtoti tika piešķirts īpaši 
atbalstāmā reģiona statuss. Līdz ar to pagasta iedzīvotājiem, zemes īpašniekiem un 
iespējamiem investoriem ir lielāka skaidrība par to, kādi ir pašvaldības plāni un 
ieceres teritorijas perspektīvā attīstībā. 

 
Sabiedrības integrācija pašvaldībā  
Atbildība un vadošā iniciatīva integrācijas problēmu risināšanā jāuzņemas valstij. 
Grūtības rada naudas līdzekļu trūkums. 
 
Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība 
Pagasts nav liels un līdzdalība nerada problēmas, tāpēc attīstības programmā šīs jomas 
nav aplūkotas. 
 
Naturalizācija un etniskā integrācija 
97% pagasta iedzīvotāju ir latvieši, tāpēc attīstības programmā šī joma nav pieminēta. 

 
Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
Pagastā nav novērota izteikta iedzīvotāju migrācija. Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs 
ir vāja. 
Attīstības programmā šīs tēmas nav skartas. 
 
Sabiedrības sociālā integrācija, proti, iedzīvotāju veselība, nodarbinātība, sociālā 
nodrošināšana  
Pagasts risina sociālās integrācijas jautājumus pieejamo finansu resursu ietvaros. 
Pagastā darbojas feldšeru punkts. Iespēju robežās tiek palīdzēts cilvēkiem, kam 
nepieciešama sociālā palīdzība. Kopumā situācija šajā jomā ekspertu vērtējumā nav 
pārāk sarežģīta. 

 
Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām 
Sadarbība ar citām pašvaldībām notiek, veidojot izdevīgākos novadu veidošanas 
modeļus, arī izstrādājot pagasta ģenerālplānu atbilstoši Ministru Kabineta 
noteikumiem. Nepieciešama saskaņošana ar kaimiņu pašvaldībām. Grūtības rada 
ierobežotās finanses.  
Sadarbībā ar 4 Liepājas rajona pašvaldībām izveidots sabiedriskais vides pārvaldes 
centrs “Dzintara taka”, kas koordinē piekrastes pārvaldi, rūpējas par vides 
aizsardzību, veicina tūrisma attīstību. 
 
Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā 
1991. gadā darbību atsākusi pagasta pamatskola. Ir izstrādāta speciāla integrācijas 
programma. Dažādu projektu ietvaros tiek organizēta pieaugušo tālākizglītība.  
Pagastā darbojas tautas nams, bibliotēka un muzejs. 
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Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
Pagasta iedzīvotāji informāciju par pagasta padomes pieņemtajiem lēmumiem un 
citām aktualitātēm saņem reizi mēnesī no pagasta avīzes. Ir izveidota arī mājas lapa 
Internetā. Pēc nepieciešamības vidēji divas reizes gadā notiek iedzīvotāju sapulces.  
 
Kopumā 
Jūrkalnes pagastā (aptuveni 420 iedzīvotāju) nav īpaši asu problēmu sabiedrības 
integrācijas jomā. Pašvaldība īpaši aktīvi strādā pie sadarbības ar citām pašvaldībām. 
Jūrkalnes pagasta attīstības programma 2001.-2013. tika izstrādāta ar mērķi atjaunot 
īpaši atbalstāmā reģiona statusu, tāpēc tālākie mērķi un uzdevumi nosprausti tikai 
ekonomiskās attīstības jomā. 
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ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas  
 Rajona pašvaldības  
 Pilsētas pašvaldības  
 Pagasta pašvaldības X 
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Jūrkalnes pagasta pašvaldība 

 
3. Dokumenta nosaukums: Jūrkalnes pagasta attīstības programma 2001.-2013. 
4. Teritorija:  Jūrkalnes pagasts 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
13.02.2001 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

2001.- 2013. 

7. Izstrādātāji: Vietējā iniciatīvas grupa, kurā piedalījušies dažādu interešu pārstāvji 
(pašvaldība, pamatskola, uzņēmējdarbība – tūrisms, zvejniecība, 
lauksaimniecība). 
Videi draudzīga pagasta ekonomika, nodrošinot vietējās sabiedrības ilgtspējīgu 
un līdzsvarotu attīstību. 
Pagasta ainaviskās un bioloģiskās daudzveidības vērtību saglabāšana. 
Pagasta esošo un topošo uzņēmēju ekonomiskās un ekoloģiskās izglītības 
līmeņa paaugstināšana. 

8. Prioritārie virzieni: 

Ekonomiskā attīstība (pagasta infrastruktūra, videi draudzīgs lauku tūrisms, 
piekrastes zvejniecība, lauksaimniecība, mežsaimniecība, amatniecība). 

9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība  
 Valoda  
 Kultūra  
 Sports  
 Veselība  
 Nodarbinātība x 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija  
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)   
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas  
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija x 
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana  
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Viens no dokumenta izstrādes mērķiem ir īpaši atbalstāmā reģiona statusa iegūšana, kopumā akcentēta pagasta 

ekonomiskā attīstība. 
- Sociālie aspekti ir tikai pieminēti ļoti īsā darbaspēka resursu raksturojumā. 
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ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas  
 Rajonu pašvaldības X 
 Pilsētu pašvaldības  
 Pagastu pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Jūrkalnes pagasts 

 
3. Dokumenta nosaukums: Ventspils rajona sociāli ekonomiskās attīstības stratēģija 2001-2010 
4. Teritorija:  Ventspils rajons 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
2001. gads 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

2001-2010 

7. Izstrādātāji: Konsultāciju firma SIA “Projekts XXI” ar rajona padomes speciālistu 
līdzdalību 
Izglītība 
Uzņēmējdarbība 
Infrastruktūra (transports, komunālie pakalpojumi) 

8. Prioritārie virzieni: 

Vides aizsardzība 
9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība x 
 Valoda  
 Kultūra x 
 Sports  
 Veselība x 
 Nodarbinātība x 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija x 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)   
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas  
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija  
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana  
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Analītiski raksturota situācija dažādās jomās gan rajonā kopumā, gan atsevišķos pagastos.  Par katru sfēru 

pievienots arī rajona iedzīvotāju viedoklis, kas noskaidrots ar aptaujas palīdzību, un izdalīti galvenie 
secinājumi.  

- Aplūkotas Ventspils rajona galvenās īpatnības, telpiskās saistības rajona teritorijā un ar blakus rajoniem. 
- Minētas rajona galvenās problēmas (kopā 23) un sniegta SVID analīze, kā arī rajona attīstības kopējie mērķi 

un uzdevumi. 
- Analizētas attīstības iespējas prioritārajās nozarēs un nepieciešamie pasākumi, norādot izpildes termiņu un 

atbildīgo institūciju (aktuālā rīcības programma ietver aktivitātes 2001. gadā, savukārt ilgtermiņa rīcības 
programma attiecas uz laiku no 2002. līdz 2006. gadam). Īpaši izvērsta ir izglītības attīstības sadaļa. 

- Plānotie projekti ir reālistiski un atbilstoši rajona situācijai. 
- Nobeigumā analizēts nepieciešamo investīciju apjoms pagastos dažādās jomās un izveidots rajona attīstības 

kopīgo prioritāšu saraksts 2001. gadā. 
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2.3.3. KULDĪGAS  PILSĒTA  
 

KOPĒJIE SECINĀJUMI 
 

Attīstības dokumentu izstrāde 
Kuldīgas pilsētas pašvaldība pie sava attīstības dokumenta “Kuldīgas pilsētas 
attīstības programmas” strādā no 1999.gada. Galvenie iemesli, kādēļ darbs pie 
programmas izstrādes noris tik ilgi, ir cilvēku resursu trūkums un pašvaldības 
darbinieku lielā noslodze. Jāatzīmē gan, ka Kuldīgā ir izstrādātas rīcības programmas 
un plāni specifiskām jomām (vides aizsardzība, apbūve). 
Kuldīgas pilsētas attīstības programmas izstrādāšanā ir iesaistīti gan pilsētas domes 
pārstāvji, gan sociālo sfēru pārstāvji, gan biznesa pārstāvji, gan pensionāru padomes 
pārstāvji, gan skolu un vadošo dažādu konfesiju pārstāvji, gan tūrisma nodaļas un 
“Sarkanā Krusta” pārstāvji u.c. 
Kuldīgas pilsētas pašvaldības vadītājs norāda, ka liela nozīme viņu pašvaldībā tiek 
piešķirta plānošanai, sadarbībai, projektu piesaistei un sabiedrības iesaistīšanai. 
 
Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība 
Kopumā Kuldīgas pilsētas pašvaldība atbalsta NVO darbību Kuldīgā, tās atbalsts 
izpaužas kā līdzfinansējums dažādos projektos un telpu nodrošinājums. 
Kuldīgas pilsētas pašvaldības vadītājs uzsvēra iedzīvotāju un NVO iespējas 
iesaistīties pilsētas attīstības dokumenta izstrādē. 
 
Naturalizācija un etniskā integrācija 
Tā kā Kuldīgā ir liels latviešu īpatsvars (Kuldīgā ir 90% latviešu, 5% - krievu. 2% - 
čigānu), etniskās integrācijas jautājums nav aktuāls un šāda tēma attīstības dokumentā 
nav iekļauta. Skola, kurā agrāk realizēja apmācību krievu valodā, ir pilnībā pārgājusi 
uz apmācību latviešu valodā. 
 
Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs 
Migrācijas tendences Kuldīgā tiek atzītas par nelabvēlīgām, jo jaunieši Rīgā izmācās 
un neatgriežas. Pašvaldības vadītājs norādīja, ka pašvaldībai ir grūti tur kaut ko 
izmainīt, jo tas ir ļoti komplekss jautājums – lai jaunieši atgrieztos, viņi būtu 
jānodrošina ar darba vietām, mājokli un brīvā laika pavadīšanas iespējām. 
Kuldīgas pašvaldībai sadarbība ir galvenokārt ar tautiešiem Vācijā un Zviedrijā. 
Sociālo lietu departamenta speciālists norādīja, ka no tautiešiem ārzemēs ir saņemti 
ziedojumi bibliotēkai un notiek humānās palīdzības apmaiņa. 
 
Sabiedrības sociālā integrācija (iedzīvotāju veselība, nodarbinātība, sociālā 
nodrošināšana) 
Sociālās integrācijas sfērā pašvaldību vadītājs norādīja, ka ir ļoti daudz kas vēl 
jāizdara, un aktivitātes tika raksturotas vairāk jābūtības formā: jāpalīdz krīzes situācijā 
nonākušiem iedzīvotājiem, jāveicina iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanos, 
jānodrošina ar jaunām darba vietām, jāveicina tūrismu, jāattīsta esošie uzņēmumi. Kā 
sekmīgi īstenotais pašvaldībā tika minēta primāras veselības aprūpes pieejamības 
nodrošināšana un veselīga dzīves veida popularizēšana.  
Sociālo lietu departamenta speciālists norādīja uz šādām pašvaldības aktivitātēm 
sociālās integrācijas jomā: darbs ar trūcīgajām ģimenēm, ar sociālā riska ģimenēm, 
bērniem. Pašvaldībā darbojas bāriņtiesa, Bērnu ģimenes atbalsta centrs, māmiņu 
atbalsta grupa. Ir invalīdu organizācija, kuru pašvaldība atbalsta. 
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Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām 
Pašvaldības vadītājs norādīja, ka Kuldīgas pilsētai ir gan sadraudzības pilsētas, gan 
reģionālā sadarbība ar citiem pagastiem: pieredzes apmaiņa, sadarbība plānošanas 
jomā. 
 
Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā 
Pašvaldību vadītājs izglītību un kultūru norāda kā pilsētas pašvaldības prioritātes, 
tādēļ attīstības dokumentā šīm sadaļām paredzēts pievērst īpaši lielu uzmanību. 
Pašvaldības izvirzītais mērķis ir nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīvas un 
daudzpusīgas izglītības iegūšanas iespējām.  
Skolā čigānu tautībai ir atvērtas speciālas izlīdzināšanas klases latviešu valodā, lai tie, 
kuriem nav pamata izglītības, varētu to iegūt. Pašvaldība finansiāli atbalsta šo klašu 
uzturēšanu, finansē pusdienas. 
 

Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana.  
Informācijas apriti ar iedzīvotājiem Kuldīgas pilsētas pašvaldībā nodrošina caur 
Kuldīgas avīzi “Kurzemnieks”, televīziju, vietējo radio programmu “Kurzemes 
Radio” un pašvaldības mājas lapu. 
 
Kopumā 
Kuldīgas pilsētas pašvaldībā kā prioritāte ir izvēlēta izglītība, kas arī atspoguļojas 
attīstības dokumentā, lai gan Sociālo lietu departamenta speciālists norādīja, ka šīs 
sadaļas šobrīd vēl neesot pietiekami kvalitatīvi izstrādātas. Minētais speciālists arī 
norādīja, ka aktuālas problēmas ir arī sociālās integrācijas sfērā, īpaša problēma ir 
darba vietu izveidošanas jautājums. Tāpat nepietiekama uzmanība līdz šim ir 
pievērsta NVO atbalstam (nav NVO centra, netiek koordinēta NVO darbība), kā arī 
tika norādīts, ka nepietiekami sadarbojas rajona padome ar pilsētas domi. Gan 
pašvaldības vadītājs, gan Sociālo lietu departamenta speciālists atzina, ka pilsētas 
attīstības dokuments ir nepieciešams. 
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2.3.4. BALGALES PAGASTS (Talsu rajons) 

 
KOPĒJIE SECINĀJUMI 

 
Attīstības dokumentu izstrāde 
Balgales pagastā nav izstrādāta pašvaldības attīstības programma, un galvenais 
iemesls, kādēļ tādas nav, pašvaldības vadītāja vērtējumā, ir finansējuma trūkums. 
Pašvaldības vadītājs norādīja, ka 1999.gadā viņi bija uzsākuši darbu pie attīstības 
plāna izveides, bet tā kā viņiem ticis atņemts finansējums, tad darbs neesot ticis 
pabeigts. 
No otras puses, Balgales pagasts gatavojās pievienoties Talsu novadam un izstrādāt 
savu attīstības programmu, saskaņojot to ar Talsu novada aktivitātēm.  
Integrācijas problēmas Balgales pagastā pašvaldības vadītāja un pieaugušo izglītības 
koordinatora vērtējumā nav aktuālas. 

 
Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība 
Balgales pagastā intensīvi un regulāri darbojas virkne interešu organizācijas 
(piemēram, mednieku biedrība, jauniešu klubiņš “Balgalēni”, pensionāru biedrība, 
zolīšu klubs). Balgales pagasta pašvaldība to darbību atbalsta. 
 
Naturalizācija un etniskā integrācija 
Naturalizācijas un etniskās integrācijas problēmas gan pašvaldības vadītāja, gan 
pieaugušo izglītības koordinatora vērtējumā pagastā nepastāv. 
 
Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs 
Pieaugušo izglītības koordinatora vērtējumā migrācijas procesi Balgales pagastā nav 
novērojami. Gados jaunāki cilvēki braucot strādāt uz Rīgu, bet brīvdienās braucot 
atpakaļ uz pagastu, jo Balgales pagasts atrodoties izdevīgā vietā, kur neesot problēmu 
ar satiksmi – gan uz Rīgu, gan uz Talsiem dienā kursējot aptuveni 10 – 12 autobusi.  
Balgales pagasta baznīcas draudzei (96 locekļi) ir sadarbība ar Kanādas luterāņu 
draudzi.  
 
Sabiedrības sociālā integrācija (iedzīvotāju veselība, nodarbinātība, sociālā 
nodrošināšana) 
Galvenās sociālās problēmas, kuras iespēju robežās tiekot risinātas, ir bezdarbs 
(pagasta teritorijā nedarbojoties neviena liela ražotne) un maznodrošinātās ģimenes. 
Īpašu uzmanību pašvaldības vadība pievērš veselības aprūpes nodrošināšanai, 
invalīdiem un nelabvēlīgajām ģimenēm (tādas ir apmēram četras). 
 
Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām 
Tā kā Balgales pagasts gatavojas pievienoties Talsu novadam, likumsakarīgi, ka  
visdaudzpusīgākā sadarbība tam ir ar Talsu reģionālo pašvaldību un tajā 
ietilpstošajām pašvaldībām. Pieaugušo izglītības koordinators norādīja, ka īpaši 
sadarbojas pensionāru apvienības, piemēram, pašvaldību pensionāru apvienībām 
notiek draudzības vakari. 
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Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā 
Pagastā ir deviņgadīgā skola, kurā ir arī angļu valodas kursi. Vēl Balgales pagastā ir 
daudz pašdarbības kolektīvu: trīs deju kolektīvi, koris, orķestris, teātris, notiek 
diskotēkas, uz svētkiem tiek organizēti svētku koncerti. Gan pašvaldības vadītāja, gan 
pieaugušo izglītības koordinatora vērtējumā kultūras aktivitātes pagastā ir spēcīgi 
izteiktas. 
 

Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana.  
Balgales pagastā iznāk “Balgales ziņas”, kas tiek izdotas regulāri, gan pašvaldības 
vadītāja, gan pieaugušo izglītības koordinatora vērtējumā valdes sēžu materiāli ir 
pieejami visiem iedzīvotājiem, ir pieejams arī Internets. 
 
Kopumā 
Balgales pagastā integrācijas jautājumi netiek vērtēti kā aktuāli, bet pašvaldības 
attīstības programma nav izstrādāta resursu trūkuma un nepabeigtās teritoriālās 
reformas dēļ (Balgales pagasta gatavojās pievienoties Talsu novadam). Iespēju 
robežās pagastā katru gadu tiek atbalstīta kāda sfēra – izglītība, kultūra un 
pašdarbnieku pulciņi. Ir izstrādāts plāns, kā iespējami labāk palīdzēt dažādām 
nozarēm. Pašvaldības vadītāja un pieaugušo izglītības koordinatora vērtējumā par 
vienu no galvenajām prioritātēm pagastā var uzskatīt kultūru. 
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2.4. LATGALE 
 

2.4.1. BALVU PILSĒTA 
 

KOPĒJIE SECINĀJUMI 
 

Attīstības dokumenta izstrāde 
Balvu pilsētas attīstības plāna izstrādi ierosināja pilsētas vadība. Attīstības plāna 
izstrādes laikā nācās saskarties ar finansiālām grūtībām, sākumā trūka arī zināšanu un 
pieredzes. Attīstības plāna izstrādāšanai tika izveidota darba grupa, kura sastāvēja no 
domē strādājošajiem un citiem speciālistiem. Plānu noformēt un sīkāk izstrādāt 
palīdzēja firma no Rēzeknes. 
Plānā minētos mērķus paredzēts realizēt galvenokārt par pašvaldības līdzekļiem, kā 
arī ar dažādu projektu palīdzību piesaistīt ārzemju līdzekļus. 
Dokumenta izstrādi nosaka likums, un tas arī bija nepieciešams. Tas ir kvalitatīvs un 
palīdz risināt sabiedrības integrācijas problēmas, pašlaik labojumi nav vajadzīgi. 
Turpretī pašvaldības pārstāvis uzskata, ka izmaiņas būtu jāveic vienu reizi gadā, jo 
dažas problēmas atrisinās, dažas rodas no jauna. 
 
Sabiedrības integrācija pašvaldībā 
Sabiedrības integrācijas problēmas tiek uzskatītas par aktuālām. Galvenās problēmas 
ir sociālās integrācijas jomā (bezdarbs, nabadzība, alkoholisms, neticība saviem 
spēkiem), vairāk līdzekļu vajadzētu izglītībai.  
Pašvaldība darbojas ļoti aktīvi šajā jomā. Augstas prasības no pašvaldības vadītāja 
puses institūciju vadītājiem liek aktīvi darboties, izrādīt iniciatīvu. 
Pašvaldības pārstāvis uzskata, ka sabiedrības integrācijas problēmu risināšana un 
finansēšana jāuzņemas valstij, savukārt NVO pārstāvis gribētu, lai šo atbildību 
uzņemtos pašvaldību iestāžu vadītāji, saņemot līdzekļus projektiem no ES. 
 
Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība 
Pilsētā darbojas aptuveni 20 NVO, daudzas saņem pašvaldības atbalstu un atvieglo tās 
darbu.  
Attīstības stratēģijā minēta nepieciešamība iesaistīt NVO dzīves kvalitātes 
uzlabošanā, kā arī apkārtējās vides jautājumu risināšanā. 
 
Naturalizācija un etniskā integrācija 
Intervijā minēts, ka problēmas ir čigānu tautības cilvēkiem (aptuveni 40 cilvēku), 
attīstības stratēģijā šāda problēma neparādās. 
 
Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
Vērojama iedzīvotāju migrācija uz citiem rajoniem, saņemot labāka darba 
piedāvājumus un augstāku atalgojumu, tomēr kopumā speciālistu skaits rajonā ir 
pietiekams. Daudzi brauc strādāt uz ārzemēm. 
Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs notiek dažādos līmeņos un aizvien paplašinās. 
Pilsētas attīstības SVID analīzē kā viens no draudiem minēta kvalificēta darbaspēka 
migrācija uz citām Latvijas pilsētām, bet attīstības stratēģijā aktivitātes šajā jomā nav 
paredzētas. 
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Sabiedrības sociālā integrācija, proti, iedzīvotāju veselība, nodarbinātība, sociālā 
nodrošināšana  
Sociālās integrācijas jomā Balvu pilsētā nozīmīga problēma ir bezdarbs, tas pārsniedz 
vidējos rādītājus valstī, tāpēc liela nozīme ir sociālajai aprūpei. Pašvaldība aktīvi 
darbojas šo problēmu risināšanā – veiksmīgi strādā pašvaldības aģentūra “Sociālais 
Serviss”, kas sadarbojas ar Nodarbinātības dienestu un uzņēmējiem, izveidota nakts 
patversme un ģimenes centrs, kopš 1996. gada pilsētā darbojas sociālās palīdzības 
iestāde “Dienas Centrs”.  
Balvu pilsētas attīstības stratēģijā kā dzīves vides kvalitātes paaugstināšanai 
nepieciešamās aktivitātes minēti arī daži vispārīgi veselības un sociālās aprūpes 
aspekti: 

1. kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana (ārstu prakses); 
2. sociālās palīdzības nodrošināšana sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju 

grupām; 
3. nabadzības un ilgstoša bezdarba mazināšana – cilvēku apmācības, 

pārkvalifikācija, iesaistīšana algotos pagaidu darbos. (60. lpp.) 
 

Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām 
Notiek cieša sadarbība ar apkārtējo pagastu pašvaldībām, iespējama novada 
izveidošana. 
Attīstības stratēģijā minēta nepieciešamība aktīvi iekļauties Latgales reģiona un 
Latvijas attīstības plānošanas aktivitātēs izpētes, tehnoloģiju un inovāciju jomā. 
 
Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā 
Balvos darbojas vairākas skolas un rosīgas kultūras iestādes, aktīvi darbojas 
Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrs.  
Attīstības stratēģijā kā nepieciešamas rīcības šajā jomā minēta kultūras tradīciju 
saglabāšana, kultūras infrastruktūras attīstīšana, kā arī rajona, reģiona un valsts līmeņa 
pasākumu piesaiste Balviem. 

 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
Pašvaldība aktīvi darbojas šajā jomā – tiek organizētas iedzīvotāju anketēšanas, 
informācija tiek sniegta rajona laikraksta ikmēneša speciālā pielikumā, regulāri notiek 
pilsētas vadības tikšanās ar iedzīvotājiem.  
Attīstības stratēģijā minēta nepieciešamība iesaistīt sabiedrību dzīves kvalitātes 
uzlabošanā, kā arī apkārtējās vides jautājumu risināšanā. 
 
Kopumā 
Balvu pilsētas pašvaldība aktīvi darbojas dažādās sabiedrības integrācijas jomās, it 
īpaši, risinot sociālas problēmas. Balvu pilsētas teritorijas attīstības programma ietver 
kodolīgu un kvalitatīvu esošās situācijas raksturojumu pilsētā, bet attīstības stratēģija 
ir ļoti īsa un samērā vispārīga. 
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ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas  
 Rajonu pašvaldības  
 Pilsētu pašvaldības X 
 Pagastu pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Balvu pilsēta 

 
3. Dokumenta nosaukums: Balvu pilsētas teritorijas attīstības programma 
4. Teritorija:  Balvu pilsēta 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
19.12.2002 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

2002.-2012. 

7. Izstrādātāji: Balvu pilsētas Dome 
Uzņēmējdarbības attīstība un investīciju piesaiste. 
Pilsētas infrastruktūra un komunikācijas. 

8. Prioritārie virzieni: 

Izglītība. 
9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība x 
 Valoda  
 Kultūra x 
 Sports x 
 Veselība x 
 Nodarbinātība x 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija x 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)   
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas  
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija  
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana x 
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Plaši un pēc būtības raksturota esošā situācija dažādās jomās, nedaudz ieskicējot turpmāko darbību, tieši 

attīstībai veltītas 4 lapas. 
- Samērā vispārīgi definēti prioritāro mērķu sasniegšanai noteiktie uzdevumi, iezīmētas tālākās darbības 

vadlīnijas. Vietām savstarpēji neatbilst prioritātes un to realizācijai noteiktie uzdevumi (piemēram, izglītības 
prioritātei izvirzīts uzdevums paaugstināt dzīves vides kvalitāti un nepieciešamās rīcības ietver arī veselības 
un sociālo aprūpi). 

- Atzīmēts, ka stratēģijas realizācijai nepieciešams izstrādāt atsevišķu iestāžu, darbības jomu perspektīvos 
plānus, kur detalizēti katra uzdevumi. 
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ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas  
 Rajonu pašvaldības X 
 Pilsētu pašvaldības  
 Pagastu pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Balvu pilsēta 

 
3. Dokumenta nosaukums: Balvu rajona attīstības stratēģija 
4. Teritorija:  Balvu rajons 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
1998. 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

1998.-2008. 

7. Izstrādātāji: Balvu rajona padomes darbinieki,  nozaru speciālisti un pašvaldību plānošanas 
speciālisti 
Izglītība, IT un informācijas pieejamība  
Lauku tradicionālā dzīvesveida un ražošanas attīstība 
Pakalpojumu sfēras un infrastruktūras attīstība 
Ekonomiskā darbība (mežrūpniecība, koksnes pārstrāde, būvmateriālu 
ražošana) 

8. Prioritārie virzieni: 

Ilgtspējīga dabas vides attīstība 
9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība x 
 Valoda  
 Kultūra x 
 Sports  
 Veselība x 
 Nodarbinātība x 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija x 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)   
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas  
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija x 
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana  
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Attīstības stratēģija ir Balvu rajona attīstības programmas daļa 

- Minēti konkrēti pasākumi, atbildīgās institūcijas par to izpildi un iespējamie finansējuma avoti 
- Nosauktas konkrētas rajonu pašvaldību prioritārās problēmas un neatliekamie pasākumi 
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ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas  
 Rajonu pašvaldības X 
 Pilsētu pašvaldības  
 Pagastu pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Balvu pilsēta 

 
3. Dokumenta nosaukums: Balvu rajona nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas stratēģija 
4. Teritorija:  Balvu rajons 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
2002. gada novembris 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

2002.-2005. 

7. Izstrādātāji: Balvu rajona Partnerības valde kopā ar rajonā strādājošiem kopienu 
koordinatoriem un lauku attīstības speciālistiem. Izstrādi un ieviešanu 
finansēja un metodoloģiski organizēja Lielbritānijas vadība. 
Mērķa grupas: bērni no ģimenēm, kurām nav pietiekošu ienākumu, ilgstošie 
bezdarbnieki, jaunieši, kas nemācās un nestrādā, invalīdi, kas nevar piedalīties 
sabiedriskajā dzīvē un/vai saņemt pakalpojumus. 
Sociāli atstumto un nabadzīgo cilvēku pašapziņas celšana un izglītošana. 

8. Prioritārie virzieni: 

Kopienu un NVO darbības aktivizēšana. 
9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība x 
 Valoda  
 Kultūra  
 Sports  
 Veselība x 
 Nodarbinātība x 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija x 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)   
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas x 
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija  
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana  
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Balvu rajona partnerības valdē ietilpst pašvaldību vadītāji, atsevišķu valsts iestāžu un NVO vadītāji 

- Vērsta uz konkrētu iedzīvotāju grupu problēmu risināšanu 
- Ļoti mērķtiecīga situācijas izpēte 
-  Strukturēti un detalizēti noteiktas un prioritātes 
- Īstenošana lielā mērā ar projektu konkursiem  vietējām organizācijām. 
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2.4.2. MALNAVAS PAGASTS 
 

KOPĒJIE SECINĀJUMI 
 

Attīstības dokumenta izstrāde 
Malnavas pagasta teritorijas attīstības plāns tika izstrādāts, lai izanalizētu pašreizējo 
situāciju pagastā un plānotu tālāku attīstību. Iniciatīva nāca no Malnavas pagasta 
priekšsēdētāja, to atbalstīja deputāti. Kopīgi apvienojās visas Kārsavas apkārtnes 
pašvaldības, Kārsavā izveidoja novada attīstības un plānošanas biroju par iesaistīto 
pašvaldību līdzekļiem. Katrā pašvaldībā tika apmācīti cilvēki – plānotāji. 
Problemātiski bija sastrādāties ar dažādām organizācijām – zemes dienestu, 
Lattelekom, Vides reģionālo Rēzeknes pārvaldi u.c.  
Traucēja arī pasivitāte no uzņēmēju un iedzīvotāju puses – neticība, ka varētu notikt 
izmaiņas uz labu, viņu nevēlēšanās piedalīties darba grupās. 
Tika piesaistīti visu pašvaldību vadītāji, viņu vietnieki un visu pašvaldību struktūru 
vadītāji, dažādi uzņēmēji, kā arī speciālisti no rajona t.i. cilvēki no malas. Tie bija 
dažādi rajona struktūrvienību vadītāji, piemēram, izglītības pārvaldes vadītāja, vides 
reģionālās pārvaldes pārstāvis, mācītājs utt.  
Tika izveidotas 4 darba grupas, un vispirms katra grupa iedziļinājās jautājumos savā 
jomā. Galvenās prioritātes grupas izvirzīja kopējai apspriešanai.  
Tika pieaicināts arī konsultants no Rūjienas. 
 
Sabiedrības integrācija pašvaldībā 
Lielas problēmas sabiedrības integrācijas jomā rada bezdarbs, cilvēku depresija un 
pasivitāte. Pašvaldība daudz dara savu finansiālo iespēju robežās. 
Respondenti uzskata, ka pašvaldībai aktīvi jārisina integrācijas problēmas, tomēr 
valstij lielā mērā jādod finansiāls atbalsts. Pašvaldība var piedalīties ar darbaspēku, 
telpām un organizatoriskajiem darbiem, jo finansu līdzekļi ir ierobežoti. 
 
Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība 
Pašvaldībā ir ļoti maz NVO, aktīvi darbojas mazpulki. Pilsoņi, kuri bija iesaistījušies 
attīstības plāna izveidē un sākuma aktivitātēs, turpina darboties, bet pārējie ir pasīvi. 
Pašvaldība cenšas aktivizēt un iesaistīt iedzīvotājus. 
Pēc intervētā eksperta vērtējuma attīstības dokumentā iestrādātie uzdevumi šajās 
jomās tiek arī īstenoti. 
 
Naturalizācija un etniskā integrācija 
Nelatvieši netiek izstumti no sabiedriskās dzīves, tiek iesaistīti visos rīkotajos 
pasākumos, nometnēs utt. Nepilsoņi tiek aicināti uz kursiem un iegūst pilsonību. Visa 
informācija, kas nonāk pašvaldībā un skolās saistībā ar naturalizācijas jautājumiem, 
vienmēr tiek darīta zināma iedzīvotājiem, kas savukārt pozitīvi ietekmē viņu 
attieksmi. Projektu un ideju ir daudz, bet pagaidām trūkst līdzekļu to realizēšanai. 
Nākotnē tās varētu īstenoties – dažādas integrācijas nometnes bērniem, 
lauksaimniecības koledžas audzēkņiem, dažādas tematiskas pēcpusdienas utt. 
Grūtības rada nepilsoņu kūtrums un nevēlēšanās naturalizēties, nepilsoņu vecums,  
atvieglojumi, braucot uz Krieviju, kā arī tas, ka ne vienmēr visa informācija nonāk pie 
interesentiem. 
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Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
No pagasta brauc projām vairāk nekā iebrauc, un pārsvarā aizbrauc jaunieši. 
Malnavas lauksaimniecības koledža uztur sakarus ar bijušajiem absolventiem, kuri 
dzīvo ārzemēs.  
 
Sabiedrības sociālā integrācija, proti, iedzīvotāju veselība, nodarbinātība, sociālā 
nodrošināšana  
Bezdarbs ir pagasta lielākā problēma,  pabalsti (it īpaši nesen ieviestais garantētais 
minimums iztikai) prasa no pašvaldības daudz līdzekļu.  Bezdarbnieki tiek iesaistīti 
sabiedriski algotajos darbos rotācijas kārtībā, lai darbu un pabalstu saņemtu pēc 
iespējas vairāk cilvēku. Maznodrošinātie ir uzskaitē pie sociālā darbinieka. 
Nelabvēlīgās ģimenes regulāri tiek apsekotas, bērni ņemti un nodoti aizbildniecībā. 
Nesen slēgts feldšeru – vecmāšu punktu, jo tas neatbilst ES prasībām, bet līdzekļu 
rekonstrukcijai nav. Pagasta iedzīvotājiem daļēji tiek apmaksātas profilaktiskās potes. 

 
Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām 
Tiek realizēts Kārsavas novada pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projekts. Šajā 
apvienošanās izpētes projektā atklājās trūkumi, kāpēc pagasti baidās apvienoties. 
Galvenā problēma – citu pašvaldību nogaidošā attieksme, kuras pamatā ir ģeogrāfiskā 
situācija. Tā kā Malnava ir nomale un tuvu Krievijas robežai, šīs citas pašvaldības 
nezina īsti, kam pievienoties – varbūt labāk Rēzeknes, Balvu rajoniem vai Malnavas 
novadam. 
Tiek plānots līdz 2013. gadam realizēt projektus par vienotu ceļu uzraudzību un 
apsaimniekošanu, par vienotas novada ūdenssaimniecības un siltumapgādes 
saimniecības izveidošanu.  
Pagastu vadītāji un citi darbinieki regulāri sanāk dažādu līmeņu sanāksmēs, apspriež 
aktuālos jautājumus. Daudz tiek darīts kultūras mantojuma saglabāšanā. 
 
Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā 
Pašvaldībā var iegūt izglītību latviešu valodā un krievu valodā. Daudzi bērni no 
krievu ģimenēm apmeklē bērnu dārza latviešu plūsmas grupiņas, mācās latviešu 
skolās. 
Darbojas pašdarbības kolektīvi, bet grūtības rada iedzīvotāju pasivitāte. 
Eksperta vērtējuma pagasta attīstības plānā minēto uzdevumu izpilde varētu daļēji 
atrisināt problēmas šajā jomā. 

 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
Iedzīvotāju informēšana galvenokārt notiek ar pagasta avīzes starpniecību. Tā iznāk 
reizi mēnesī un tiek izplatīta visiem iedzīvotājiem. Avīzē atspoguļota informācija par 
visām pagasta aktivitātēm, aktuāliem jautājumiem pagastā, kā arī izmaiņām 
likumdošanā. Tomēr lielākoties iedzīvotāji paši ir neatsaucīgi un pasīvi. 
Tiek izstrādātas un veiktas iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas, lai noskaidrotu viņu 
viedokli. 
Reizēm notiek informatīvās sanāksmes, tikšanās par dažādiem jautājumiem, 
piemēram, ES. 
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Kopumā 
Malnavas pagastā asākās sabiedrības integrācijas problēmas saistās ar bezdarbu, 
sociālo nodrošināšanu un veselības aprūpi. Savu iespēju robežās pašvaldība cenšas 
šos jautājumus risināt.  
Malnavas pagasta teritorijas attīstības plāns ietver esošās situācijas analīzi un rīcības 
programmu, kurā minēti konkrēti veicamie pasākumi (norādīts izpildes termiņš, 
izmaksas, iespējamie finansējuma avoti, iespējamie izpildītāji, sagaidāmais rezultāts). 
Pēc intervēto ekspertu domām, plānā minēto pasākumu realizēšana palīdz risināt 
sabiedrības integrācijas problēmas. 
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ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas  
 Rajonu pašvaldības  
 Pilsētu pašvaldības  
 Pagastu pašvaldības X 
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Malnavas pagasts 

 
3. Dokumenta nosaukums: Malnavas pagasta teritorijas attīstības plāns 
4. Teritorija:  Malnavas pagasts 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
25.09.2001 (aktualizēts) 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

1999.-2011. 

7. Izstrādātāji: Malnavas pagasta padome sadarbībā ar potenciāli Kārsavas novadā 
apvienotajām pašvaldībām (Kārsavas pilsēta, Goliševas, Mērdzenes, Mežvidu, 
Salnavas pagasti) 
Ekonomika 
Izglītība 

8. Prioritārie virzieni: 

Finanses 
9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība x 
 Valoda  
 Kultūra x 
 Sports x 
 Veselība x 
 Nodarbinātība x 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija x 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)   
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas x 
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija  
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana x 
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - SVID 

- Detalizēti analizēta tuvās robežas ietekme, attiecībā uz to izstrādāts atsevišķs rīcības plāns (norādīta joma, 
problēma un nepieciešamās rīcības). 

- Balsojot izvēlēti konkrēti pasākumi problēmu risināšanai, novērtētas konkrētu pasākumu izmaksas un 
ieguvumi, saskaitot punktus, noteikta pasākumu prioritārā secība. 

- Rīcības programma attiecas uz jaunveidojamo Kārsavas novadu un  ietver vēl arī citus pasākumus (norādīts 
termiņš, izmaksas, iespējamie finansējuma avoti, iespējamie izpildītāji, sagaidāmais rezultāts). Rīcības 
programmā pasākumi grupēti pa jomām: pārvalde, uzņēmējdarbība un tūrisms, inženierinfrastruktūra, sociālā 
infrastruktūra, pierobeža, dabas vide. Plānots katru gadu pārskatīt rīcības programmu. 
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ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas  
 Rajonu pašvaldības X 
 Pilsētu pašvaldības  
 Pagastu pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Malnavas pagasts 

 
3. Dokumenta nosaukums: Ludzas rajona attīstības plāns. 1.Ekonomiskās attīstības perspektīvas 
4. Teritorija:  Ludzas rajons 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
22.02.1996 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

2003.-2010. 

7. Izstrādātāji: Ludzas rajona padome, a/s “Rīgas Konsultāciju Grupa” 
8. Prioritārie virzieni: Transports, infrastruktūra, linkopība, kokrūpniecība, tūrisms, enerģētika 
9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība x 
 Valoda  
 Kultūra  
 Sports  
 Veselība  
 Nodarbinātība x 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija  
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)   
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas  
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija x 
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana  
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Apskatīti aspekti, kas ietekmē rajona ekonomisko stāvokli, situācija sektoros, definētas galvenās problēmas un 

izvērtētas iespējamās attīstības perspektīvas. Katras sadaļas beigās doti īsi secinājumi. (Konkrētāk par atbalsta 
pasākumiem mazajam un vidējam biznesam) 

- Analizēta sociālā infrastruktūra, īpaši izglītības attīstības iespējas. 
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ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas  
 Rajonu pašvaldības X 
 Pilsētu pašvaldības  
 Pagastu pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Malnavas pagasts 

 
3. Dokumenta nosaukums: Ludzas rajona attīstības programma īpaši atbalstāmā reģiona statusa 

iegūšanai 1998. 
4. Teritorija:  Ludzas rajons 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
1998. 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

2003.-2010. 

7. Izstrādātāji: Ludzas rajona padome 
 
Izglītība,  
Uzņēmējdarbība (lauksaimniecība, rūpniecība, enerģētika) 
Infrastruktūra, tranzītkomplekss 

8. Prioritārie virzieni: 

Tūrisms 
9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība x 
 Valoda  
 Kultūra x 
 Sports  
 Veselība  
 Nodarbinātība x 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija x 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)   
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas  
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija x 
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana  
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Minēti konkrēti pasākumi, iesaistītās institūcijas, nepieciešamais finansējums (tai skaitā pašu nodrošinātā daļa), 

izpildes termiņš, paredzamais efekts. 
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ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas  
 Rajonu pašvaldības X 
 Pilsētu pašvaldības  
 Pagastu pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Malnavas pagasts 

 
3. Dokumenta nosaukums: Ludzas rajona sociālās un etniskās integrācijas programma 
4. Teritorija:  Ludzas rajons 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
2003 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

2003.-2010. 

7. Izstrādātāji: Ludzas rajona padome 
 
Etniskā integrācija (kultūru dialogs, latviešu valodas apguve, naturalizācija) 
Sociālā integrācija (nodarbinātība, sociālās atstumtības mazināšana, izglītības, 
kultūras un sporta pieejamība) 

8. Prioritārie virzieni: 

Pilsoniskā līdzdalība (informācijas pieejamība, NVO) 
9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība x 
 Valoda x 
 Kultūra x 
 Sports  
 Veselība  
 Nodarbinātība  
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija x 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)  x 
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas x 
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija  
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana x 
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Pie katra no prioritārajiem darbības virzieniem minēti konkrēti pasākumi un aktivitātes, finansējums (esošais un 

papildus nepieciešamais) un par izpildi atbildīgā institūcija 
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2.4.3. ILŪKSTES PILSĒTA (Daugavpils rajons) 
 

KOPĒJIE SECINĀJUMI 
 

Attīstības dokumentu izstrāde 
2003.gada novembrī notika Ilūkstes pilsētas attīstības programmas publiskā 
apspriešana. Dokuments tika izstrādāts, īstenojot “Teritorijas plānošanas likumu”. 
Dokumenta izstrādes mērķi bija parād teritorijas pašreizējo un plānoto izmantošanu, 
kā arī veicināt ilgtspējīgu attīstību pašvaldībā.  
Šī dokumenta izstrādē piedalījās SIA “Reģionālie projekti” speciālisti, Ilūkstes 
pilsētas domes speciālisti un deputāti, uzņēmēji, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests, Daugavpils rajona padomes būvvaldes arhitekts, Daugavpils rajona Kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcija, VA Sabiedrības veselības aģentūras Daugavpils 
filiāle, Dienvidlatgales lauksaimniecības departaments VAS “Latvenergo” filiāle 
Austrumu elektriskie tīkli, VZD Dienvidlatgales reģionālā nodaļa. 
NVO pārstāvji šī dokumenta sagatavošanā netika iesaistīti. 
Izstrādājot pašvaldības attīstības dokumentu, tika ņemti vērā šādi principi: ilgtspējības 
princips, interešu saskaņotības princips, daudzveidības princips, ņemot vērā dabas, 
kultūrvides, cilvēku un materiālos resursus un saimnieciskās darbības daudzveidību, 
konkurences princips, nodrošinot vienlīdzīgus priekšnoteikumus uzņēmējdarbībai, 
atklātības princips un nepārtrauktības un pēctecības princips.  
Dokumentā izvirzīto mērķu sasniegšana iecerēta veikt, piesaistot pilsētā dzīvojošos 
uzņēmējus, Reģionālo un pašvaldību lietu ministriju. Paredzēta kultūras un 
ekonomiskā sadarbība ar citām pašvaldībām, valsts iestādēm un NVO. Paredzēts 
piesaistīt līdzekļus no KOHĒZIJAS fonda, ūdenssaimniecības attīstības A- Latvijas 
upju baseina projekta u.c. iespējamiem projektiem. 
 
Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība 
Ilūkstes pilsētā aktīvi darbojas divas NVO: “Sarkanais Krusts” un “Invalīdu dienas 
centrs “Fenikss”. Abas tās darbojas sociālajā jomā, palīdzot maznodrošinātajiem un 
invalīdiem.  
Attīstības dokumentā šāda sadaļa nav paredzēta. Pašvaldības vadītāja vērtējumā 
iedzīvotāju pilsoniskā līdzdalība ir atkarīga no pašiem iedzīvotājiem, un 
programmātiski dokumenti šeit neko nevar palīdzēt. 
 
Naturalizācija un etniskā integrācija 
NVO “Sarkanā krusta” darbinieka vērtējumā Ilūkstes pašvaldībā nepilsoņi 
naturalizējas nelabprāt. Pašvaldības vadītājs norādīja, ka nepilsoņi, kas negrib 
naturalizēties, galvenokārt ir gados veci iedzīvotāji ar zemu izglītības līmeni. 
Jāpiebilst, ka izstrādātajā attīstības dokumentā šādas sadaļas nav. Pašvaldību vadītāja 
vērtējumā programmā iestrādāti uzdevumi situāciju neuzlabos, jo šīs problēmas 
risināšana ir atkarīga no pašu iedzīvotāju lēmuma. Pašvaldība var tikai palīdzēt 
noorganizēt pašu procedūru, kā arī konsultēt iedzīvotājus. 
Etniskās integrācijas jomā NVO “Sarkanā krusta” darbinieks nekādas problēmas 
Ilūkstes pilsētā nesaskata: “pašvaldībā ir dažādu tautību iedzīvotāji, un visiem ir 
vienādas tiesības. Arī pie mums uz “Sarkanā Krusta” dienas centru bērniem nāk 
dažādu tautību bērni”. 
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Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs 
Ilūkste ir viena no retajām izlasē iekļuvušajām pašvaldībām, kurā tiek plānotas arī 
aktivitātes saistībā ar latviešu repatriāciju un sadarbību ar tautiešiem Baškīrijā un 
Sibīrijā. Tomēr pašvaldības vadītājs norādīja, ka lielākā daļa emigrējušo tautiešu 
atgriezties Ilūkstē nevēlas, jo viņus vairāk interesē  lielās pilsētas. 
 
Sabiedrības sociālā integrācija (iedzīvotāju veselība, nodarbinātība, sociālā 
nodrošināšana) 
Iedzīvotāju sociālo nodrošināšanu Ilūkstē ir uzņēmies ne tikai pašvaldības Sociālo 
lietu dienests, bet ļoti aktīvi arī NVO “Sarkanais Krusts” un “Invalīdu biedrība”.  
Viena no galvenajām problēmām pilsētā ir bezdarbs, ko pašvaldība saviem spēkiem 
neredz, kā atrisināt, jo darba vietu radīšana pašvaldības vadītāja vērtējumā no 
pašvaldības praktiski nav atkarīga: “Ņemot vērā valsts politiku, kad ražošana un cita 
ekonomiskā darbība attīstās lielajās pilsētās, mazajās pašvaldībās nav iespējams 
nodrošināt darbu”. Pašvaldības vadītāja vērtējumā sociālās problēmas pašvaldībā tiek 
risinātas daļēji, jo “valsts politika neatbalsta pierobežas reģionu, jo īpaši Latgales 
attīstību”. 
Jāatzīmē, ka izstrādātajā pilsētas attīstības dokumentā nav sociālo jautājumu sadaļas. 
NVO “Sarkanais Krusts” darbinieks informēja par pakalpojumiem, ko sniedz viņa 
pārstāvētā nevalstiskā organizācija, un norādīja, ka sociālās problēmas ir viena no 
smagākajām sfērām Ilūkstē. 
 
Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām 
Ilūkstes pilsēta aktīvi sadarbojās ar citām pašvaldībām Daugavpils rajonā, kā rezultātā 
2003.gada novembrī ir izveidots Ilūkstes novads. Arī NVO pārstāvis vērtēja sadarbību 
ar citām pašvaldībām kā veiksmīgu. Sadarbībai ar citām pašvaldībām ir arī atvēlēta 
nodaļa nesen izstrādātajā  Ilūkstes pilsētas attīstības programmā. 
 
Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā 
Ilūkstes pilsētā tiek nodrošināta izglītības ieguves iespējas gan latviešu valodā, gan 
bilingvāli; arī pirmsskolas izglītības iestādē nodarbības notiek gan latviešu, gan krievu 
valodā. Attiecībā uz izglītības nodrošināšanu un kultūras pasākumu organizēšanu 
NVO pārstāvja vērtējumā viss tiek darīts, lai bērni tiktu integrēti sabiedrībā Ilūkstē 
darbojas Bērnu un jauniešu centrs, kuru apmeklē dažādu tautību bērni. Kultūras centrā 
notiek dažādi kultūras pasākumi, darbojas pulciņi, ir bibliotēka. Izglītībai un kultūrai 
ir arī atvēlēta nodaļa nesen izstrādātajā  Ilūkstes pilsētas attīstības programmā. 
 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana.  
Ilūkstē tiek izdots informatīvais biļetens “Ilūkstes vēstis”, kurā katru mēnesi tiek 
atspoguļota aktuālā informācija par notikumiem pašvaldībā. Pilsētas centrā ir arī 
stends, kur ir dažādi paziņojumi un svarīga informācija. Jāatzīmē gan, ka gan 
pašvaldības vadītājs, gan NVO pārstāvis informācijas nodrošināšanu uztvēra tikai kā 
vienpusēju procesu, kurā pašvaldība nodrošina ar informāciju iedzīvotājus. 
Ilūkstes attīstības programmā sadaļa par informācijas aprites ar iedzīvotājiem 
nodrošināšanu nav paredzēta . 
 
Kopumā 
 Ilūkstes pašvaldībā 2003.gada beigās tika pabeigts darbs pie Ilūkstes pilsētas 
attīstības programmas. Ar sabiedrības integrāciju saistītas šajā dokumentā ir tikai 
sadaļas par  sadarbību ar citām pašvaldībām, izglītību un kultūru. Tomēr kā aktuāli 
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jautājumi gan pašvaldību vadītāja, gan NVO pārstāvja skatījumā ir jāmin arī 
mazaktīvā nepilsoņu naturalizēšanās un sociālās problēmas. 
NVO pārstāvis visu apspriesto integrācijas jomu uzlabošanā saskatīja pašvaldības 
iespējas uzlabot situāciju, savukārt pašvaldības vadītājs bija ļoti skeptisks par 
pašvaldības iespējām kaut ko izmainīt un atrisināt. 
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2.4.4. KALNIEŠU PAGASTS (Krāslavas rajons) 
 

KOPĒJIE SECINĀJUMI 
 

Attīstības dokumentu izstrāde 
2003.gada vasarā Kalniešu pagasta padome pieņēma lēmumu, ka jāuzsāk izstrādāt 
Kalniešu pagasta sociāli-ekonomisko attīstības programmu. Līdz šim nekas 
dokumenta izstrādāšanai nav darīts, jo nav piešķirta dotācija. 
Pašvaldības vadītāja un deputātu vērtējumā šāds dokuments ir nepieciešams, un, ja 
netiks iedalīti līdzekļi no valsts, pašvaldība meklēs iespējas ieplānot līdzekļus 
dokumenta izstrādāšanai no sava budžeta. 
Arī pagasta bibliotēkas vadītājs norādīja uz šāda dokumenta nepieciešamību, kā 
galvenos iemeslus, kādēļ šis dokuments vēl nav izstrādāts, minot cilvēka resursu un 
laika trūkumu. 

 
Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība 
Nevalstisko organizāciju Kalniešu pagastā nav. Pašvaldības vadītājs norādīja, ka, ja 
iedzīvotāji nāks ar iniciatīvu, tad pagasta pašvaldība to noteikti atbalstīs, bet līdz šim 
šādas aktivitātes nav novērotas. 
 
Naturalizācija un etniskā integrācija 
Gan pašvaldības vadītāja, gan bibliotekāra vērtējumā naturalizācija Kalniešu pagastā 
notiek. Pašvaldības vadītājs apsveic jaunos pilsoņus. Lai veicinātu naturalizēšanos, 
tiek īstenoti projekti arī sadarbībā ar citām pašvaldībām. Bibliotekārs savukārt palīdz 
topošajiem pilsoņiem sagatavoties pārbaudījumiem, piedāvājot atbilstošo literatūru. 
Pašvaldības vadītāja vērtējumā aktivitātēm (informācijai, motivēšanai) 
naturalizēšanās veicināšanai vajadzētu vairāk nākt no valsts institūcijām. 
 
Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs 
Pašvaldības vadītāja vērtējumā migrācijas procesi Kalniešu pagastā šobrīd nav pārāk 
izteikti. Pārvietošanās vairāk raksturīga jauniešiem, kas meklē darbu vai aizbrauc 
mācīties. Ir tādi jaunieši, kas aizbrauc un neatgriežas, bet ir arī tādi, kas atgriežas 
atpakaļ. Ir arī dažas ģimenes, kuras atbraukušas no Rīgas, lai apsaimniekotu mantotās 
zemes, nopirkuši Kalniešu pagastā mājas un palikuši uz dzīvi. 
Repatriācijas kā tādas pagastā nav. Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs bibliotekāra 
vērtējumā notiek diezgan regulāri: gan no Krievijas, gan no Polijas tika aicināti 
tautieši piedalīties Daugavas svētkos. 
 
Sabiedrības sociālā integrācija (iedzīvotāju veselība, nodarbinātība, sociālā 
nodrošināšana) 
Pašvaldības vadītāja vērtējumā sociālā nodrošināšana ir viena no pašvaldības darbības 
pamatsfērām. Pašvaldība aktīvi ņem dalību veselības pakalpojumu nodrošināšanā 
(lielā mērā par pašvaldības līdzekļiem tiek uzturēts feldšeru-vecmāšu punkts). 
Bezdarbniekus pašvaldība nodrošina ar pagaidu sabiedriskajiem darbiem. Strādā ar 
maznodrošinātajām un nelabvēlīgajām ģimenēm. Invalīdiem un vientuļajiem 
pensionāriem tiek piedāvāta palīdzība sadzīves jautājumu risināšanā (bezmaksas 
malkas piegāde, produktu iegāde u.c.). 
Bibliotekāra vērtējumā situācija sociālās integrācijas jomā ir apmierinoša, un 
pašvaldība savu iespēju robežās atbalsta iedzīvotāju grupas, kurām ir nepieciešama 
palīdzība. 
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Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām 
Kalniešu pagasts kopā ar apkārtējiem pagastiem - Robežnieku, Indras un Piedrujas 
pagastu - ir noslēguši savstarpējo sadarbības līgumu, izveidojot sadarbības padomi ar 
nosaukumu “Pierobeža”. Nākotnē ir nodoms izveidot kopīgu novadu, bet tas tiks 
darīts tikai tad, ja saņems atbalstu no Reģionālās attīstības ministrijas. Kopīgi ar 
minētajiem pagastiem Kalniešu pagasts gatavojās investīciju naudas piesaistei kopējo 
projektu realizēšanai. 
Bibliotekārs savukārt atzīmēja sadarbību ar apkārtējiem pagastiem izglītības un 
kultūras jomā: skolēni no minēto pašvaldību skolām regulāri sadarbojas, organizējot 
gan sporta svētkus, gan ciemošanos, gan apspriežot jauniešu problēmas, gan 
organizējot dažādus kultūras pasākumus. 
 
Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā 
Pašvaldības vadītājs atzina, ka izglītībai ir liela nozīme sabiedrības integrācijas 
veicināšanai un informēja, ka pagasta skolā mācības noris bilingvāli, ka, viņaprāt, 
būtu vēl jāpastiprina latviešu valodas apmācība un skolēnu ieinteresētība mācīties 
latviešu valodu, jo diemžēl Kalniešu pagastā ir maz latviski runājošo, pietrūkst 
latviskas vides. 
Bibliotekārs informēja par diviem projektiem, kas īstenoti bibliotēkā, lai veicinātu 
latviešu valodas apguvi, proti: 1) “Lasīšanas veicināšana un bibliotēku pakalpojumu 
bērniem attīstīšana”; 2) “Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām 
bibliotēkām”. 
 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana.  
Informācijas aprite ar iedzīvotājiem arī šajā pagastā tiek uztverta tikai kā vienvirziena 
process – kā nodrošināt iedzīvotājus ar informāciju. Kalniešu pagastā šim nolūkam 
informācija tiek izlikta uz informācijas dēļiem, iznāk skolas avīze par izglītības 
jautājumiem, bibliotēkā iedzīvotājiem ir pieejams Internets. 
 
Kopumā 
Gan pašvaldības vadītājs, gan bibliotekārs atzīst, ka integrācijas jautājumi viņu 
pašvaldībā ir ļoti aktuāli. Pašvaldības un NVO pārstāvji norādīja, ka, viņuprāt, valsts 
institūcijām vajadzētu vairāk palīdzēt pašvaldībām īstenot integrācijas pasākumus. 
Kā aktuālākās integrācijas problēmas tika norādītas: nepietiekama latviešu valodas 
vide, informatīvā telpa, izglītība, bezdarbs un līdzekļu trūkums gan iedzīvotājiem, gan 
pašvaldībai. 
Par attīstības dokumenta nozīmīgumu integrācijas veicināšanai šīs pašvaldības 
kontekstā grūti ir izdarīt kādus secinājumus. 
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3. REPUBLIKAS PILSĒTU SITUĀCIJAS IZPĒTE 
 

3.1. RĪGA 
 

KOPĒJIE SECINĀJUMI 
 

Rīgas pilsētas pašvaldībā ir izstrādāti šādi attīstības dokumenti: Rīgas pilsētas 
attīstības plāns 1995 – 2005. un Rīgas attīstības mērķprogramma 2002. - 2005. 
Mērķprogrammas aprakstā ir norādīts, ka tā ir uztverama kā Pilsētas attīstības plāna 
sastāvdaļa, proti, tā ir Pilsētas attīstības plāna rīcības sadaļas konkretizācija. Tā kā 
Rīgas attīstības mērķprogramma 2002. – 2005. ir pieņemta 2002.gadā, tad, balstoties 
uz pieņēmumu, ka tajā iekļautie projekti un aktivitātes ir Rīgas pašvaldībai 
aktuālākas, šī projekta ietvaros tas ir arī izvēlēts par analīzes vienību. Jauns attīstības 
dokuments „Pilsētas attīstības plāns 2006. – 2020.gadam” ir darba sagatavošanas 
stadijā. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, tieši sabiedrības integrācijai veltītu 
attīstības dokumentu Rīgas pašvaldībai nav. 
 
Attīstības dokumenta izstrāde 
Rīgas attīstības mērķprogramma 2002. – 2005. izstrādei tika izveidota Vadības grupa 
(vadītājs – Rīgas pilsētas izpilddirektors Māris Tralmaks) un Darba grupa (vadītājs – 
Elmārs Vēbers). Darba grupu izveidoja un nodrošināja Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamenta Ekonomiskās attīstības pārvalde (priekšnieks Aivars Lekuzis). 
Mērķprogrammā pavisam ir iekļautas 17 apakšprogrammas, 26 virzieni un 250 
projekti. Projektu apraksts ietver projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu, 
atbildīgo institūciju, izpildes termiņu un sagaidāmo rezultātu. 
Rīgas attīstības mērķprogrammas izstrādes ietvaros tika veikta mērķprogrammas 
sabiedriskā apspriešana. Tās ietvaros ikviens rīdzinieks tika aicināts izteikt savus 
ierosinājumus un priekšlikumus. Rezultātā darba grupa saņēma 315 ieteikumus. 
Programmas izstrādē tika iesaistīti arī NVO pārstāvji. 
 
Sabiedrības integrācija pašvaldībā 
Integrācijas tematiku pašvaldības pārstāvis vērtē kā Rīgā aktuālu. Galvenās ar 
integrāciju saistītās problēmas pašvaldības pārstāvja vērtējumā ir saistītas ar sociālo 
nodrošināšanu: „Ja sabiedrība dzīvos labāk, daļa problēmu pazudīs. Ar skaidrojumiem 
tas nebeigsies, uzlabojot sadzīves apstākļus, tās izzudīs”.  
Attiecībā uz atbildības un finansējuma sadali integrācijas jautājumos, jāsecina, ka 
Rīgas pašvaldības gadījumā virkne sfēras ir valsts iestāžu pārraudzībā un pašvaldības 
struktūru iesaistītība izpaužas mazāk kā citur Latvijā (piemēram, attiecībā uz 
bezdarbu, naturalizāciju). Rīgas pilsētā ar integrācijas jautājumiem visvairāk saskaras 
Izglītības, jaunatnes lietu departaments, kultūras komisija un Kultūras pārvalde un 
Labklājības departaments. 
NVO pārstāvja (kultūras biedrība) vērtējumā integrācijas procesi Rīgā notiek 
pietiekami veiksmīgi. Viņaprāt, viens no svarīgākajiem Rīgā ir valodas jautājums. 
 
Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība 
Rīgas pašvaldība sadarbojas un atbalsta daudzas NVO. Pašvaldības pārstāvja 
vērtējumā problēmas atsevišķu projektu īstenošanā rada sabiedrības mazā aktivitāte: 
„Publiskiem projektiem nav pilsoniskās līdzdalības, ja konkrēti neskar katru 
indivīdu”.  
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Nacionālās kultūras biedrības pārstāvis atzina, ka Rīgas dome ļoti atbalsta NVO 
kultūras pasākumus un arī minoritāšu kultūras organizācijas.  
Rīgas attīstības mērķprogrammā 2002. – 2005. atsevišķu sadaļu par pilsonisko 
līdzdalību un NVO organizāciju darbību nav. 
 
Naturalizācija un etniskā integrācija 
Attiecībā uz iedzīvotāju naturalizāciju Rīgā galvenās aktivitātes īsteno Naturalizācijas 
pārvalde. Arī Rīgas attīstības mērķprogrammā 2002. – 2005. nav speciālu sadaļu, kas 
būtu veltītas naturalizācijai un etniskajai integrācijai. 
Nacionālās kultūras biedrības pārstāvis norādīja, ka viņiem ir laba sadarbība ar 
Naturalizācijas pārvaldi, Kultūras ministriju un Sabiedrības integrācijas fondu, bet 
trūkst atbalsta, lai, piemēram, atvērtu minoritātes svētdienas skolu, dažos gadījumos 
sadarbība ir neveiksmīga likumdošanas ierobežojumu dēļ: „Jurjāna skolā stāvēja 
klavieres, direktors bija ar mieru uzdāvināt, bet pēc likuma nevar atdot mūsu 
organizācijai”. 
 
Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
Attiecībā uz repatriāciju pašvaldības pārstāvis norādīja, ka principā ir paredzēts, ka 
repatrianti ar jānodrošina ar dzīvesvietu, bet pilsētai tas ir ļoti sarežģīti, jo ļoti trūkst 
dzīvojamā fonda. Par migrācijas procesiem pašvaldības pārstāvis neizteicās, bet par 
sadarbību ar tautiešiem ārzemēs norādīja, ka visvairāk sadarbība notiek tieši kultūras 
jomā. 
Rīgas attīstības mērķprogrammā 2002. – 2005. šīs tēmas nav aplūkotas. 
 
Sabiedrības sociālā integrācija, proti, iedzīvotāju veselība, nodarbinātība, sociālā 
nodrošināšana  
Sabiedrības sociālā nodrošināšana ir pašvaldības īstenotā pamatfunkcija, un, kā 
norādīja pašvaldības pārstāvis, liela daļa Rīgas pilsētas budžeta tiek novirzīta tieši 
sociālo jautājumu risināšanai. Saskaņā ar pašvaldības pārstāvja viedokli galvenās 
problēmas Rīgas pašvaldībā ir saistāmas ar nepietiekamo finansējumu veselības 
nodrošināšanā, sociālo dzīvokļu trūkumu un darbu ar nelabvēlīgajām ģimenēm. 
Bezdarba jautājumus Rīgā risina Nodarbinātības Valsts dienests. 
NVO pārstāvja vērtējumā aktuāla problēma Rīgā ir daudzbērnu ģimenes: 
„Daudzbērnu ģimenēm vajag lielāku uzmanību. Vajag ļoti daudz papīru, lai saņemtu 
palīdzību. Ja palīdzību nesaņem, tad šo situāciju izmanto sektanti, kas veiksmīgi 
ievilina veselas ģimenes”. 
Rīgas attīstības mērķprogrammā 2002. – 2005. ir iekļautas sadaļas „Veselības aprūpe” 
un „Sociālā palīdzība”, kas ietver gan situācijas raksturojumu, gan galveno problēmu 
aprakstu, gan mērķus un uzdevumus, gan projektu aprakstu. Jāpiebilst, ka Rīgas 
domes Labklājības departaments ir izstrādājis stratēģisku dokumentu sociālo 
jautājumu risināšanai - vadlīnijas “Sociālās palīdzības un primārās veselības aprūpes  
attīstība Rīgā (2000 – 2005. gads)”. 
 
Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām 
Latvijas mērogā Rīga īpaši aktīvi sadarbojas ar tām pašvaldībām, kas atrodas Rīgas 
reģionā (piemēram, Jūrmala, Mārupe, Olaine, Jelgava, Tukums). Sadarbība izpaužas 
galvenokārt kopējas infrastruktūras attīstīšanā (transports, pakalpojumi). Ir izveidota 
arī speciāla reģionālā padome. 
Starpvalstu mērogā jāatzīmē, ka Rīgas pašvaldība ir viena no starptautiskās 
organizācijas „Baltijas pilsētu savienība” dibinātājām (šī organizācija apvieno 100 
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pilsētas no 10 Baltijas jūras reģiona valstīm), kā arī ir atjaunojusi savu darbību 
„Hanzas pilsētu savienībā”. Kopumā Rīga īsteno sadarbības projektus ar vairāk nekā 
30 pilsētām visā pasaulē. 
Sadarbība ar pilsētām pasaulē ir ietverta arī Rīgas attīstības mērķprogrammas sadaļā 
„Starptautiskie sakari”. 

 
Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā 
Pašvaldības pārstāvja vērtējumā izglītības un kultūras pasākumi no pašvaldības puses 
tiek ļoti atbalstīti. Par kultūras pasākumu organizēšanu un atbalstīšanu Rīgā atbild 
Kultūras pārvalde. Kopumā latviešu kultūras pasākumi tiekot atbalstīti vairāk, bet 
netiekot liegts atbalsts arī citu tautību kultūras aktivitātēm. 
Izglītības joma pašvaldībā ir Rīgas pilsētas Skolu valdes pārziņā, un tiek atbalstītas arī 
citu tautu skolas. NVO pārstāvis atzina, ka skolām pašvaldībā tiek pievērsta 
pietiekami liela uzmanība. 
Rīgas attīstības mērķprogrammā ir iekļautas sadaļas „Izglītība” un „Kultūra”, kas 
ietver gan situācijas raksturojumu, gan mērķus un uzdevumus, gan projektu aprakstu. 
 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
Ar informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšanu nodarbojas Rīgas domes 
informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa. Rīgas attīstības mērķprogrammā 2002. – 
2005. šādas sadaļas nav. 
 
Kopumā 
Rīgas attīstības mērķprogrammā 2002. – 2005. izstrāde tiek vērtēta kā nepieciešama 
un nozīmīga, jo dod iespēju redzēt procesus kopumā un kontrolēt pašvaldības 
aktivitāšu izpildi. Kopumā dokuments tiek vērtēts kā situācijai atbilstošs, un 
finansējums sadalīts pārredzami. Stratēģiski pašvaldības pārstāvis vēlētos, ka būtu 
iespējams vairāk līdzekļus paredzēt pilsētas attīstībai, jo šobrīd lielākā daļa budžeta 
tiek novirzīta ikdienas problēmu risināšanai. Aplūkotajā dokumentā sabiedrības 
integrācijas sfēra tiek skarta šādās nodaļās: „Izglītība”, „Veselības aprūpe”, „Sociālā 
palīdzība”, „Kultūra”, „Starptautiskie sakari”.  
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ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA 
1. Dokumenta tips: 

  
 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas X 
 Rajona pašvaldība  
 Pilsētas pašvaldības  
 Pagasta pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Rīgas pilsētas pašvaldība 

 
3. Dokumenta nosaukums: Rīgas attīstības mērķprogramma 2001.-2005.  
4. Teritorija:  Rīgas pilsēta 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
2002.gads 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

Uz laiku līdz 2005.gadam. 

7. Izstrādātāji: Darba grupā tika iesaistīti eksperti, dažādu nozaru un Rīgas struktūrvienību 
pārstāvētie speciālisti.  
Izglītība: 

1) bērnu veselība un drošība izglītības iestādēs, izglītības procesā; 
2) visu obligātā izglītības vecuma bērnu iesaistīšana izglītības ieguvē; 
3) panākt pedagoģisko kadru kvalifikācijas atbilstību tiesiskajos aktos 

noteiktajām prasībām. 
Veselības aprūpe: 

veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana; 
neatliekamās medicīniskās palīdzības pilnveidošana; 
veselīgā dzīves veida veidošana. 

Kultūra: 
mūzikas un mākslas skolu infrastruktūras uzlabošana; 
sadarbība ar profesionālās mākslas nozaru pārstāvjiem un institūcijām, 

uzņemoties atbilstošu kultūratbildības daļu; 
pašvaldības kultūras iestāžu infrastruktūras sakārtošana (restaurācija, 

kapitālā remonta veikšana). 

8. Prioritārie virzieni: 

Sports: 
rīdzinieku sports un aktīvā atpūta; 
Rīgas pašvaldības sporta bāzu tīkla izveide; 
Līdzdalība starptautisko sporta pasākumu organizēšanā. 

9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība X 
 Valoda  
 Kultūra X 
 Sports X 
 Veselība X 
 Nodarbinātība  
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija X 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)   
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas  
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija X 
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana  
 



Pašvaldību loma sabiedrības integrācijas procesā 2004.gada janvāris 

© Baltijas Sociālo Zinātņu institūts, 2004    
 

82

10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Mērķprogramma izstrādāta, balstoties uz Rīgas pilsētas attīstības plāna (1995-2005) īstenošanas gaitā gūto 

pieredzi. 
- Mērķprogrammu var uzlūkot kā specifisku Pilsētas attīstības plāna sastāvdaļu. Tā ir Pilsētas attīstības plāna 

rīcības sadaļas konkretizācija, par ko liecina tas, ka galvenais uzsvars šajā mērķprogrammā ir likts uz projektu 
īstenošanu. 

- Dokuments veidots pa tematiskām sadaļām, kur katrai sadaļai beigās ir galveno problēmu uzskaitījums 
konkrētajā tēmā, mērķi un uzdevumi, kā arī pievienota tabula, kurā ir uzskaitīti projekti, to īstenošanas laiks, 
izpildītāji, finansu resursi un sagaidāmie rezultāti no realizētā projekta. 

- Prioritārie virzieni ir norādīti šādām tēmām: izglītībai, veselības aprūpei, kultūrai, sportam, bet nav norādīts 
sociālajai aprūpei. 

- Izstrādājot dokumentu, vērā tika ņemti arī iedzīvotāju, sabiedrisko organizāciju un Rīgas pašvaldību 
organizāciju ieteikumi. 

- Lai palielinātu rīdzinieku līdzdalības iespējas, tiek izveidota Rīgas attīstības mērķprogramma Vadības 
komisijas Sabiedriskā konsultatīvā padome. Tās sastāvā tiek iekļauti nevalstisko organizāciju pārstāvji, eksperti, 
zinātnieki. Sabiedriskās konsultatīvās padomes pieņemtajiem lēmumiem ir ieteikuma raksturs. 
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3.2. JŪRMALA 
 

KOPĒJIE SECINĀJUMI 
 

Jūrmalas pilsētas pašvaldībā ir izstrādāti gan virkne nozaru attīstības dokumenti 
(piemēram, Jūrmalas Apbūves noteikumi, 1997, 2000; Jūrmalas kūrorta un tūrisma 
attīstības stratēģija, 1998; Jūrmalas vides aizsardzības plāns, 2002 un citas), gan 
vispārējs pilsētas attīstības plāns: Jūrmalas Attīstības plāns (Ģenerālplāns), 1995, 
2000, gan arī tieši sabiedrības integrācijai veltīts attīstības dokuments „Jūrmalas 
pilsētas pašvaldības ekonomiskās un sociālās attīstības programma sabiedrības 
integrācijas jautājumos”, kas šajā gadījumā tika izvēlēts kā dokuments, ko analizēt 
padziļināti. 
 
Attīstības dokumenta izstrāde 
Darbs pie Jūrmalas pilsētas attīstības programmas sabiedrības integrācijas jautājumos 
izveidošanas tika iniciēts no Jūrmalas pašvaldības Integrācijas komisijas pārstāvja 
puses. Projekts tika izstrādāts, iedvesmojoties no valsts programmas “Sabiedrības 
integrācija Latvijā” un citiem pašvaldības izstrādātajiem dokumentiem. Projekta darba 
grupa tika izveidota pēc domes lēmuma 2003. gada 2. aprīlī, bet gatava attīstības 
programma tika apstiprināta 2003.gada 15.oktobrī. 
Darba grupā tika pārstāvētas dažādas Jūrmalas Domes struktūrvienības, kā arī trīs 
NVO (s/o „Saules tilts”, kas nodarbojas ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, 
Jūrmalas zinību biedrība un Jūrmalas sporta organizācija). 
Dokumentā piedāvātās aktivitātes paredzēts finansēt no Jūrmalas pašvaldības 
līdzekļiem. 
Galvenā uzmanība NVO „Saules tilts” pārstāvja vērtējumā dokumenta izstrādes laikā 
tika pievērsta tieši sociālajai integrācijai: invalīdu vajadzībām, veselības aizsardzībai 
un bērnu tiesību aizsardzībai. 
 
Sabiedrības integrācija pašvaldībā 
Sabiedrības integrācijas jautājumi abu aptaujāto Jūrmalas ekspertu vērtējumā Jūrmalā 
ir aktuāli. Galvenais darbības virziens pašvaldības pārstāvja vērtējumā ir motivēt tos 
cilvēkus, kas šobrīd nevēlas neko mainīt, palīdzēt viņiem mainīt savu nostāju un ļaut 
sajust, ka pašvaldība par viņiem rūpējas. 
Galvenās riska grupas Jūrmalā ir nelabvēlīgās un trūcīgās ģimenes un ielu bērni. 
Galvenā atbildība par sabiedrības integrāciju Jūrmalā pašvaldības pārstāvja vērtējumā 
ir jāuzņemas Domei, to viņi arī darot. Pamata finansējums integrācijas veicināšanai ir 
no pašvaldības budžeta, bet aktīvi tiek strādāts arī, lai piesaistītu līdzekļus no ārpuses. 
NVO pārstāvis norādīja, ka „atbildība un iniciatīva, protams, jāuzņemas Domei, bet 
jāstrādā visiem ir vienotā komandā, visiem kopā”. 

Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība 
Pašvaldības Ekonomikas un Attīstības nodaļas pārstāvis norādīja, ka tā ir sfēra, kas 
būtu jāattīsta, proti, būtu jāaktivizē NVO un pašvaldību sadarbība. Jau pašlaik Jūrmalā 
darbojas iedzīvotāju konsultatīvā padome, iedzīvotāju integrācijas komisija, uzņēmēju 
konsultatīvā padome un jaunatnes lietu konsultatīvā padome. Arī NVO „Saules tilts” 
pārstāvis atzina, ka jau šobrīd NVO sadarbojas ar pašvaldību, bet būtu svarīgi, lai 
NVO vairāk izjustu pašvaldības atbalstu, un sabiedrība, NVO un pašvaldība darbotos 
saskaņoti. 
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Jūrmalas pilsētas attīstības programmas sabiedrības integrācijas jautājumos Rīcības 
programmā attiecībā uz pilsonisko līdzdalību un nevalstiskajām organizācijām 
iekļauti punkti gan par sadarbību un atbalstu NVO, gan par NVO centra izveidi, gan 
par iedzīvotāju komiteju izveidi visos Jūrmalas mikrorajonos. 
 
Naturalizācija un etniskā integrācija 
Pašvaldības Ekonomikas un Attīstības nodaļas pārstāvja vērtējumā naturalizācijas 
veicināšanai Jūrmalā aktīvi darbojas Naturalizācijas pārvaldes nodaļa, kas organizē 
dažādus pasākumus, konkursus. Pašvaldība nepilsoņiem piedāvā apmeklēt valodu 
kursus. Jūrmalas pašvaldībā aktīvi darbojas etniskās kultūras biedrības, tai skaitā, 
latviešu, krievu, poļu, ebreju, čigānu un lietuviešu biedrības. 
NVO „Saules tilts” norādīja, ka Jūrmalā visvairāk cittautiešu un nepilsoņu ir tieši 
Slokā un Kauguros, bet, daloties ar savu pieredzi, viņš uzsvēra, ka šajās vietās krievu 
skolās bērni sarunājas latviski, kas viņu ļoti iepriecinājis. Naturalizācijas ziņā lielāka 
aktivitāte vērojama pēc referenduma par iestāšanos Eiropas Savienībā. 
 
Rīcības programmā attiecībā uz naturalizāciju un etnisko integrāciju iekļauti punkti 
par atbalstu NVO, kas sagatavo iedzīvotājus naturalizācijas pārbaudījumu kārtošanai, 
paredzēts veikt skaidrojošo darbu par ieguvumiem, saņemot Latvijas pilsonību, 
turpināt svinīgi apsveikt katru jauno pilsoni Jūrmalas teritorijā, kā arī īstenot etniskās 
integrācijas projektus izglītības un kultūras sfērās. 
 
Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
Sadarbību ar tautiešiem ārzemēs īsteno Jūrmalā esošā latviešu biedrība. Savukārt, kā 
norāda NVO „Saules tilts” pārstāvis, problēmas attiecībā uz repatriāciju rada Latvijas 
likumdošanā esošās normas, kas apgrūtina likumīgā ceļā palīdzēt repatriantiem no 
Austrumiem: „Atbraucēji no Austrumiem joprojām jūtas šeit nevajadzīgi, lieki, 
daudzi aizbrauc atpakaļ, jo atbalsta praktiski nav. Ļoti grūti kaut ko darīt viņu labā”. 
Rīcības programmā nav ietverti projekti, kas vērsti tieši uz migrācijas, repatriācijas un 
sadarbības ar tautiešiem ārzemēs jautājumiem. 
 
Sabiedrības sociālā integrācija, proti, iedzīvotāju veselība, nodarbinātība, sociālā 
nodrošināšana  
Ar sabiedrības sociālās integrācijas jautājumiem Jūrmalā nodarbojas Labklājības 
pārvalde, Integrācijas komisija un Jaunatnes lietu komisija. 2004.gada pašvaldības 
budžetā ir ieplānoti līdzekļi sociālās mājas celtniecībai, tā ir arī viena no lielākajām 
pašvaldības investīcijām. Kā invalīdu integrācijas piemēru eksperts min to, ka Domē 
kā algots darbinieks strādā arī invalīds un viņš ir nodrošināts ar visu nepieciešamo.  
Attiecībā uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas sabiedrības integrācijas 
jautājumos nozīmīgumu un iespēju uzlabot situāciju šajā jomā, pašvaldības eksperts 
izteicās pozitīvi, „jo katras problēmas gadījumā uzdevumi ir definēti un ir meklēts 
problēmu risinājums”. 
Arī NVO „Saules tilts” pārstāvis pozitīvi vērtēja pašvaldības darbu: „uzdevumi tiek 
īstenoti – īpaši pēdējā gada laikā” un „Jūrmalas pamatiedzīvotāji saņem īpašu 
atbalstu”.  
Par aktivitātēm un attīstības programmām NVO pārstāvis izteicās šādi: „Viss, kas 
nepieciešams, ir iestrādāts un tiek īstenots dzīvē. Domājam gan par pensionāriem 
(īpaši vientuļajiem), gan maznodrošinātām ģimenēm, gan veselības aprūpi. Sniedzam 
materiālo atbalstu iespēju robežās. Pašvaldība no budžeta tam visam ir atvēlējusi 
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diezgan daudz līdzekļu. Ir sociālie dzīvokļi, tiek piešķirti pabalsti, brīvpusdienas 
skolēniem utt. Vispirms cenšamies atrisināt svarīgākās problēmas”. 
Jūrmalas pilsētas attīstības programmā sabiedrības integrācijas jautājumos sociālās 
integrācijas jautājumiem ir atvēlēta centrālā vieta. 
 
Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām 
Jūrmalas pilsētai ir vairākas sadarbības pilsētas gan Latvijā, gan ārvalstīs. Kā savu 
galveno sadarbības pilsētu Jūrmalas pašvaldības un NVO pārstāvji min Daugavpili, ar 
kuru kopā ir iesniegts arī projekts  Sabiedrības integrācijas fondam. Ar Rīgas 
pašvaldību Jūrmala sadarbojas AIDS profilakses jomā. Tiek īstenoti sadarbības 
projekti arī ar tādām pilsētām kā Liepāja, Narva, Pērnava (Igaunija), Klaipēda, 
Palanga (Lietuva). Ir sadraudzības pilsētas arī Somijā, Itālijā un Zviedrijā. 
Rīcības programmā šajā integrācijas jomā ir tikai viens punkts par nepieciešamību 
veidot kopīgus integrācijas projektus ar sadraudzības pilsētām. 

 
Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā 
Izglītības sfēras pārraudzīšanai un integrācijas veicināšanai Jūrmalā aktīvi darbojas 
Jūrmalas skolu valde. Jūrmalā tiek īstenoti dažādi izglītojoši un kultūras pasākumi, 
kas vērsti uz integrācijas veicināšanu. Problēmas sagādā vienīgi ierobežotie finansu 
resursi, un dažos gadījumos, kā norādīja NVO pārstāvis – lojālu skolotāju 
nepietiekamība krievu skolās, jo „ja skolotāji paši integrējas un par to stāsta bērniem, 
tad viss notiek, un valstij aug lojāli pilsoņi”. 
Jūrmalas pilsētas attīstības programmā sabiedrības integrācijas jautājumos izglītība, 
valoda un kultūra ir otra nozīmīgāka nodaļa, un šo sfēru uzlabošanai ir paredzētas 
daudzas aktivitātes. 
 
 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
Par aktivitātēm Jūrmalā un pašvaldībā latviešu un krievu valodā informē gan 
laikraksts “Jūrmalas ziņas” (bezmaksas avīze), gan „Jūrmalas radio”. 
Jūrmalas domē darbojas arī speciāla nodaļa, kuras uzdevums ir ar laikraksta 
starpniecību informēt sabiedrību par Jūrmalas attīstību, stratēģiju, nozīmīgākajām 
aktivitātēm, kas notiek Domē. 
Savstarpējas informācijas apmaiņas uzlabošana starp pašvaldību un iedzīvotājiem ir 
viens no uzdevumiem, kas norādīts pie Pilsoniskās integrācijas galvenajiem rīcības 
virzieniem. 
 
Kopumā 
NVO „Saules tilts” pārstāvis pašvaldības darbu sabiedrības integrācijas jomā vērtēja 
pozitīvi, raksturojot to šādi: „Uzskatu, ka pašvaldības darbs ir labs. Pašvaldība 
darbojas konkrētu cilvēku labā”. Vienīgais mīnuss (līdzīgi kā citās pašvaldībās) tika 
norādīts nepietiekamais finansējuma apjoms. 
Gan pašvaldības, gan NVO pārstāvis viennozīmīgi bija pārliecināti par Jūrmalas 
pašvaldības sabiedrības integrācijas programmas nepieciešamību, jo „jebkurai 
organizācijai ir jābūt plānam, mērķiem un ceļam, kā to sasniegt. Tie palīdz risināt 
jautājumus, kas ir aktuāli” (NVO „Saules Tilts” pārstāvis). Pašvaldības pārstāvis 
norādīja, ka šāds dokuments bija nepieciešams, jo „apkopoja sabiedrības integrācijas 
jautājuma problēmas, piedāvāja reālus risinājumus, kalpo kā “ideju grāmata” 
projektiem. Tas, ka ir izstrādāti indikatori uzdevumu efektivitātes pārbaudei, pēc kā 
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vērtējam, ka integrācija norit veiksmīgi. Programmas īstenošana sekmēs to, ka katrs 
iedzīvotājs izjutīs piederību Jūrmalai”. 
Vienīgās izmaiņas, kuras šobrīd dokumentā ieviestu pašvaldības pārstāvis ir tās, ka 
uzdevumi tiktu sakārtoti pēc prioritāšu principa, jo to ir daudz un rodas 
nepieciešamība pēc klasifikācijas. 
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ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas X 
 Rajona pašvaldība  
 Pilsētas pašvaldības  
 Pagasta pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Jūrmalas pilsētas pašvaldība 

 
3. Dokumenta nosaukums: Jūrmalas pilsētas pašvaldības ekonomiskās un sociālās attīstības 

programma sabiedrības integrācijas jautājumos 
4. Teritorija:  Jūrmalas pilsēta 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
2003.gada oktobrī 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

Dokumentā nav norādīti konkrēti laika ietvari. 
Dokumenta kopsavilkumā minēts, ka šajā dokumentā ir atspoguļoti mērķi, uz 
kuriem balstoties nākotnē tiks izstrādāti konkrēti rīcības plāni noteiktiem laika 
periodiem. 

7. Izstrādātāji: Darba grupa, ko vadīja domes priekšsēdētājs un Iedzīvotāju integrācijas 
komisijas priekšsēdētājs Juris Hlevickis. Darba grupa bijusi ļoti plaša. 
Dokumentu izvērtēja un atzinumu sniedza 3 eksperti. 
Sociālajā integrācijā – socializācijas pasākumi bērnu un jauniešu vidū; dažādu 
sociālo grupu integrācija (t.sk., invalīdu integrācija); 
dzīvesvieta; nodarbinātība.  
Izglītība 
Valoda 
Kultūra 
Sports 

8. Prioritārie virzieni: 

Pilsoniskā integrācija 
9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība x 
 Valoda x 
 Kultūra x 
 Sports x 
 Veselība x 
 Nodarbinātība x 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija x 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)  x 
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas x 
 Pilsonība, naturalizācija x 
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija  
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana x 
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Konkrētais dokuments ir daļa no pilsētas pašvaldības ekonomiskās un sociālās attīstības programmas. 

- Dokumentu var iedalīt 3 daļās, t.i., (1) pašreizējā stāvokļa integrācijas jomā apsekojums (aplūkojot 9.punktā atzīmētās 
tēmas); (2) galvenie rīcības virzieni katrai no 9.punktā atzīmētājām integrācijas nozarēm; (3) indikatori integrācijas 
rīcības virzienu izpildes efektivitātes pārbaudei.  
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3.3. DAUGAVPILS 
 

KOPĒJIE SECINĀJUMI 
 

Daugavpils pilsētas pašvaldība pašlaik izstrādā “Daugavpils pilsētas attīstības plānu”. 
Pētījuma ietvaros tiks analizēts šis dokuments. 

 
Attīstības dokumentu izstrāde 
Daugavpils domes pārstāvis uzskata, ka pilsētas attīstības dokuments ir nepieciešams 
pilsētas nākotnes stratēģiskai plānošanai. 
Attīstības dokumenta izstrādes darbu veic šim mērķis izveidota darba grupa, kurā 
ietilpst pašvaldības attīstības daļas darbinieki, pašvaldības uzņēmumu vadītāji, 
inteliģences un uzņēmējdarbības pārstāvji. Dokumentam nepieciešamās informācijas 
apkopošanā tika iesaistīti arī studenti un pārējie iedzīvotāji.  
Kā grūtības attīstības dokumenta sagatavošanā tiek minēta nepilnīgā statistiskā 
informācija, pēc kuras vien ir grūti izprast situāciju. 
Prioritārie attīstības virzieni tika noteikti, izpētot pašreizējo situāciju Daugavpilī, 
konstatējot problēmas. Pēc šī procesa ir skaidri saskatāmi problēmjautājumu 
risināšanas ceļi. 
Attīstības dokumentā izvirzīto mērķu sasniegšanai pašvaldība ieplānojusi izmantot 
uzņēmējdarbības, privātā sektora resursus, kā arī dažādu fondu līdzekļus. Daugavpils 
pilsētas pašvaldībai ir sadarbība ar partneriem sadraudzības pilsētās. Plānota arī 
investoru piesaistīšana. 
Dienvidlatgales nevalstisko organizāciju atbalsta centa pārstāvis norāda, ka nav 
iesaistījies dokumenta izstrādes procesā. 
 
Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība 
Daugavpils domes Sabiedriskās integrācijas komisijas pārstāvis norāda, ka pilsētā 
darbojas nevalstiskās organizācijas, bet tās savstarpēji nesadarbojas. 
Domes pārstāvis uzsver, ka bez nevalstiskajām organizācijām pilsēta nevaram iztikt, 
kaut vai tāda iemesla dēļ, ka sabiedrisko domu vienkāršāk ir veidot tieši ar NVO 
starpniecību. 
Dienvidlatgales nevalstisko organizāciju atbalsta centa pārstāvis atzīmē, ka visaktīvāk 
nevalstiskās organizācijas darbojas sociālajā sfērā. Pilsētā ir izveidots sociālais 
forums, kurā notiek diskusijas par sociālajiem jautājumiem. Grūtības ir ar 
informācijas apriti, apmaiņu. Pašreiz tiek veidota mazā koalīcija, kas veiktu 
starpnieka funkciju starp dažādām biedrībām. Nevalstiskajām organizācijām ir 
grūtības ar mērķa izvirzīšanu savai organizācijai. 

 
Naturalizācija un etniskā integrācija 
Naturalizācijas procesa norisi pilsētā domes pārstāvis vērtē kā apmierinošu. 
Vislielākās grūtības ir saistītas ar latviešu valodas apguvi.  
NVO atbalsta centra pārstāvis domā, ka cilvēki naturalizēšanos uztver kā kaut ko 
atbaidošu, jo trūkst par to informācijas.  
 

Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs 
Daugavpils pašvaldībā migrācijas procesi ir aktuāli saistībā ar jaunatnes aizplūšanu no 
Daugavpils. Šis jautājums ir aplūkots arī attīstības plānā.  
NVO atbalsta centra pārstāvis norāda, ka notiek sadarbība ar tautiešiem ārzemēs.  
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Tiek domāts par atvieglojumiem cilvēkiem, kas šķērso robežu. 

Sabiedrības sociālā integrācija (iedzīvotāju veselība, nodarbinātība, sociālā 
nodrošināšana) 
Daugavpilī grūtības ir ar nodarbinātību.  
Pilsētā ir izveidoti pensionāru dienas centri, kur darbojas kori un notiek cita veida 
pasākumi. Darbojas centrs invalīdiem “Cerība”.  
Dome atbalsta invalīdu biedrību, invalīdu sporta klubu (uzbraucošie celiņi, autobusi ar 
zemu iekāpšanu), sniedz sociālo palīdzību, riska ģimeņu bērniem ir izveidota internāta 
grupas.  
Psihologi, narkologi un pedagogi sadarbībā ar pašvaldības policiju darbojas ar 
jaunatni.  
Pašvaldības darbu sociālās integrācijas jomā NVO atbalsta centra pārstāvis vērtē ļoti 
pozitīvi. Pašvaldība daudz dara šajā jomā.  
Nevalstiskās organizācijas ir izveidojuši gan invalīdi, gan citu sociāli apdraudētu 
grupu pārstāvji. Šāda veida NVO rūpējas par konkrēto grupu interesēm, sniedz tām 
nepieciešamo informāciju.   
 
Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām 
Daugavpils pilsētas domei ir kopēji projekti ar Krieviju (Pēterburgu).  
Nevalstiskās organizācijas pārstāvis norāda, ka vēlētos labāku sadarbību, turklāt 
daudzas  šādas iespējas ir palaistas garām. 
 
Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā 
Izglītības jomā pilsētas pašvaldība dara ļoti daudz. Tiek apzināts skolas darbinieku 
līmenis, paaugstināta izglītības kvalitāte, tiek strādāts pie kadru nodrošinājuma.  
Problēma izglītības jomā ir latviešu valodas nezināšana, bet apmācība 
krievvalodīgajiem bērniem tiek veikta latviešu valodā. Šāda situācija var atstāt 
negatīvu iespaidu uz skolēnu izglītības līmeni. 
Līdzīgu problēmu min arī NVO atbalsta centra pārstāvis. Problēmas ir ar izglītību 
pārsvarā latviešu valodā.  
Pašvaldība piedāvā iespēju mācīties latviešu valodu, taču motivācija krievvalodīgo 
iedzīvotāju vidū ir zema. 
Attiecībā uz integrāciju kultūras jomā, NVO pārstāvis uzskata, ka šajā ziņā problēmas 
nav. Tomēr starp kultūrām varētu būt ciešāka sadarbība. 
 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana.  
Domes pārstāvis norāda, ka informācijas aprites jomā Daugavpilī situācija ir 
vērtējama kā slikta, jo pašvaldībai nav sava informācijas avota. Domes pārstāvis ir 
pārliecināts, ka līdz pilsētas iedzīvotājiem informācija nonāk “sagrozītā” formā. 
Viņaprāt, pašvaldībai ir vajadzīgs savs informācijas avots, lai iedzīvotāji saņemtu 
precīzu informāciju. 
NVO atbalsta centra pārstāvis savukārt uzskata, ka pateicoties izveidotajam 
informācijas centram, iedzīvotāji var saņemt informāciju. Taču informācijas avotu ir 
par maz un pie šī jautājuma risināšanas ir jāstrādā.  
 
Kopumā 
Par sabiedrības integrācijas jautājumu aktualitāti pilsētā domes pārstāvis nešaubās. 
Būtiskākās sabiedrības integrācijas problēmas Daugavpils pilsētas pašvaldībā ir 
sociālā un etniskā integrācijas. NVO atbalsta centra pārstāvis norāda arī uz 
informācijas aprites trūkumu. 
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NVO pārstāvja skatījumā domes darbība integrācijas jautājumu risināšanā varētu būt 
veiksmīgāka. 
Atbildība par sociālās integrācijas jautājumu risināšanu, pēc domes pārstāvja domām, 
būtu jāuzņemas valstij un Sabiedrības integrācijas fondam. Pašvaldībai attiecīgi ir 
jārisina etniskās integrācijas jautājumi, bet arī šo problēmu risināšanā pašvaldības 
pārstāvis sagaida valsts atbalstu, īpaši finansējuma ziņā. 
NVO pārstāvja skatījumā atbildība par sabiedrības integrācijas jautājumiem ir 
jāuzņemas gan pašvaldībai, gan citām organizācijām.   
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3.4. RĒZEKNE 
 

KOPĒJIE SECINĀJUMI 
 
Rēzeknes pilsētas pašvaldībā ir izstrādāta “Rēzeknes pilsētas ekonomiskās attīstības 
stratēģija 2001.-2010.”, kas 2003.gadā ir pārskatīta un papildināta, atbilstoši 
notikušajām izmaiņām. Rēzeknes pilsētas domē ir izveidota sabiedrības integrācijas 
veicināšanas komisija. Pilsētas ekonomiskās attīstības stratēģijā ir teikts, ka viens no 
sabiedrības integrācijas komisijas uzdevumiem ir izstrādāt pilsētas sabiedrības 
integrācijas programmu, kas atbilstu pilsētas un reģionālajām vajadzībām. 
 
Attīstības dokumenta izstrāde 
Izstrādāt Rēzeknes ekonomiskās attīstības stratēģiju ierosināja Rēzeknes pilsētas 
pašvaldības pārstāvji. 2003. gadā stratēģija tika aktualizēta, un to veica šim mērķim 
speciāli izveidota pilsētas domes darba grupa, kura sadarbojās ar vietējās iniciatīvas 
grupu (NVO, Augstskolu, kultūras iestāžu pārstāvji), Latgales uzņēmēju atbalsta 
centru (LUAC), atsevišķu nozaru speciālistiem un konsultantiem. Kā norādīja 
Rēzeknes nevalstisko organizāciju pārstāvis (NVO), tad dokumenta izstrādē tika 
iesaistīti arī pašvaldības iedzīvotāji, uzņēmēji un NVO pārstāvji. Dokumenta izstrādei 
nepieciešamo metodoloģisko palīdzību darba grupai sniedza Pasaules Bankas 
eksperti. Izstrādātās dokumenta sadaļas tika saskaņotas ar Rēzeknes domes 
pārstāvjiem, pārvaldēm un uzņēmumiem pilsētā. 
 
Dokumentā noteiktās prioritātes un problēmas tika definētas, balstoties uz Rēzeknes 
pilsētu departamentu darba grupu un Latgales uzņēmēju atbalsta centru pētījumiem un 
analīzi. Tika analizēti Rēzeknes pašvaldības statistiskie rādītāji.  
Saskaņā ar Pasaules Bankas stratēģiskās plānošanas metodoloģiju, problēmas un 
prioritātes tika formulētas speciāli šim mērķim organizētos semināros. Kā arī tika 
veiktas uzņēmēju (55 respondenti) un iedzīvotāju (172 respondenti) aptaujas. 

 
Kā norāda NVO pārstāvis, tad izstrādātais dokuments tika nodots arī publiskai 
apspriešanai. Mēneša laikā gan pašvaldības iedzīvotāji, gan arī citi interesenti varēja 
iepazīties ar dokumenta saturu. Dokuments bija pieejams pilsētas domē un centrālajā 
bibliotēkā. 
Vadoties no iesniegtajiem priekšlikumiem, katra atbildīgā pašvaldības pārvalde 
papildināja savu programmas sadaļu, sadarbojoties ar institūcijām un iestādēm, kuru 
kompetencē ir šo jautājumu risināšana. 
 
Pašvaldības pārstāvis norāda, ka attīstības dokumentā izvirzīto mērķu sasniegšanai 
tiek lietoti šādi mehānismi: 

• Kapitālo investīciju plānošanas ieviešana pašvaldībā; 
• Grantu projekti kultūrai; 
• Akadēmiskā partnera piesaistīšana (Rēzeknes augstskola); 
• Rēzeknes pilsētas ekonomiskās attīstības stratēģijā iekļauto 

programmu izpilde. 
 
Sabiedrības integrācija pašvaldībā 
Rēzeknes domes pārstāvis uzskata, ka galvenā sabiedrības integrācijas problēma 
pašvaldībā ir tā, ka nav integrētas pieejas problēmas risināšanai. Atbildība integrācijas 
jautājumu risināšanā, pēc viņa domām, ir jāuzņemas atbildīgajai amatpersonai 
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integrācijas jautājumos un šo jautājumu risināšanai būtu jāizmanto pašvaldībai 
piesaistīti līdzekļi, piemēram, dažādu fondu nauda. 
Līdzīgu viedokli pauž arī NVO pārstāvis, kurš uzskata, ka vadošā atbildība 
integrācijas jautājumu risināšanā būtu jāuzņemas sabiedrības integrācijas komisijai 
pašvaldībā. Taču finansiāla atbildība šo jautājumu risināšanā, pēc NVO pārstāvja 
domām, būtu jāuzņemas valstij.  
 
Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība 
Pašvaldības pārstāvis atzīst, ka nevalstisko organizāciju sektors Latgalē ir neattīstīts 
un darbojas vāji. Tādējādi Rēzeknes domes uzdevums ir aktivizēt sadarbību ar 
nevalstiskajām organizācijām.  
 
“Rēzeknes pilsētas ekonomiskās attīstības stratēģijā” pavisam ir izvirzīti 4 prioritāri 
attīstības virzieni. Viens no šiem virzieniem ir saistīts ar sabiedrības integrācijas 
jautājumiem - ‘pilsētas sociālās infrastruktūras attīstība un sabiedrības partnerības 
veicināšana’. Aplūkojot šī attīstības virziena programmas, redzams, ka viena no 
programmām ir ‘sabiedrības integrācijas programma’, kura paredz ‘pašvaldības un 
sabiedrības (NVO) sadarbības aktivizēšanu’. 
 
Naturalizācija un etniskā integrācija 
Rēzeknes pašvaldību pārstāvis norāda, ka pilsētā notiek dažādi kultūras pasākumi, 
kuri veicina etnisko integrāciju. Vienlaikus pašvaldības pārstāvis atzīst, ka šī 
jautājuma risināšanā pašvaldībai trūkst stratēģiskas pieejas. 
 
Pilsētas ekonomiskās attīstības stratēģijā norādīts, ka nepilsoņu naturalizācija ir viens 
no aktuālākajiem etniskās integrācijas jautājumiem Rēzeknes pašvaldībā. Šī jautājuma 
risināšanā Rēzeknes pilsētas dome sadarbojas ar Naturalizācijas pārvaldes Rēzeknes 
reģionālo nodaļu. 
 
Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs 
Par migrācijas procesiem, repatriāciju un sadarbību ar tautiešiem ārzemēs aptaujātie 
pašvaldības un NVO pārstāvji nekādus komentārus nesniedza. Rēzeknes pilsētas 
ekonomiskās attīstības stratēģijā minētā tēma nav aplūkota. 
 
Sabiedrības sociālā integrācija, proti, iedzīvotāju veselība, nodarbinātība, sociālā 
nodrošināšana 
Rēzeknes pašvaldības sociālās aprūpes pārvaldes uzdevums ir nodrošināt dažādu 
sociālo riska grupu integrāciju sabiedrībā. Pārvaldes aktivitāšu lokā ietilpst vairāki 
sociālās aprūpes pakalpojumi - pabalsti, pagaidu algoti sabiedriskie darbi, nometnes, 
brīvpusdienas, sociālo darbinieku sniegtā palīdzība. Pašvaldības pārstāvis ir 
pārliecināts, ka sociālās aprūpes pārvalde veic savu darbu profesionāli, taču viena no 
problēmām, kas kavē mērķu īstenošanu, ir pašu riska grupu nevēlēšanās apzināties 
savas problēmas. 
 
Attīstības stratēģijā plaši ir izklāstīta pašreizējā situācija sociālās aprūpes jomā, kā arī 
sociālās palīdzības programmā atspoguļoti vairāki pasākumi, kas veicami laikā līdz 
2010.gadam.   
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Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām 
Pašvaldības pārstāvju vērtējumā ir nepieciešams pastiprināt sadarbību ar citām 
sadraudzības pilsētām un teritorijām. Viņaprāt, sociālās un ekonomiskās attīstības 
veicināšanai Rēzeknes teritorijā ir maksimāli jāizmanto pieejamie instrumenti, t.i., 
Latgales reģiona attīstības padome un aģentūra  Eiro reģions “Ezeru zeme”.  
 
Attīstības dokumentā ir aprakstīta līdzšinējā pieredze, sadarbojoties ar pašvaldībām 
Latvijas mērogā, kā arī ārvalstīs. Dokumentā izklāstīto prioritāro uzdevumu sarakstā 
šī tēma nav norādīta. 
 
Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā 
Rēzeknes pilsētas skolās integrācijas kontekstā tiek īstenota bilingvālā izglītība. 
Kultūras integrācija, pēc pašvaldības pārstāvja domām, norit atsevišķu pasākumu 
veidā. Turklāt pašvaldības pārstāvis kritizē situāciju, kad pašvaldība nodala nacionālo 
minoritāšu kolektīvus no latviešu kolektīviem, kas, viņaprāt, šķir, nevis vieno tos. 
Kā jau pašvaldību pārstāvis norādīja iepriekš, mērķu īstenošanu arī šajā jomā kavē tas, 
ka nav integrētas pieejas problēmas risināšanai. 
 
Pilsētas izglītības un kultūras infrastruktūras veicināšana attīstības dokumentā tiek 
izvirzīta kā viena no prioritātēm, nosakot konkrētas aktivitātes, tām nepieciešamo 
finansējumu un tā avotus, atbildīgo institūciju un ieplānoto īstenošanas termiņu. 
 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
Rēzeknes pilsētas domei ir laba sadarbība ar vietējiem plašsaziņas līdzekļiemiem. 
Pilsētas dome izdod informatīvu bezmaksas vēstnesi, kurā atspoguļo un analizē 
paveikto domē, atbild uz iedzīvotāju jautājumiem. Domē ir izveidots iedzīvotāju 
pieņemšanas un apkalpošanas centrs.  
Kā problēmu pašvaldības pārstāvis min to, ka nav pilnīga sabiedrības iesaistīšana 
lēmumu pieņemšanas procesa pašā sākumā. 
 
Jāpiezīmē, ka attīstības dokumentā ir minēts, ka ‘informācijas apmaiņas sistēmas 
sakārtošana, efektivitātes uzlabošana’ ir viens no prioritārajiem pasākumiem domes 
darbībā. 
 
Kopumā 
Pašvaldības pārstāvis norāda, ka attīstības dokumenta izstrāde bija ļoti aktuāla, tomēr 
sabiedrības integrācijas problēmas šis dokuments atrisina daļēji. Raugoties uz 
dokumenta gatavošanas procesu ar pašreizējo pieredzi, domes pārstāvis uzskata, ka 
pirms dokumenta rakstīšanas atbildīgajām institūcijām vajadzēja vispirms izstrādāt 
rīcības plānu. 
Savukārt nevalstisko organizāciju pārstāvis attīstības dokumentu vērtē kā labu 
analītisku materiālu. Dokuments, viņaprāt, iezīmē aktuālos virzienus, balstoties uz 
kuriem var izstrādāt konkrētus projektus situācijas uzlabošanai.  
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ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas X 
 Rajona pašvaldība  
 Pilsētas pašvaldības  
 Pagasta pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Rēzeknes pilsētas pašvaldība  

 
3. Dokumenta nosaukums: Rēzeknes pilsētas ekonomiskās attīstības stratēģija 2001. - 2010. 

(aktualizēta 2003.gadā) 
4. Teritorija:  Rēzeknes pilsēta 
5. Dokumenta pieņemšanas datums: 2003.gads 
6. Laiks, uz kuru attiecas dokuments: Uz laiku līdz 2010.gadam. 
7. Izstrādātāji: Dokumenta aktualizēšanai 2003.gadā tika izveidota pilsētas domes darba 

grupa, kura kopā ar vietējās iniciatīvas grupu, atsevišķu nozaru speciālistiem 
un konsultantiem strādāja pie dokumenta papildināšanas. 
 

8. Prioritārie virzieni: Dokumentā ir izvirzīti 4 prioritārie attīstības virzieni: 
- Modernas, uz “klientu orientētas” pilsētas pārvaldes sistēmas izveide un 

attīstība; 
- vietējās uzņēmējdarbības attīstības veicināšana; 
- pilsētas tehniskās infrastruktūras atjaunošana un komunālās saimniecības 

uzlabošana; 
- pilsētas sociālās, izglītības un kultūras infrastruktūras un sabiedrības 

partnerības attīstības veicināšana. 
 
Katram no prioritārajiem virzieniem ir izstrādāti mērķi, uzdevumi un rīcības 
programma. Pēdējais, ceturtais, prioritārais virziens kā vienu no rīcības 
programmām ietver “Sabiedrības integrācijas programmu”. Atbildīgā 
institūcija par šajā programmā ietverto aktivitāšu izpildi ir norādīta Rēzeknes 
pilsētas domes Sabiedrības integrācijas komisija. 

9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība X 
 Valoda  
 Kultūra X 
 Sports  
 Veselība  
 Nodarbinātība X 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija X 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)  X 
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas X 
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija X 
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana X 
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Dokumentā ir plaši analizēta esošā situācija un izvirzīti prioritārie attīstības virzieni. Turklāt, detalizēti 

aprakstīta ir arī prioritāro mērķu izvirzīšanas metodika. Katrs izvirzītais prioritārais virziens ir sīki izanalizēts, 
nosakot vājās un stiprās puses, iespējas un draudus, kā arī katram prioritārajam virzienam ir noteikti mērķi, 
uzdevumi un vairākas rīcības programmas.  
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3.5. LIEPĀJA 
 

KOPĒJIE SECINĀJUMI 
 

Liepājas pilsētas pašvaldībā ir izstrādāts “Liepājas pilsētas attīstības  plāns” (2002.-
2010.), kurš tiek aplūkots pētījuma ietveros. Bez šī dokumenta pilsētas pašvaldībā ir 
izstrādāta arī “Liepājas pilsētas Informātikas stratēģija” (2003.-2010.), “Liepājas 
pilsētas Izglītības stratēģija” (2003.-2010.), kā arī Liepājas sabiedrības integrācijas 
programmas priekšlikums. 
 
Attīstības dokumenta izstrāde 
Iniciatīva izstrādāt Liepājas pilsētas attīstības plānu 2002. – 2010. gadam radusies 
pilsētas domes pārstāvjiem. Pēc viņu domām, tas ir nepieciešams pilsētas attīstībai, tās 
uzplaukumam, sabiedrības iesaistīšanai šajos procesos.  
Attīstības dokumenta izstrādes procesā tika iesaistīti konsultanti, eksperti, nevalstisko 
organizāciju pārstāvji. Tam piekrīt arī S/O K@2 valdes pārstāvis. 
Pirms attīstības dokumenta izstrādes uzsākšanas dome jau bija sagatavojusi lēmumu 
Nr.49 “Par prioritātēm pilsētas attīstības programmas izstrādei” (1998.gads). Šis 
materiāls tika izmantots kā pamats sākotnējā attīstības plāna izstrādei un attīstības 
prioritāšu noteikšanai.  
Dokumenta izstrādei izveidotā attīstības plāna vadības darba grupa, sadarbojoties ar 
domes komitejām, komisijām, pašvaldības struktūrvienībām un institūcijām, 
sagatavoja SVID (stipro un vājo, iespēju un draudu) analīzi. Dokumenta izstrādes 
process tika plaši atspoguļots presē, un iesniegtie priekšlikumi tika iestrādāti darba 
rezultātos.   
Attiecībā uz līdzekļiem, ar kuriem dome ir paredzējusi dokumentā izvirzīto mērķu 
sasniegšanu, Liepājas domes Attīstības pārvaldes pārstāvis norāda, ka dome aktīvi 
piedalās dažādos starptautiskos projektos, piesaistot Eiropas finansējumu, kā arī 
piedalās Valsts investīciju programmas finansētajos projektos. Dome ir noslēgusi arī 
sadraudzības līgumus ar citu valstu pašvaldībām. 
 
Sabiedrības integrācija pašvaldībā 
Liepājas domes Attīstības pārvaldes pārstāvis uzsver, ka sabiedrības integrācijas tēma 
pilsētā ir aktuāla, bet arī ļoti daudzpusīga un plaša. Līdzīgās domās ir S/O K@2 
valdes pārstāvis, norādot, ka sabiedrības integrācijas tematika pašvaldībā ir aktuāla, it 
sevišķi Karostas un Tosmares rajonos. 
Atbildība integrācijas jautājumu risināšanā, pēc domes pārstāvja domām, būtu 
jāuzņemas domes deputātiem, un tai ir jābūt politiskai atbildībai. 
K@2 pārstāvis uzskata, ka atbildība par šiem jautājumiem jāuzņemas gan Liepājas 
pašvaldībai, gan nevalstiskajām organizācijām. Prakse parāda, ka sevi ir attaisnojis 
sadarbības modelis starp minētajiem dalībniekiem. Turklāt jābūt funkciju deleģēšanai. 
Aktīvāk nekā līdz šim ir jāiesaista privātais bizness.  
Gan domes, gan K@2 pārstāvji ir vienisprātis, ka finansiālie līdzekļi sabiedrības 
integrācijas jautājumu risināšanā jāiegūst, iesaistoties aktīvāk dažādos projektos, tai 
skaitā arī starppilsētu, reģionu un Eiropas Savienības atbalstītajos projektos.  
 
Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība 
Liepājā darbojas nevalstisko organizāciju sektors un kā norāda Liepājas domes 
Attīstības pārvaldes pārstāvis, tad dome deleģē funkcijas nevalstiskajām 
organizācijām.  
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Liepājas dome ir atbalstījusi NVO iesniegtos projektus un ideju realizēšanu. Viens no 
šādiem projektiem ir ‘Kultūras un Informācijas centra K@2’ izveides projekts 
Karostā. Problēmu risināšanā iesaistoties šai nevalstiskajai organizācijai ar izveidoto 
kultūras un informācijas centru, situācija Karostā uzlabojas. 
Attiecīgi nevalstiskās organizācijas K@2 pārstāvis norāda, ka grūtības sagādājot 
neuzticēšanās NVO. Taču, neskatoties uz to, viņaprāt, nevalstisko organizāciju 
nozīme un skaits Liepājā pieaug.  
“Liepājas pilsētas attīstības  plānā” pilsoniskās līdzdalības un nevalstisko organizāciju 
jautājumi tiek aplūkoti kā viena no prioritātēm, nosakot gan ilgtermiņa, gan tuvākajā 
laikā īstenojamus pasākumus.  
 
Naturalizācija un etniskā integrācija 
Liepājas domes Attīstības pārvaldes pārstāvis uzskata, ka naturalizācijas process 
Liepājā tiek īstenots. To veicina valdības lēmumi, kā arī NVO organizāciju aktīva 
iesaistīšanās šajā procesā, piemēram, K@2. 
S/O K@2 valdes pārstāvis uzskata, ka naturalizēšanās ir valsts uzstādījums bez 
izvēles, bet ir jābūt brīvai izvēlei. Nevalstiskās organizācijas naturalizēšanos veicina 
kampaņu veidā, piemēram, rīkojot Pilsonības dienas. S/O K@2 darbojas nepilsoņu 
vidē, un tai ir ciešāki kontakti ar nepilsoņiem. Turklāt sarunās ar nepilsoņiem tiek 
lietota cita terminoloģija. 
Liepājas pašvaldības pārstāvis ir pārliecināts, ka attīstības dokumentā iestrādāto 
uzdevumu izpilde veicina šīs problēmas risinājumu. 
Taču K@2 pārstāvis neizsakās tik pārliecinoši. Viņaprāt, plānā iestrādāto uzdevumu 
izpilde tikai daļēji nodrošinās problēmas risinājumu.  
“Liepājas pilsētas attīstības  plānā” ir aplūkoti arī naturalizācijas un etniskās 
integrācijas jautājumi un izstrādāta darbības programma.   
 
Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs 
Domes lēmumi un to izpilde veicina šo uzdevumu īstenošanu. Liepājas domei ir 
sadarbība ar tautiešiem Vācijā, Zviedrijā un citur. Spānijā, piemēram, tautieši 
organizē atpūtas nometnes bērniem no maznodrošinātām ģimenēm un bērniem 
invalīdiem.  
K@2 pārstāvis komentārus par šo tēmu nav sniedzis. 
 
Sabiedrības sociālā integrācija, proti, iedzīvotāju veselība, nodarbinātība, sociālā 
nodrošināšana 
Sociālā integrācija ir viens no pamatjautājumiem. Notiekošie sociāli ekonomiskie 
procesi ietekmē iedzīvotāju dzīves līmeni. 
Liepājā aktīvi darbojas pilsētas Sociālās palīdzības Centrs, veidojas Dienas Centri, 
sociālās dzīvojamās mājas. Jaunu sociālo institūciju veidošana un esošo attīstība ir 
atkarīga no pašvaldības finansiālajām iespējām.  
Nepārtraukti tiek veikti dažādi pasākumi šajā jomā – bezdarbnieku apmācība, invalīdu 
nodrošināšana ar darba vietām, pabalsti maznodrošinātajiem (piemēram, 
Ziemassvētkos, zāļu iegādei, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, pasu noformēšanai 
utt.). Liepājas pašvaldībā šīs problēmas tiek risinātas, taču finansu nodrošinājums 
varētu būt lielāks. Ne tikai no pašvaldības, bet arī no privāto uzņēmēju vidus. 
Līdzīgu viedokli par privāto struktūru iesaistīšanu šo jautājumu risināšanā pauž arī 
K@2 pārstāvis. Viņaprāt, šie jautājumi ir jārisina kompleksi, nevis tikai pašvaldībai.  
Pozitīvi tiek vērtēts projekts “Vienība” – cilvēku (bezpajumtnieku, bez pasēm utt.) 
integrācija sabiedrībā, kas tika realizēts kopā ar pilsētas domi. 
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Attīstības plānā šī joma tiek aplūkota detalizēti, nosakot konkrētus pasākumus 
tuvākajam laika periodam. 
 
Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām 
Liepāja ir iesaistījusies Lielo pilsētu asociācijā un Kurzemes reģiona asociācijā. 
Arvien paplašinās sadarbība ar Liepājas rajona pašvaldībām.  
Domes pārstāvis uzskata, ka attīstības plānā nosprausto uzdevumu izpilde sekmē 
problēmas risinājumu. 
K@2 pārstāvis uzsver reģionālās integrācijas nozīmīgumu un min projektu Liepāja – 
Rīga – Daugavpils. Viņaprāt, nevalstiskajā sektorā šādas saites ir ļoti nepieciešamas. 
Projektu ietvaros notiek sadarbība ar Kuldīgas, Krāslavas un Jelgavas nevalstiskajām 
organizācijām. Praktiski notiek izstādes, prezentācijas, lekcijas. Tā ir iespēja jauniešu 
kultūras interešu loka paplašināšanai. 
Attīstības plānā šī tēma tiek aplūkota. 
 
Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā 
Domē ir izstrādāta izglītības darba stratēģija, kultūras un sporta attīstības stratēģija, kā 
arī tiek atbalstīta mazākumtautību izglītības programma un kultūras aktivitāšu 
realizācija. Dome īsteno arī projektu “Sabiedrības integrācijas vērtību attīstība 
Liepājā”.  
Šo jautājumu risināšanā daudz dara Liepājas Pedagoģijas Akadēmija, Liepājas skolu 
valde, krievu, baltkrievu un poļu etniskās biedrības. Veicinoši faktori šajā ziņā ir 
pilsētas aktīvā kultūras dzīve un tūrisma industrijas uzplaukums. Taču šo problēmu 
risināšana ir ilgstošs un nepārtraukts process. 
Nevalstiskās organizācijas pārstāvis uzskata, ka izglītība ir viens no galvenajiem 
faktoriem integrācijas kontekstā.  
Karostas rajonā, kur ir ļoti liels krievvalodīgo īpatsvars, ir divas skolas, kurās 
apmācība notiek bilingvāli. Šīm skolām ir pieredzes apmaiņa, draudzība ar pilsētas 
centra skolām, kurās mācības notiek latviešu valodā. Draudzēšanās notiek gan skolu, 
gan klašu līmenī.  
Regulāri notiek bezmaksas latviešu valodas kursi, kas sevišķi svarīgi ir 
bezdarbniekiem. 
Karostā darbojas krievu, ukraiņu, baltkrievu kultūras biedrības, kas attīsta savas tautas 
tradīcijas un regulāri iepazīstina ar tām arī citu tautību pārstāvjus. 
 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
Domes pārstāvis ir pārliecināts, ka informācijas aprite ar iedzīvotājiem uzlabojas. 
Dome rūpējas par ikmēneša izdevumu un bukletu izdošanu. Domē darbojas 
iedzīvotāju Pieņemšanas Centrs. Informācijas apritē aktīvi iesaistās namu pārvaldes.  
Tiek izmantotas ļoti dažādas dialoga formas ar iedzīvotājiem, piemēram, Mazā 
“Laumas” un “Karostas” dome. 2001. gadā tika izveidota Liepājas pilsētas domes 
sabiedriskās saskaņas komisija.  
Informācijas apriti veicina arī nevalstiskās organizācijas, NVO centrs, reliģiskās 
organizācijas. 
Noslēdzies projekts “Sabiedrības līdzdalības attīstība Liepājā”, ko finansēja 
Lielbritānijas vēstniecība. 
Dialogu ar iedzīvotājiem veicina arī prese un Liepājas televīzija.  
K@2 pārstāvis uzskata, ka informācijas apritei ir ļoti liela nozīme.  
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Informācijas apriti veicina dialogs starp Liepājas pašvaldību, nevalstiskajām 
organizācijām un iedzīvotājiem, īpaši Mazās domes modelis.  
Karostā informācijas aprites procesā tiek iesaistītas arī Karostas skolas, Nacionālie 
jūras spēki, kas atrodas Karostā, SIA Namu Pārvalde, Mākslas galerija. Visur, kur 
pulcējas cilvēki, tiem ir iespēja saņem informāciju. Informācijas nodrošināšanā tiek 
izmantotas visas esošās iespējas un meklētas jaunas. 
Attīstības plānā šī tēma tiek aplūkota. 
 
Kopumā 
Pašvaldības ilgtspējīga attīstība bez šāda dokumenta nav iespējama, uzskata domes 
pārstāvis.  
Tādās pašās domās ir K@2 pārstāvis, norādot, ka attīstības plāns nepieciešams, jo tajā 
ietverta ilgtspējīga attīstība. Skaidri definēti uzdevumi palīdz risināt problēmas, un 
šāds dokuments daļēji ietver arī izpildes mehānismu. 
Galvenās sabiedrības integrācijas problēmas pašvaldībā ir sociālā integrācija 
(bezdarbs, veselības aizsardzība, mazturīgās ģimenes, invalīdi). Tā uzskata gan domes 
pārstāvis, gan nevalstiskās organizācijas pārstāvis. 
K@2 pārstāvis pašvaldības darbu sabiedrības integrācijas jomā vērtē pozitīvi. 
Viņaprāt, dome strādā aktīvi .
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ATTĪSTĪBAS DOKUMENA APSEKOJUMA LAPA 
1. Dokumenta tips:  
 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas X 
 Rajona pašvaldība  
 Pilsētas pašvaldības  
 Pagasta pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Liepājas pilsētas pašvaldība 

 
3. Dokumenta nosaukums: Liepājas pilsētas stratēģiskais attīstības plāns  
4. Teritorija:  Liepājas pilsēta 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
2002.gads 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

Uz laiku līdz 2010.gadam. 

7. Izstrādātāji: Darba grupa, kas sadarbojās ar domes komitejām, komisijām, pašvaldības 
struktūrvienībām un institūcijām. 
Dokuments ticis sagatavots starpsektoriālā sadarbībā ar pilsētas dažādu nozaru 
ekspertiem un pilsētas sabiedrību kopumā. 
Labvēlīgas vides izveidošana uzņēmējdarbības attīstībai un finansu resursu 
piesaistei 
Ekonomikas dažādošana un orientācija uz augstas pievienotas vērtības 
produktu (tūrisms, informāciju tehnoloģijas, loģistika). 
Ekonomikas infrastruktūras attīstība (transports, sakari, enerģētika, vides 
infrastruktūra, integrētā infrastruktūra) 

8. Prioritārie virzieni: 

Sociālās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība (izglītība, kultūra un sports, 
sabiedrības veselība, nodarbinātība, sociālā palīdzība, mājoklis, sabiedrības 
integrācija, sabiedrības drošība) 

9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība x 
 Valoda x 
 Kultūra x 
 Sports x 
 Veselība x 
 Nodarbinātība x 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija x 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)  x 
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas x 
 Pilsonība, naturalizācija x 
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija  
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana  
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
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 - Dokuments atstāja ļoti labu iespaidu – kvalitatīvi sagatavots, pārskatāms un uztverams; ir ne tikai vispārīgs 
apraksts, bet arī izklāsts par plānoto budžetu katrai no aktivitātēm. 

- Dokuments sastāv no trīs daļām – esošās situācijas apraksta, ilgtermiņa stratēģijas, attīstības prioritātēm. 
Esošās situācijas apraksts aptver daudz plašāku jomu klāstu, bet ilgtermiņa attīstības stratēģija detalizētāk atspoguļo 
prioritāros virzienus. 

- Dokuments ir praktiski pielietojams. Izstrādātāji ir paredzējuši lietot dokumentu ikdienas darbā un dokumenta 
ievadā norāda, ka dokumentu vajag papildināt un koriģēt, īpaši projektu realizācijas daļu.  

- Liepājas attīstības plānā izvirzītās prioritātes ir saskaņotas un atbilst Kurzemes reģiona attīstības stratēģijā 
izvirzītajām prioritātēm. 
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3.6. VENTSPILS 
 

KOPĒJIE SECINĀJUMI 
 

Ventspils pilsētā situāciju attiecībā uz pašvaldības attīstības un plānošanas 
dokumentiem šobrīd varētu raksturot kā „pārejas”, jo, lai gan pagaidām vēl spēkā ir 
arī 1993.gadā izstrādātā Ventspils ģenplāna koncepcija, ir apstiprināta arī Ventspils 
pilsētas teritorijas attīstības plāna līdz 2010.gadam 1.redakcija. 
Līdzīga situācija ir arī attiecībā uz Ventspils Sabiedrības integrācijas programmu, kas 
tika izstrādāta 2000.gadā un bija paredzēta laika posmam no 2000.-2003.gadam: 
šobrīd izstrādē ir 2.versija periodam 2004.-2006.gads. 
Šī projekta gadījumā, pamatojoties uz dokumenta pieejamību un saturu, kā analīzes 
vienība ir izvēlēta 2000.gadā izstrādātā Ventspils pilsētas sabiedrības integrācijas 
programma, bet dokumenta apsekojums ir veikts arī par Ventspils pilsētas teritorijas 
attīstības plāna 1.redakciju. 
 
Attīstības dokumenta izstrāde 
Ventspils bija pirmā pilsēta, kas Latvijā izstrādāja un pieņēma savu Sabiedrības 
integrācijas programmu. Ventspils pilsētas sabiedrības integrācijas programmu 
izstrādāja Ventspils pilsētas domes Darba grupa, dokumenta izstrādi finansēja 
Ventspils pilsētas dome. Sabiedrības Integrācijas programmas izstrādes Darba grupas 
sastāvā tika iekļauti gan pašvaldības, gan valsts iestāžu speciālisti, gan nevalstisko 
organizāciju pārstāvji. Papildus tika pieaicināti arī dažādu nozaru speciālisti, eksperti. 
Darba grupa tika sadalīta mazākās darba grupās, kurām katrai bija jādarbojas ar 
noteiktu programmas sadaļu. Katrā grupā strādāja arī NVO pārstāvji. Kopumā tika 
piesaistīti 4 NVO pārstāvji: Ventspils reģionālā NVO atbalsta centra darbinieks, SIA 
“Ventspils UAC” pārstāvis, Ventspils domes Nepilsoņu konsultatīvās padomes 
pārstāvis, Latvijas Nedzirdīgo biedrības Ventspils nodaļas darbinieks. Ieteikumi un 
priekšlikumi tika saņemti arī no citām NVO un tika iekļauti, sagatavojot programmas 
saturu, rīcības plānu. 
Notika arī Sabiedrības Integrācijas programmas publiskā apspriešana ar plašsaziņas 
līdzekļu starpniecību. 
Dokumentā piedāvātās aktivitātes sākotnēji finansēja no Ventspils pašvaldības 
līdzekļiem, 2002.gadā izveidojās sadarbība ar Sabiedrības Integrācijas fondu, kas 
atbalstīja projektus. 
 
Sabiedrības integrācija pašvaldībā 
Gan pašvaldības, gan NVO pārstāvji atzīst, ka integrācijas tematika Ventspils 
pašvaldībā ir aktuāla, un kopumā pašvaldības darbs integrācijas jomās tiek vērtēts 
pozitīvi vai apmierinoši. Pašvaldības pārstāvja vērtējumā Ventspils dome ir ļoti 
atsaucīga un pretimnākoša, NVO centra pārstāvis savukārt norāda, ka lielāks atbalsts 
ir nepieciešams sociālās integrācijas problēmu risināšanā.  
Pozitīvi tiek vērtēts tas, ka Ventspils iedzīvotāji aizvien lielāku nozīmi sāk piešķirt 
pilsētai, kurā dzīvo (piederības sajūta Ventspilij, Latvijai). 
Attiecībā uz integrācijas aktivitāšu finansēšanu pašvaldības pārstāvis norādīja, ka 
valstij vairāk vajadzētu atbalstīt pašvaldības, savukārt NVO pārstāvis uzskatīja, ka 
vairāk ir jāiesaista uzņēmēji. 
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Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība 
NVO Ventspils pilsētā darbojas salīdzinoši aktīvi, tās tiek iesaistītas arī pašvaldības 
darbā. Aktīvākās pašvaldībā ir kultūras biedrības un sporta organizācijas. Pašvaldība 
no savas puses cenšas NVO atbalstīt, īpaši tās, kas nodarbojas ar sociālo problēmu 
risināšanu. 
Attiecībā uz Ventspils pilsētas sabiedrības integrācijas programmu Ventspils 
reģionālā NVO atbalsta centra pārstāvis norādīja, ka „programmā uzstādītie uzdevumi 
būs tikai deklaratīvi, ja tie netiks objektīvi iestrādāti rīcības plānā, kas top katram 
gadam”, jo pašā programmā rīcības plāna un aktivitāšu daļa nav izstrādāta. 
 
Naturalizācija un etniskā integrācija 
Lai sekmētu naturalizācijas procesus Ventspilī, Ventspils dome ir izveidojusi 
Konsultatīvu padomi nepilsoņu jautājumos. Tā tika izveidota jau 2000.gadā. Tā kā 
viens no galvenajiem iemesliem, kas kavē cilvēkus Ventspilī naturalizēties, ir latviešu 
valodas vājās zināšanas, Ventspils pašvaldība organizē latviešu valodas apmācību: „Ir 
palielinājusies interese par latviešu valodas apguvi. Labi darbojas šajā jomā 
konsultatīvā padome. Padome konstatēja, ka daudz problēmas rodas, nezinot valodu, 
trūkst mācību bāzes naturalizācijas eksāmeniem. Tādēļ pašlaik tiek organizēta plaša 
apmācība latviešu valodā”. Nepilsoņu konsultatīvā padome izskata visus jautājumus, 
kas tiek uzdoti par naturalizāciju. Darbojas karstais telefons, notiek aktīva sadarbība 
ar vietējo presi, radio, TV.  
Attiecībā uz etnisko integrāciju pašvaldības pārstāvis norādīja, ka Ventspilī aktīvi 
darbojas nacionālās kultūras biedrības, piemēram, ukraiņu, baltkrievu, ebreju, poļu, 
čigānu. Pēc čigānu biedrības iniciatīvas ir izveidota čigānu klase. 
Naturalizācijas un etniskās integrācijas procesiem un attīstībai Ventspils pilsētas 
Sabiedrības integrācijas programmā ir ierādīta liela loma. 
 
Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
Par migrācijas procesiem, repatriāciju un sadarbību ar tautiešiem ārzemēs aptaujātie 
pašvaldības un NVO pārstāvji nekādus komentārus nesniedza. Ventspils pilsētas 
Sabiedrības integrācijas programmā šīs tēmas nav aplūkotas. 
 
Sabiedrības sociālā integrācija, proti, iedzīvotāju veselība, nodarbinātība, sociālā 
nodrošināšana  
Gan pašvaldības pārstāvis, gan NVO centra pārstāve atzīst, ka pašvaldībā dominējošā 
pabalstu politika pakāpeniski būtu jāmaina pret pasākumiem, kas vērsti uz profilaksi 
un rehabilitāciju. Pašvaldības pārstāvis norāda uz sociālās nevienlīdzības 
samazināšanas nepieciešamību: „Ir jāmazina atšķirība starp dažādām sociālām 
grupām. Materiālā labklājība vai tās trūkums nosaka uztura, apģērba, dzīvokļa, dzīves 
vietas kvalitāti un atstāj iespaidu uz veselību, izglītību”. 
Kopumā pašvaldība strādā ar visām riska grupām, to skaitā arī ar maznodrošinātajiem, 
bezdarbniekiem, invalīdiem, daudzbērnu un nepilnajām ģimenēm, vientuļajiem 
pensionāriem un bāreņiem. Pašvaldība uztur pusaudžu nakts patversmi, kur tiek 
sniegtas naktsmājas, silts ēdiens un psihologa palīdzība. Laba sadarbība pašvaldībai ir 
izveidojusies ar sabiedrisko organizāciju “Nāc līdzi”.  
Kā atsevišķa problēma tiek atzīmēta ar čigānu kopienu saistītās sociālās problēmas, 
tai skaitā, analfabētisms čigānu vidū. 
 
NVO centra pārstāvis norādīja, ka topošajā jaunajā Ventspils pilsētas Sabiedrības 
integrācijas programmā 2004.-2006.gadam sociālās integrācijas jautājumiem ir veltīta 
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ievērojami lielāka uzmanība, lai gan arī programmā 2000.-2003.gadam sociālajai 
integrācijai ir atvēlēta būtiska vieta. 
 
Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām 
Šīs tēmas Ventspils pilsētas Sabiedrības integrācijas programmā netiek izdalītas. 
Aptaujātie pašvaldības un NVO pārstāvji plašākus komentārus nesniedza. 

 
Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā 
Pašvaldības pārstāvja vērtējumā notiekošās pārmaiņas valstī izraisījušas nozīmīgas 
izmaiņas arī Ventspils pilsētas izglītības sistēmā. Būtiski pieaugušas vecāku un 
audzēkņu prasības pret izglītības kvalitāti. Daudz darīts izglītības sistēmas atvērtības, 
bērna personības attīstības, programmu papaplašināšanas un izglītības darbinieku 
pašizglītošanās veicināšanai. Pilsētas pašvaldībai izveidojusies sadarbība ar dažādu 
mācību valodu skolu pedagoģiskajiem kolektīviem izglītības projektu īstenošanā. 
2002. gadā tika izveidota pilsētas skolēnu un studentu dome, tās pārstāvji darbojas 
pilsētas domes Bērnu un jaunatnes lietu komisijā. Pašvaldības pārstāvis norādīja, ka 
izglītības sistēmas procesu sarežģī mazākumtautību izglītības politika valstī un 
bilingvālās izglītības reforma, kura nav pietiekami sagatavota, tas rada sabiedrības 
spriedzi, protestus, veidojas pret reformu nelabvēlīgs noskaņojums. Tomēr kopumā 
Ventspilī palielinās skolēnu skaits, kas kā apmācības valodu ir izvēlējušies latviešu 
valodu. 
Ventspilī ir 10 vispārizglītojošās skolas un viena vakarskola ar čigānu klasi. Ar 
pilsētas domes atbalstu izdota Čigānu Ābece. Ventspils pašvaldība finansē mākslas un 
mūzikas skolas uzturēšanu. Mācības mūzikas skolā bērniem ir bezmaksas. Daudz 
aktivitāšu un projektu tiek īstenoti arī pieaugušo izglītības jomā. 
 
Pašvaldības pārstāvja vērtējumā Ventspils sabiedrības integrācijas programmā 
iestrādātie uzdevumi izglītības, valodas un kultūras jomā tiek īstenoti. NVO centra 
pārstāvja vērtējumā sadaļa par izglītību, valodu un kultūru ir vispilnīgāk sagatavotākā  
Sabiedrības integrācijas programmas sadaļa: “pamatīgs situācijas apskats, norādīti 
rīcības virzieni, kas tiešām ir reāli sasniedzami, jo šiem mērķiem pašvaldība nežēlo 
nekādus resursus”.  
 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
Informācijas aprites nodrošināšanai pašvaldībai ir cieša sadarbība ar laikrakstu 
„Ventas Balss” un SIA „Ventspils televīzija” (abi mēdiju sniedz informāciju gan 
latviski, gan krieviski), kopš 1999.gada oktobra Ventspils Domē darbojas „karstais 
telefons”, pa kuru tiek uzklausīti iedzīvotāju viedokļi un jautājumi. 
NVO pārstāvja vērtējumā pilsētā pēdējo gadu laikā ir uzlabojusies informācijas aprite 
starp NVO un pašvaldības struktūrām. 
Ventspils pilsētas Sabiedrības integrācijas programmā šie jautājumi tiek aplūkoti 
sadaļā “Pilsoniskā līdzdalība un līdzatbildība”.  
 
Kopumā 
Pašvaldības pārstāvja vērtējumā integrācijas tematika pašvaldībā ir aktuāla un vēl ilgi 
būs aktuāla. Viņaprāt, kā jauna tēma, kas līdz šim nebija aplūkota Sabiedrības 
integrācijas programmā, ir jāiekļauj ar Latvijas integrēšanos Eiropas Savienībā 
saistītie jautājumi. 
NVO pārstāvis norādīja, ka 2000.-2003.gadam izveidotajā programmā vislabāk 
izstrādātākā ir sadaļa jautājumos par izglītību, valodu un kultūru. Izstrādes stadijā 
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esošajai 2004.-2006.gada programmai, saskaņā ar šī eksperta viedokli, galvenajai 
sadaļai vajadzētu būt veltītai sociālās integrācijas jautājumiem. 
Kā programmas mīnusus NVO centra pārstāvis minēja tās deklaratīvo raksturu: šajā 
programmā nav izvērsts rīcības un aktivitāšu plāns. 
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ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA (1.dokuments) 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas X 
 Pilsētas pašvaldības  
 Pagasta pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Ventspils pilsētas pašvaldība 

 
3. Dokumenta nosaukums: Ventspils pilsētas sabiedrības integrācijas programma 
4. Teritorija:  Ventspils pilsēta 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
2000.gads 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

Uz laiku līdz 2004.gadam.  (tiek atjaunota uz laiku līdz 2006.gadam) 

7. Izstrādātāji: Ventspils domes izveidota darba grupa. 
 
Galvenie mērķi: 
- mazināt sociālo un etnisko sašķeltību 
- veidot pastāvīgu un noturīgu dialogu starp iedzīvotājiem un pašvaldības 
institūcijām 
- veicināt latviešu valodas un kultūras kvalitatīvu apguvi un radošu attīstību 

8. Prioritārie virzieni: 

- veicināt mazākumtautību nacionālā kultūrmantojuma apguvi 
9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība X 
 Valoda X 
 Kultūra X 
 Sports X 
 Veselība X 
 Nodarbinātība X 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija X 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)  X 
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas X 
 Pilsonība, naturalizācija X 
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija  
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana X 
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Dokumentā ir aplūkota esošā situācija un norādīti katrai izdalītajai jomai galvenie rīcības virzieni 
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ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA (2.dokuments) 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas X 
 Rajona pašvaldība  
 Pilsētas pašvaldības  
 Pagasta pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Ventspils pilsētas pašvaldība 

 
3. Dokumenta nosaukums: Ventspils pilsētas teritorijas attīstības plāns (1.redakcija) 
4. Teritorija:  Ventspils pilsēta 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
Nav vēl pieņemta galīgā versija 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

Uz laiku līdz 2010.gadam. 

7. Izstrādātāji: Dokumentā uzrādītā darba grupa sastāv no pašvaldību dažādu nozaru 
speciālistiem. 
 

8. Prioritārie virzieni: Dokumentā ir izvirzīti mērķi un nodefinēti uzdevumi, tai skaitā norādītas arī 
stiprās un vājās puses, draudi un iespējas. 
 

9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība X 
 Valoda  
 Kultūra X 
 Sports X 
 Veselība X 
 Nodarbinātība X 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija X 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)   
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas  
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija  
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana  
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Dokumentā ir aplūkota esošā situācija un nedaudz raksturots tas, kas tiek darīts vai ir plānots darīt lietas labā. 
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3.7. JELGAVA 
 

KOPĒJIE SECINĀJUMI 
 
Jelgavas pilsētas pašvaldībā ir izstrādāta “Jelgavas pilsētas attīstības stratēģija” 
(1999.gads), kura pašlaik tiek aktualizēta. Jelgavas pilsētas dome ir izstrādājusi arī 
Koncepciju sociālās palīdzības attīstībai Jelgavā (1998.g.). Pētījuma ietvaros apsekoti 
tika abi dokumenti, bet kā analīzes vienība  tiks aplūkota pilsētas attīstības stratēģija.  
 
Attīstības dokumenta izstrāde 
Nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvis, komentējot attīstības dokumenta izstrādi, 
norāda, ka dokumenta izstrādē tika iesaistītas gan nevalstiskās organizācijas, gan 
iedzīvotāji. Aktīvāk darbojušās NVO, piemēram, Jelgavas pašvaldības aģentūras 
“Kultūra” darbinieki. Publicējot pilsētas avīzē anketu, iedzīvotāji tika uzaicināti 
izteikt savus priekšlikumus, taču iesniegti tika tikai trīs priekšlikumi. Nevalstisko 
organizāciju pārstāvja skatījumā iedzīvotāji ir kūtri.  
Pašvaldību pārstāvis dokumenta izstrādes procesu nekomentēja.  
 
Sabiedrības integrācija pašvaldībā 
Jelgavas domes Attīstības sektora pārstāvis uzskata, ka sabiedrības integrācijas 
jautājumi Jelgavā ir aktuāli, taču, viņaprāt, šie jautājumi bija jārisina jau daudz agrāk. 
Par pašreizējo situāciju domes pārstāvis izteicās: “mēs daudz kur skrienam pakaļ”. Kā 
nozīmīgas problēmas tiek minētas, pirmkārt, atšķirīgās informācijas telpas latviski un 
krieviski runājošajiem iedzīvotājiem, otrkārt, pēc 1991.gada dzimušo nepilsoņu 
daudzums. 
Aģentūras “Kultūra” pārstāvis ir līdzīgās domās kā pašvaldību pārstāvis un norāda, ka 
sabiedrības integrācijas jautājumi Jelgavā ir ļoti aktuāli. Puse Jelgavas iedzīvotāju ir 
cittautieši. Ir invalīdi, maznodrošinātie, sociāli neaizsargāts iedzīvotāju slānis. 
Aģentūra “Kultūra” cenšas nākt pretī šīm grupām, piemēram, piedāvā bezmaksas 
biļetes uz pasākumiem.  
Atbildību par sabiedrības integrācijas jautājumu risināšanu, pēc domes pārstāvja 
domām, nevajadzētu noreducēt tikai uz vienu institūciju, bet būtu jābūt sabalansētai 
atbildības sadalīšanai starp pašvaldību, valsti, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības 
integrācijas lietās sekretariātu un citām ministrijām. Līdzīgi arī finansējumam 
sabiedrības integrācijas jautājumu risināšanā ir jābūt gan no valsts, gan no pašvaldības 
budžeta. Tam piekrīt arī aģentūras pārstāvis, ka ne tikai pašvaldībai, bet daļēji arī 
valstij ir jāfinansē sabiedrības integrācijas jautājumu risināšana. Turklāt tiek uzsvērts, 
ka ļoti daudz ir atkarīgs no cilvēka pašiniciatīvas. Gadījumos, kad kursi tiek piedāvāti 
bez maksas, atsaucas tikai 2/3 iedzīvotāju.   
 
Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība 
Jelgavas domes Attīstības sektora pārstāvja vērtējumā pēdējo divu gadu laikā Jelgavā 
ir aktivizējusies pilsoniskā līdzdalība, nevalstisko organizāciju darbība, piemēram, 
jauniešu organizācijas, mazākumtautību biedrības un invalīdu biedrība. 
Pagājušajā gadā Jelgavas domes darbinieki, tai skaitā arī sabiedrības integrācijas 
komisija kopā ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, Jelgavas pilsētas mācību 
spēkiem, izmantojot “prāta vētras” metodi, apzināja un nodefinēja problēmjautājumus 
šādās sabiedrības integrācijas jomās - pilsoniskā līdzdalība, izglītība, kultūra, sports, 
nodarbinātība, sociālā sfēra. Šāda pieeja, pēc pašvaldības pārstāvja domām, nodrošina 
minēto jautājumu aktualizēšanu un konkrēta darbības plāna izstrādi, lai risinātu 
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sabiedrības integrācijas jautājumus. Turklāt šādi darbojoties tiek iesaistīti ļoti dažādi 
dalībnieki. 
Jautājumā par pilsonisko līdzdalību un nevalstisko organizāciju darbību aģentūras 
“Kultūra” pārstāvis norāda, ka Jelgavas pilsētas kultūras nams, pateicoties domes 
atbalstam, ir pieejams arī invalīdiem ar kustību traucējumiem. Jelgavas pilsētas 
kultūras namā ir ierīkota uzbrauktuve invalīdiem, ierīkotas sēdvietas zālē un iekārtota 
tualete šiem cilvēkiem. 
 
Naturalizācija un etniskā integrācija 
Naturalizācijas un etnisko jautājumu risināšanai Jelgavā tiek darīts daudz. Veiksmīga 
sadarbība Jelgavas domei ir ar Naturalizācijas pārvaldes Jelgavas reģionālo nodaļu. 
Domē tiek izsniegti MK izraksti jaunajiem pilsoņiem, un domes pārstāvis Rāviņš 
personīgi apsveic jaunos pilsoņus.  
Naturalizācijas pārvalde pilsētā piedāvā bezmaksas kursus, ir veiksmīga sadarbība ar 
mazākumtautību kultūras biedrībām. Domes informācijas centrā tiek domāts, kā 
izplatīt informāciju par naturalizēšanās iespējām, kā šajā darbā iesaistīt 
mazākumtautību kultūras biedrības.  
Mazākumtautību kultūras biedrības finansiāli tiek atbalstītas no pašvaldības puses. 
Šobrīd notiek darbs pie mazākumtautību asociācijas izveides pilsētā. 
Aģentūras “Kultūra” pārstāvis norāda, ka tiek darīts viss iespējamais, lai veicinātu 
etnisko integrāciju. Izrādes kultūras namā apmeklē ne tikai latviešu tautības pārstāvji, 
bet arī krievu tautības pārstāvji un cittautieši. Turklāt cittautieši pretēji latviešiem ir 
daudz aktīvāki. Aģentūras pārstāvis uzskata, ka visos lielākajos pasākumos – 
gadatirgos, Miķeļdienas tirgū, piena svētkos, 18. novembra pasākumā - tiek veicināta 
etniskā integrācija. Tomēr kā problēmu aģentūras pārstāvis norāda informācijas 
trūkumu par rīkotajiem pasākumiem. Informēšanai netiek atvēlēti lieli finansu resursi 
un, galvenokārt, informācija tiek publicēta laikrakstā, kur tā ne vienmēr tiek pamanīta. 
Daļa iedzīvotāju laikrakstu vispār nesaņem. Kā otra būtiska problēma tiek minēta 
iedzīvotāju zemā maksātspēja. Daļai iedzīvotāju, pēc aģentūras pārstāvja domām, nav 
iespējams atļauties par pasākuma apmeklējumu maksāt 0,20 vai 0,50 santīmus. 
   
Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs 
Pašvaldību pārstāvis par šo tēmu minējis tikai to, ka cilvēki, kuri atgriezušies uz dzīvi 
Latvijā, ir aktīvi iekļāvušies Latviešu biedrības darbā.  
Aģentūras pārstāvis nav sniedzis komentārus jautājumā par migrācijas procesiem un 
sadarbību ar tautiešiem ārzemēs.   
Attīstības dokumentā šī tēma nav aplūkota. 
 
Sabiedrības sociālā integrācija, proti, iedzīvotāju veselība, nodarbinātība, sociālā 
nodrošināšana 
Aptaujātais pašvaldību pārstāvis nebija kompetents sniegt izsmeļošu informāciju par 
šiem jautājumiem.  
Tomēr šīs tēmas sakarā pieminēja, ka Jelgavā ir atvērts krīzes centrs un ka notiek 
sadarbošanās ar čigānu tautības pārstāvjiem. 
2003.gada nogalē Jelgavas invalīdu klubs “Cerība” ieguva Sabiedrības integrācijas 
fonda balvu, kā arī pašvaldība pauda savu atzinību. Šī kluba entuziaste ir Ruta 
Kļaviņa, ar bērniem strādā – Aija Kļaviņa. Finansiāli šo klubu atbalsta radošās domas 
studija “Svētelis” (vadītāja ir Ingrīda Lisovska), kas organizē izstādes, nometnes 
garīgi atpalikušiem bērniem. 
Pašvaldība atbalsta Jelgavas Annas baznīcas projektu jaunajām māmiņām. 
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Aģentūras “Kultūras” pārstāve uzsver, ka pašvaldība kopā ar NVO pārstāvjiem aktīvi 
darbojas sociālās integrācijas jautājumu risināšanā. Viens no jautājumiem, kura 
risināšanā piedalījusies aģentūras “Kultūra” pārstāve, ir saistīts ar sodu izcietušo 
cilvēku integrāciju sabiedrībā. Jelgavā ir izveidota sociālā māja šādu cilvēku 
uzņemšanai. Viņiem tiek dāvinātas biļetes uz pasākumiem kultūras namā. 
Ziemas laikā Jelgavā darbojas patversme, kā arī baznīca uzņem bezpajumtniekus. 
Situācijās, kad cilvēks ir reibuma stāvoklī un patversme, baznīca šādu cilvēku 
nepieņem, tiek sniegta narkoloģiskā palīdzība.  
Jelgavā darbojas arī šļirču apmaiņas punkts. 
Jelgavas pilsētas attīstības dokumentā sociālās integrācijas jautājumi ir aplūkoti 
saistībā ar augstas dzīves kvalitātes nodrošināšanu Jelgavā, bet atsevišķs dokuments 
sabiedrības integrācijas jautājumu risināšanai nav izstrādāts. 
 
Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām 
Jelgavas domes Attīstības sektora pārstāvis šajā jautājumā komentārus nesniedza. 
Nevalstiskā sektora pārstāvis uzskata, ka sadarbībai ar citu pašvaldību pārstāvjiem 
trūks finansiālu resursu. 
Attīstības dokumentā šī tēma nav aplūkota. 
 
Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā 
Domes Attīstības sektora pārstāvis norāda, ka līdzīgi kā Latvijā kopumā arī Jelgavā 
pieaug cittautieši skolēnu skaits, kuri apmeklē skolas ar apmācību latviešu valodā. 
Ne visi skolotāji, kuru dzimtā valoda ir krievu, spēj pasniegt priekšmetu latviešu 
valodā. Šādiem skolotājiem pašvaldība piedāvā apgūt latviešu valodu bezmaksas 
kursos. Pašvaldība sekmē arī to skolēnu vecāku latviešu valodas apguvi, kuriem 
dzimtā valoda ir krievu valoda.   
Poļu un ebreju tautību pārstāvjiem svētdienas skolās par pašvaldības līdzekļiem ir 
iespēja apgūt savu dzimto valodu. 
Pašvaldības pārstāvis min, ka integrācijas kontekstā ir problēmas ar čigānu tautības 
pārstāju izglītošanu. Pašreiz Jelgavā skolu neapmeklē 86 čigānu bērni. Šo problēmu 
pašvaldība risina kopīgi ar čigānu biedrībām, skolām, vecākiem, mēģinot skaidrot un 
motivēt iegūt izglītību, kas ir ļoti būtisks nosacījums darba vietas atrašanai.  
Pašvaldība atbalsta kultūru biedrību darbu. Jelgavā tiek organizētas teātra izrādes 
krievu valodā, čigānu tautības koncerti. Kā norāda pašvaldību pārstāvis, Jelgavā 
rīkotajiem kultūras pasākumiem ir jāiztur konkurence ar Rīgā pieejamo plašo kultūras 
dzīves piedāvājumu, īpaši tas attiecas uz krievvalodīgo auditoriju.   
Izglītības un kultūras jautājumi ir aplūkoti Jelgavas pilsētas attīstības stratēģijā.  
  
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
Jelgavas pilsētas dome izdod pašvaldības avīzi, ko saņem katrs jelgavnieks. 
Atgriezeniskā saite tiek nodrošināta tādējādi, ka katram iedzīvotājam ir iespēja zvanīt 
vai rakstīt uz šo laikrakstu un saņemt atbildi. Informāciju ir iespējams iegūt arī 
Jelgavas Domes informācijas centrā. 
Aģentūras “Kultūra” pārstāvis minēja, ka par kultūras pasākumiem būtu nepieciešams 
informēt daudz plašāk, bet tam trūkst finansu līdzekļi. Kā visefektīvākais informācijas 
avots tiek minēta televīzija, valsts radio.  
 
Attīstības stratēģijā šie jautājumi nav aplūkoti. 
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Kopumā 
Pašvaldības pārstāvja vērtējumā ‘Jelgavas pilsētas attīstības stratēģija’ ir būtiska, lai 
identificētu un aktualizētu problēmjautājumus pašvaldībā. Stratēģija ir nozīmīgs 
materiāls sabiedrības integrācijas programmas izstrādei.  
Stratēģijas vājā vieta ir tā, ka nav izstrādāta detalizēta finansējuma avotu programma 
katrai no norādītajām aktivitātēm. 
Izmaiņas stratēģijā ir nepieciešams iestrādāt ik pēc trīs gadiem, ieviešot korekcijas 
attīstības prioritāšu sadalījumā un rīcības programmā. Pašreiz kā būtiskāko jautājumu 
Jelgavas pilsētā pašvaldības pārstāvis min nodarbinātību. 
Izvērtējot pašreizējo domes darbu dažādu jautājumu risināšanā, pašvaldības pārstāvis 
norāda, ka  ir nepieciešama koordinēta darbošanās starp dažādām institūcijām un 
nevalstisko sektoru jautājumu risināšanā. Pagaidām ir vērojama katras institūcijas 
individuāla darbošanās, dažos gadījumos pārklājoties ar citu institūciju aktivitātēm. 
Aģentūras “Kultūra” pārstāvis domes darbu vērtē pozitīvi un uzskata, ka attīstības 
stratēģijā ir iekļauti visi aktuālie jautājumi.  
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ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA (1.dokuments) 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas X 
 Rajona pašvaldība  
 Pilsētas pašvaldības  
 Pagasta pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Jelgavas pilsētas pašvaldība  

 
3. Dokumenta nosaukums: Jelgavas pilsētas attīstības stratēģija (apstiprināta 1999.gadā, pašlaik tiek 

aktualizēta) 
4. Teritorija:  Jelgavas pilsēta 
5. Dokumenta pieņemšanas datums: 1999.gads 
6. Laiks, uz kuru attiecas dokuments: Dokumentā nav norādīts 
7. Izstrādātāji: Dokumentā nav norādīts  
8. Prioritārie virzieni: Dokumentā norādīti 5 attīstības virzieni: 

- Intelekta attīstība; 
- Lauksaimniecību apkalpojošo uzņēmumu attīstība; 
- Ražojošo uzņēmumu attīstība; 
- Līdzsvarotas pilsētvides izveidošana ar augstu dzīves kvalitāti; 
- Tūrisma attīstība. 

 
Katram no prioritārajiem virzieniem ir izstrādāti galvenie pasākumi un norādīti 
atbildīgie par izvirzīto uzdevumu izpildi. Dokumentā ir aprakstīts arī prioritāro 
virzienu īstenošanai nepieciešamais administratīvais nodrošinājums, 
informatīvais un konsultatīvais nodrošinājums, materiālā bāze un līdzekļu 
piesaistes nodrošinājums.  

9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība X 
 Valoda  
 Kultūra X 
 Sports  
 Veselība X 
 Nodarbinātība X 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija X 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)   
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas  
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija  
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana  
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 Atšķirībā no citu pilsētu pašvaldībās izstrādātajiem dokumentiem, šajā dokumentā ir koncentrētā veidā aplūkotas 

pilsētas stiprās un vājās puses, draudi pilsētai, no kā loģiski izriet secinājums par turpmākajiem attīstības virzieniem. 
Dokumentā ir minēti arī projekti, kuru īstenošana nodrošinātu mērķu sasniegšanu.  
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ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA APSEKOJUMA LAPA (2.dokuments) 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa  
 Republikas nozīmes pilsētas X 
 Rajona pašvaldība  
 Pilsētas pašvaldības  
 Pagasta pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
Jelgavas pilsētas pašvaldība  

 
3. Dokumenta nosaukums: Koncepcija sociālās palīdzības attīstībai 
4. Teritorija:  Jelgavas pilsēta 
5. Dokumenta pieņemšanas datums: 1998.gads 
6. Laiks, uz kuru attiecas dokuments: Dokumentā nav norādīts 
7. Izstrādātāji: Izstrādāja R.Stūrāne, konsultēja R.Vītoliņš  
8. Prioritārie virzieni: Dokumentā norādīti 10 sociālās palīdzības sistēmas attīstības virzieni. No 

sabiedrības integrācijas konteksta atzīmējams viens no attīstības virzieniem - 
no ieslodzījuma vietām atbrīvoto sociālā rehabilitācija. 

9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība  
 Valoda  
 Kultūra  
 Sports  
 Veselība  
 Nodarbinātība  
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija X 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)   
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas  
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija  
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana  
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 Dokumentā uzskatāmā veidā ir analizēta esošā sociālās palīdzības sistēma, norādot dažādus pakalpojuma veidus un tā 

stiprās un vājās puses. Dokuments ietver arī konkrētu rīcības programmu, kurā norādīts pasākuma veids, tā izpildes 
termiņš un nepieciešamie finansu līdzekļi. Šajā sakarā jānorāda, ka dokuments ir novecojis, jo rīcības programmā 
norādīto pasākumu izpildes termiņš ir bijis līdz 2000.gadam. 
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Pašvaldību apsekojuma anketu uzskaites lapa pētījuma "Pašvaldību loma 
sabiedrības integrācijas procesā" ietvaros 

      ZEMGALE     

Anketas 
Nr. Reģions 

Pilsēta/ 
pagasts/ 
novads 

Iedzīvotāju 
skaits 

pašvaldībās 
Pašvaldība Rajons 

Pētījumā 
aplūkotās 
anketas  

1 Zemgale Rep.noz. 
pilsēta 63652 Jelgavas pilsēta      x 

2 Zemgale pilsēta 27871 Jēkabpils pilsēta     Jēkabpils raj.:  x 
3 Zemgale pilsēta 18886 Tukuma pilsēta     Tukuma raj.: x 
4 Zemgale pilsēta 11553 Dobeles pilsēta     Dobeles raj.: x 
5 Zemgale pilsēta 10840 Bauskas pilsēta  Bauskas raj.:    x 
6 Zemgale pilsēta 4117 Auces pilsēta ar l. t.   Dobeles raj.: x 

7 Zemgale pilsēta 4073 Pļaviņu pilsēta      Aizkraukles 
raj.:    x 

8 Zemgale pilsēta 3129 Viesītes pilsēta ar l.t.  Jēkabpils raj.:  x 

9 Zemgale pilsēta 2553 Kalnciema pilsēta ar 
l. t.    Jelgavas raj.: x 

10 Zemgale pilsēta 2400 Jaunjelgavas pilsēta 
ar l.t. 

Aizkraukles 
raj.:    x 

11 Zemgale pilsēta 2031 Aknīstes pilsēta ar 
l.t. Jēkabpils raj.:  x 

12 Zemgale pagasts 9367 Iecavas pagasts     Bauskas raj.:    x 
13 Zemgale pagasts 4741 Vecumnieku pagasts   Bauskas raj.:    x 
14 Zemgale pagasts 4385 Īslīces pagasts      Bauskas raj.:    x 

15 Zemgale pagasts 4350 Kokneses pagasts     Aizkraukles 
raj.:    x 

16 Zemgale pagasts 4189 Skrīveru pagasts     Aizkraukles 
raj.:    x 

17 Zemgale pagasts 4167 
Cenu pagasts 

(ietilpst Ozolnieku 
novadā) 

Jelgavas raj.: sk.541 
anketu 

18 Zemgale pagasts 3530 Salas pagasts      Jēkabpils raj.:  x 

19 Zemgale pagasts 3310 
Ozolnieku pagasts 
(ietilpst Ozolnieku 

novadā) 
Jelgavas raj.: sk.541 

anketu 

20 Zemgale pagasts 3303 Jaunsvirlaukas 
pagasts      Jelgavas raj.: x 

21 Zemgale pagasts 3203 Auru pagasts      Dobeles raj.: x 
22 Zemgale pagasts 2990 Gailīšu pagasts     Bauskas raj.:    x 
23 Zemgale pagasts 2925 Codes pagasts      Bauskas raj.:    x 
24 Zemgale pagasts 2882 Glūdas pagasts      Jelgavas raj.: x 
25 Zemgale pagasts 2726 Smārdes pagasts     Tukuma raj.: x 
26 Zemgale pagasts 2645 Engures pagasts     Tukuma raj.:   
27 Zemgale pagasts 2641 Jaunpils pagasts     Tukuma raj.: x 
28 Zemgale pagasts 2560 Elejas pagasts      Jelgavas raj.: x 
29 Zemgale pagasts 2519 Rundāles pagasts     Bauskas raj.:    x 
30 Zemgale pagasts 2399 Vecsaules pagasts     Bauskas raj.:    x 
31 Zemgale pagasts 2238 Slampes pagasts     Tukuma raj.: x 
32 Zemgale pagasts 2231 Līvbērzes pagasts     Jelgavas raj.: x 

33 Zemgale pagasts 2197 Neretas pagasts     Aizkraukles 
raj.:    x 

34 Zemgale pagasts 2186 Bēnes pagasts      Dobeles raj.: x 
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35 Zemgale pagasts 2172 Kūku pagasts      Jēkabpils raj.:  x 

36 Zemgale pagasts 2136 Lapmežciema 
pagasts      Tukuma raj.: x 

37 Zemgale pagasts 2135 Bērzes pagasts      Dobeles raj.: x 
38 Zemgale pagasts 2122 Vilces pagasts      Jelgavas raj.:   
39 Zemgale pagasts 2098 Valgundes pagasts     Jelgavas raj.: x 
40 Zemgale pagasts 2071 Sesavas pagasts     Jelgavas raj.: x 
41 Zemgale pagasts 2011 Mežotnes pagasts     Bauskas raj.:    x 
42 Zemgale pagasts 1951 Sidrabenes pagasts    Jelgavas raj.: x 
43 Zemgale pagasts 1950 Brunavas pagasts     Bauskas raj.:    x 
44 Zemgale pagasts 1909 Ceraukstes pagasts    Bauskas raj.:    x 
45 Zemgale pagasts 1909 Vircavas pagasts     Jelgavas raj.: x 
46 Zemgale pagasts 1905 Zaļenieku pagasts   Jelgavas raj.: x 
47 Zemgale pagasts 1896 Tumes pagasts      Tukuma raj.: x 
48 Zemgale pagasts 1794 Pūres pagasts      Tukuma raj.: x 
49 Zemgale pagasts 1748 Džūkstes pagasts     Tukuma raj.: x 
50 Zemgale pagasts 1729 Platones pagasts     Jelgavas raj.: x 
51 Zemgale pagasts 1659 Irlavas pagasts      Tukuma raj.: x 
52 Zemgale pagasts 1592 Svētes pagasts      Jelgavas raj.: x 
53 Zemgale pagasts 1530 Skaistkalnes pagasts   Bauskas raj.:    x 

54 Zemgale pagasts 1493 Bebru pagasts      Aizkraukles 
raj.:    x 

55 Zemgale pagasts 1493 Rubenes pagasts     Jēkabpils raj.:  x 
56 Zemgale pagasts 1455 Variešu pagasts     Jēkabpils raj.:  x 
57 Zemgale pagasts 1356 Vītiņu pagasts      Dobeles raj.: x 
58 Zemgale pagasts 1330 Viesturu pagasts     Bauskas raj.:    x 
59 Zemgale pagasts 1329 Krimūnu pagasts     Dobeles raj.: x 
60 Zemgale pagasts 1313 Vānes pagasts      Tukuma raj.: x 
61 Zemgale pagasts 1266 Sēmes pagasts      Tukuma raj.: x 
62 Zemgale pagasts 1250 Bikstu pagasts      Dobeles raj.: x 

63 Zemgale pagasts 1247 Valles pagasts      Aizkraukles 
raj.:    x 

64 Zemgale pagasts 1244 Annenieku pagasts    Dobeles raj.: x 

65 Zemgale pagasts 1235 Mazzalves pagasts     Aizkraukles 
raj.:    x 

66 Zemgale pagasts 1231 Daudzeses pagasts     Aizkraukles 
raj.:    x 

67 Zemgale pagasts 1218 Sēlpils pagasts      Jēkabpils raj.:  x 
68 Zemgale pagasts 1207 Jaunsātu pagasts     Tukuma raj.: x 
69 Zemgale pagasts 1196 Jaunbērzes pagasts    Dobeles raj.: x 

70 Zemgale pagasts 1172 Seces pagasts      Aizkraukles 
raj.:    x 

71 Zemgale pagasts 1171 Svitenes pagasts     Bauskas raj.:    x 
72 Zemgale pagasts 1168 Zasas pagasts      Jēkabpils raj.:  x 
73 Zemgale pagasts 1137 Penkules pagasts    Dobeles raj.: x 
74 Zemgale pagasts 1116 Mežāres pagasts     Jēkabpils raj.:  x 
75 Zemgale pagasts 1109 Gārsenes pagasts     Jēkabpils raj.:  x 

76 Zemgale pagasts 1085 Vietalvas pagasts     Aizkraukles 
raj.:    x 

77 Zemgale pagasts 1059 Dāviņu pagasts     Bauskas raj.:    x 
78 Zemgale pagasts 1054 Stelpes pagasts     Bauskas raj.:    x 
79 Zemgale pagasts 1048 Dobeles pagasts     Dobeles raj.: x 
80 Zemgale pagasts 1025 Naudītes pagasts     Dobeles raj.: x 
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81 Zemgale pagasts 1020 Dunavas pagasts     Jēkabpils raj.:  x 
82 Zemgale pagasts 1017 Bārbeles pagasts     Bauskas raj.:    x 
83 Zemgale pagasts 1004 Ābeļu pagasts      Jēkabpils raj.:  x 
84 Zemgale pagasts 993 Krustpils pagasts     Jēkabpils raj.:  x 
85 Zemgale pagasts 979 Lielplatones pagasts   Jelgavas raj.: x 

86 Zemgale pagasts 947 Aiviekstes pagasts  Aizkraukles 
raj.:    x 

87 Zemgale pagasts 931 Zalves pagasts      Aizkraukles 
raj.:    x 

88 Zemgale pagasts 904 Atašienes pagasts     Jēkabpils raj.:    

89 Zemgale pagasts 897 Klintaines pagasts     Aizkraukles 
raj.:    x 

90 Zemgale pagasts 876 Saukas pagasts Jēkabpils raj.:  x 

91 Zemgale pagasts 844 Kurmenes pagasts     Aizkraukles 
raj.:    x 

92 Zemgale pagasts 844 Vīpes pagasts      Jēkabpils raj.:    

93 Zemgale pagasts 828 Sērenes pagasts     Aizkraukles 
raj.:    x 

94 Zemgale pagasts 814 Rites pagasts      Jēkabpils raj.:  x 
95 Zemgale pagasts 799 Lestenes pagasts     Tukuma raj.: x 
96 Zemgale pagasts 783 Kalna pagasts      Jēkabpils raj.:  x 
97 Zemgale pagasts 781 Degoles pagasts     Tukuma raj.: x 
98 Zemgale pagasts 764 Elkšņu pagasts      Jēkabpils raj.:  x 
99 Zemgale pagasts 734 Ukru pagasts      Dobeles raj.: x 

100 Zemgale pagasts 731 Zentenes pagasts    Tukuma raj.:   
101 Zemgale pagasts 719 Leimaņu pagasts     Jēkabpils raj.:  x 
102 Zemgale pagasts 707 Zantes pagasts      Tukuma raj.: x 
103 Zemgale pagasts 685 Dignājas pagasts     Jēkabpils raj.:  x 
104 Zemgale pagasts 683 Īles pagasts      Dobeles raj.: x 
105 Zemgale pagasts 650 Asares pagasts      Jēkabpils raj.:  x 

106 Zemgale pagasts 649 Pilskalnes pagasts     Aizkraukles 
raj.:    x 

107 Zemgale pagasts 643 Zebrenes pagasts     Dobeles raj.: x 

108 Zemgale pagasts 641 Iršu pagasts      Aizkraukles 
raj.:    x 

109 Zemgale pagasts 608 Lielauces pagasts     Dobeles raj.: x 

110 Zemgale pagasts 592 Sunākstes pagasts     Aizkraukles 
raj.:    x 

111 Zemgale pagasts 542 Staburaga pagasts     Aizkraukles 
raj.:    x 

112 Zemgale pagasts 489 Viesatu pagasts     Tukuma raj.: x 

113 Zemgale novads 10425 Aizkraukles novads  Aizkraukles 
raj.:    x 

114 Zemgale novads 8538 Kandavas novads  Tukuma raj.: x 
115 Zemgale novads 4799 Tērvetes novads Dobeles raj.: x 
541 Zemgale novads 7477 Ozolnieku novads Jelgavas raj.: x 
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Pašvaldību apsekojuma anketu uzskaites lapa pētījuma "Pašvaldību loma 

sabiedrības integrācijas procesā" ietvaros 

      VIDZEME     

Anketas 
Nr. Reģions 

Pilsēta/ 
pagasts/ 
novads 

Iedzīvotāju 
skaits 

pašvaldībās 
Pašvaldība Rajons 

Pētījumā 
aplūkotās 
anketas  

116 Vidzeme pilsēta 55718 Jūrmalas pilsēta  Republikas 
pils.: x 

117 Vidzeme pilsēta 27752 Valmieras pilsēta     Valmieras 
raj.: x 

118 Vidzeme pilsēta 21102 Salaspils pilsēta ar l. 
t. Rīgas raj.: x 

119 Vidzeme pilsēta 18732 Cēsu pilsēta  Cēsu raj.:      x 
120 Vidzeme pilsēta 12952 Olaines pilsēta      Rīgas raj.: x 
121 Vidzeme pilsēta 9629 Gulbenes pilsēta     Gulbenes raj.: x 
122 Vidzeme pilsēta 9553 Madonas pilsēta     Madonas raj.:  x 
123 Vidzeme pilsēta 9482 Alūksnes pilsēta    Alūksnes raj.:   x 
124 Vidzeme pilsēta 9237 Limbažu pilsēta     Limbažu raj.: x 

125 Vidzeme pilsēta 7319 Lielvārdes pilsēta ar 
l. t.      Ogres raj.: mutisks 

atteikums 
126 Vidzeme pilsēta 6782 Valkas pilsēta Valkas raj.: x 
127 Vidzeme pilsēta 6387 Smiltenes pilsēta     Valkas raj.: x 

128 Vidzeme pilsēta 6232 Ikšķiles pilsēta ar l. 
t.    Ogres raj.: x 

129 Vidzeme pilsēta 6090 Salacgrīvas pilsēta 
ar l.t. Limbažu raj.: x 

130 Vidzeme pilsēta 5523 Saulkrastu pilsēta ar 
l. t.      Rīgas raj.: x 

131 Vidzeme pilsēta 4913 Baldones pilsēta ar l. 
t.    Rīgas raj.: x 

132 Vidzeme pilsēta 4138 Vangažu pilsēta     Rīgas raj.: x 
133 Vidzeme pilsēta 3967 Baložu pilsēta      Rīgas raj.: x 

134 Vidzeme pilsēta 3744 Rūjienas pilsēta     Valmieras 
raj.: x 

135 Vidzeme pilsēta 3480 Cesvaines pilsēta ar 
l. t.      Madonas raj.:  x 

136 Vidzeme pilsēta 2689 Alojas pilsēta Limbažu raj.: x 

137 Vidzeme pilsēta 2551 Mazsalacas pilsēta 
ar l.t.      

Valmieras 
raj.:   

138 Vidzeme pilsēta 2413 Varakļānu pilsēta     Madonas raj.:  x 

139 Vidzeme pilsēta 2122 Staiceles pilsēta ar 
l.t. Limbažu raj.:   

140 Vidzeme pilsēta 2088 Apes pilsēta ar l. t.     Alūksnes raj.:   x 
141 Vidzeme pilsēta 1974 Lubānas pilsēta     Madonas raj.:  x 
142 Vidzeme pilsēta 1890 Ainažu pilsēta ar l.t.   Limbažu raj.:   
143 Vidzeme pilsēta 1830 Sedas pilsēta ar l.t.     Valkas raj.: x 
144 Vidzeme pilsēta 1640 Strenču pilsēta      Valkas raj.: x 
145 Vidzeme pilsēta 1475 Līgatnes pilsēta  Cēsu raj.:        
146 Vidzeme pagasts 11346 Ķekavas pagasts     Rīgas raj.: x 
147 Vidzeme pagasts 8611 Mārupes pagasts     Rīgas raj.: x 
148 Vidzeme pagasts 7290 Stopiņu pagasts   Rīgas raj.: x 
149 Vidzeme pagasts 6920 Ādažu pagasts      Rīgas raj.: x 
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150 Vidzeme pagasts 6058 Ropažu pagasts     Rīgas raj.: x 
151 Vidzeme pagasts 5461 Babītes pagasts     Rīgas raj.: x 
152 Vidzeme pagasts 5374 Priekuļu pagasts     Cēsu raj.:        
153 Vidzeme pagasts 5142 Olaines pagasts     Rīgas raj.: x 
154 Vidzeme pagasts 4593 Carnikavas pagasts    Rīgas raj.: x 
155 Vidzeme pagasts 4354 Krimuldas pagasts     Rīgas raj.: x 
156 Vidzeme pagasts 4341 Mālpils pagasts     Rīgas raj.: x 
157 Vidzeme pagasts 3776 Inčukalna pagasts    Rīgas raj.: x 
158 Vidzeme pagasts 3401 Liepas pagasts      Cēsu raj.:        
159 Vidzeme pagasts 3382 Garkalnes pagasts     Rīgas raj.: x 
160 Vidzeme pagasts 3376 Raunas pagasts     Cēsu raj.:        

161 Vidzeme pagasts 3337 Valmieras pagasts    Valmieras 
raj.: x 

162 Vidzeme pagasts 3122 Kocēnu pagasts     Valmieras 
raj.: x 

163 Vidzeme pagasts 3030 Līgatnes pagasts     Cēsu raj.:        
164 Vidzeme pagasts 2975 Ērgļu pagasts      Madonas raj.:  x 
165 Vidzeme pagasts 2533 Liepupes pagasts     Limbažu raj.: x 
166 Vidzeme pagasts 2471 Limbažu pagasts     Limbažu raj.: x 

167 Vidzeme pagasts 2425 Jaunpiebalgas 
pagasts      Cēsu raj.:      x 

168 Vidzeme pagasts 2406 Sējas pagasts      Rīgas raj.: x 
169 Vidzeme pagasts 2290 Suntažu pagasts     Ogres raj.: x 
170 Vidzeme pagasts 2286 Stradu pagasts      Gulbenes raj.: x 
171 Vidzeme pagasts 2255 Kalsnavas pagasts     Madonas raj.:  x 
172 Vidzeme pagasts 2230 Madlienas pagasts     Ogres raj.: x 
173 Vidzeme pagasts 2157 Jumpravas pagasts    Ogres raj.: x 
174 Vidzeme pagasts 2055 Birzgales pagasts     Ogres raj.: x 
175 Vidzeme pagasts 2054 Beļavas pagasts     Gulbenes raj.: x 
176 Vidzeme pagasts 2025 Skultes pagasts     Limbažu raj.: x 
177 Vidzeme pagasts 2005 Lejasciema pagasts    Gulbenes raj.: x 
178 Vidzeme pagasts 1924 Praulienas pagasts     Madonas raj.:  x 
179 Vidzeme pagasts 1887 Allažu pagasts      Rīgas raj.: x 

180 Vidzeme pagasts 1849 Rencēnu pagasts     Valmieras 
raj.: x 

181 Vidzeme pagasts 1846 Raiskuma pagasts     Cēsu raj.:      x 
182 Vidzeme pagasts 1843 Ļaudonas pagasts     Madonas raj.:  x 
183 Vidzeme pagasts 1834 Bērzaunes pagasts     Madonas raj.:  x 
184 Vidzeme pagasts 1829 Rankas pagasts     Gulbenes raj.: x 
185 Vidzeme pagasts 1787 Alsviķu pagasts     Alūksnes raj.:   x 
186 Vidzeme pagasts 1746 Barkavas pagasts     Madonas raj.:  x 

187 Vidzeme pagasts 1743 Burtnieku pagasts     Valmieras 
raj.: x 

188 Vidzeme pagasts 1737 Lizuma pagasts     Gulbenes raj.: x 

189 Vidzeme pagasts 1706 Vecpiebalgas 
pagasts      Cēsu raj.:      x 

190 Vidzeme pagasts 1706 Naukšēnu pagasts     Valmieras 
raj.: x 

191 Vidzeme pagasts 1679 Liezēres pagasts     Madonas raj.:  x 
192 Vidzeme pagasts 1671 Sarkaņu pagasts     Madonas raj.:  x 
193 Vidzeme pagasts 1659 Viļķenes pagasts     Limbažu raj.: x 
194 Vidzeme pagasts 1657 Aronas pagasts     Madonas raj.:  x 
195 Vidzeme pagasts 1633 Lēdurgas pagasts     Limbažu raj.: x 
196 Vidzeme pagasts 1633 Vidrižu pagasts     Limbažu raj.: x 
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197 Vidzeme pagasts 1607 Bilskas pagasts     Valkas raj.: x 
198 Vidzeme pagasts 1599 Straupes pagasts     Cēsu raj.:      x 
199 Vidzeme pagasts 1595 Vaives pagasts      Cēsu raj.:      x 

200 Vidzeme pagasts 1562 Kauguru pagasts     Valmieras 
raj.: x 

201 Vidzeme pagasts 1555 Ošupes pagasts     Madonas raj.:  x 
202 Vidzeme pagasts 1555 Valkas pagasts      Valkas raj.:   
203 Vidzeme pagasts 1535 Lēdmanes pagasts     Ogres raj.: x 

204 Vidzeme pagasts 1522 Jaungulbenes 
pagasts      Gulbenes raj.: x 

205 Vidzeme pagasts 1510 Dzelzavas pagasts     Madonas raj.:  x 

206 Vidzeme pagasts 1503 Jeru pagasts      Valmieras 
raj.: x 

207 Vidzeme pagasts 1483 Brīvzemnieku 
pagasts      Limbažu raj.: x 

208 Vidzeme pagasts 1472 Katvaru pagasts     Limbažu raj.: x 
209 Vidzeme pagasts 1452 Jaunalūksnes pagasts   Alūksnes raj.:   x 
210 Vidzeme pagasts 1433 Smiltenes pagasts     Valkas raj.:   

211 Vidzeme pagasts 1406 Dikļu pagasts      Valmieras 
raj.: x 

212 Vidzeme pagasts 1397 Stalbes pagasts     Cēsu raj.:      x 
213 Vidzeme pagasts 1391 Umurgas pagasts     Limbažu raj.: x 
214 Vidzeme pagasts 1373 Daukstu pagasts     Gulbenes raj.: x 
215 Vidzeme pagasts 1338 Mārcienas pagasts     Madonas raj.:  x 
216 Vidzeme pagasts 1327 Ķeipenes pagasts     Ogres raj.: x 
217 Vidzeme pagasts 1324 Launkalnes pagasts    Valkas raj.: x 
218 Vidzeme pagasts 1318 Stāmerienas pagasts   Gulbenes raj.: x 
219 Vidzeme pagasts 1289 Litenes pagasts     Gulbenes raj.: x 
220 Vidzeme pagasts 1246 Liepnas pagasts     Alūksnes raj.:   x 
221 Vidzeme pagasts 1226 Indrānu pagasts     Madonas raj.:  x 
222 Vidzeme pagasts 1208 Trikātas pagasts     Valkas raj.: x 
223 Vidzeme pagasts 1205 Drustu pagasts      Cēsu raj.:      x 

224 Vidzeme pagasts 1191 Vaidavas pagasts     Valmieras 
raj.: x 

225 Vidzeme pagasts 1184 Ērģemes pagasts     Valkas raj.: x 
226 Vidzeme pagasts 1161 Zaubes pagasts     Cēsu raj.:      x 
227 Vidzeme pagasts 1160 Salas pagasts      Rīgas raj.: x 
228 Vidzeme pagasts 1153 Gaujienas pagasts     Alūksnes raj.:   x 
229 Vidzeme pagasts 1148 Skujenes pagasts     Cēsu raj.:      x 
230 Vidzeme pagasts 1148 Taurupes pagasts  Ogres raj.: x 
231 Vidzeme pagasts 1146 Nītaures pagasts     Cēsu raj.:      x 
232 Vidzeme pagasts 1130 Tirzas pagasts      Gulbenes raj.: x 

233 Vidzeme pagasts 1122 Matīšu pagasts      Valmieras 
raj.: x 

234 Vidzeme pagasts 1110 Blomes pagasts     Valkas raj.: x 
235 Vidzeme pagasts 1106 Palsmanes pagasts     Valkas raj.: x 
236 Vidzeme pagasts 1100 Dzērbenes pagasts     Cēsu raj.:      x 
237 Vidzeme pagasts 1096 Taurenes pagasts     Cēsu raj.:      x 
238 Vidzeme pagasts 1077 Grundzāles pagasts   Valkas raj.: x 

239 Vidzeme pagasts 1010 Murmastienes 
pagasts      Madonas raj.:  x 

240 Vidzeme pagasts 1009 Trapenes pagasts     Alūksnes raj.:   x 
241 Vidzeme pagasts 996 Varakļānu pagasts     Madonas raj.:  x 
242 Vidzeme pagasts 995 Mētrienas pagasts     Madonas raj.:  x 
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243 Vidzeme pagasts 987 Brenguļu pagasts     Valmieras 
raj.: x 

244 Vidzeme pagasts 986 Ziemera pagasts     Alūksnes raj.:   x 
245 Vidzeme pagasts 977 Pāles pagasts      Limbažu raj.: x 
246 Vidzeme pagasts 962 Pededzes pagasts     Alūksnes raj.:   x 
247 Vidzeme pagasts 959 Variņu pagasts      Valkas raj.: x 
248 Vidzeme pagasts 934 Daugmales pagasts    Rīgas raj.: x 

249 Vidzeme pagasts 918 Skaņkalnes pagasts    Valmieras 
raj.: x 

250 Vidzeme pagasts 910 Mārsnēnu pagasts     Cēsu raj.:      x 
251 Vidzeme pagasts 910 Kārķu pagasts      Valkas raj.: x 

252 Vidzeme pagasts 905 Zilākalna pagasts     Valmieras 
raj.: x 

253 Vidzeme pagasts 902 Krapes pagasts      Ogres raj.: x 
254 Vidzeme pagasts 859 Braslavas pagasts     Limbažu raj.: x 
255 Vidzeme pagasts 851 Vijciema pagasts     Valkas raj.: x 
256 Vidzeme pagasts 845 Inešu pagasts      Cēsu raj.:      x 

257 Vidzeme pagasts 845 Ķoņu pagasts      Valmieras 
raj.: x 

258 Vidzeme pagasts 839 Galgauskas pagasts   Gulbenes raj.: x 
259 Vidzeme pagasts 837 Plāņu pagasts      Valkas raj.: x 
260 Vidzeme pagasts 832 Virešu pagasts      Alūksnes raj.:     
261 Vidzeme pagasts 830 Mālupes pagasts     Alūksnes raj.:   x 
262 Vidzeme pagasts 826 Meņģeles pagasts     Ogres raj.: x 
263 Vidzeme pagasts 824 Vestienas pagasts     Madonas raj.:  x 
264 Vidzeme pagasts 818 Lauberes pagasts     Ogres raj.: x 
265 Vidzeme pagasts 808 Lazdonas pagasts     Madonas raj.:  x 
266 Vidzeme pagasts 791 Sausnējas pagasts    Madonas raj.:  x 
267 Vidzeme pagasts 777 Mazozolu pagasts     Ogres raj.: x 

268 Vidzeme pagasts 777 Vilpulkas pagasts     Valmieras 
raj.: x 

269 Vidzeme pagasts 756 Veselavas pagasts     Cēsu raj.:      x 

270 Vidzeme pagasts 710 Bērzaines pagasts    Valmieras 
raj.: x 

271 Vidzeme pagasts 702 Ēveles pagasts      Valkas raj.: x 
272 Vidzeme pagasts 670 Brantu pagasts      Valkas raj.: x 
273 Vidzeme pagasts 670 Jērcēnu pagasts     Valkas raj.: x 
274 Vidzeme pagasts 640 Jaunannas pagasts     Alūksnes raj.:   x 
275 Vidzeme pagasts 636 Druvienas pagasts     Gulbenes raj.: x 
276 Vidzeme pagasts 625 Annas pagasts      Alūksnes raj.:   x 

277 Vidzeme pagasts 625 Vecates pagasts     Valmieras 
raj.: x 

278 Vidzeme pagasts 612 Ramatas pagasts     Valmieras 
raj.: x 

279 Vidzeme pagasts 597 Zosēnu pagasts Cēsu raj.:        

280 Vidzeme pagasts 594 Sēļu pagasts      Valmieras 
raj.: x 

281 Vidzeme pagasts 575 Zvārtavas pagasts     Valkas raj.: x 
282 Vidzeme pagasts 547 Līgo pagasts      Gulbenes raj.: x 
283 Vidzeme pagasts 538 Veclaicenes pagasts    Alūksnes raj.:   x 
284 Vidzeme pagasts 522 Malienas pagasts     Alūksnes raj.:   x 
285 Vidzeme pagasts 510 Mārkalnes pagasts     Alūksnes raj.:   x 
286 Vidzeme pagasts 500 Ilzenes pagasts      Alūksnes raj.:   x 
287 Vidzeme pagasts 494 Kaives pagasts      Cēsu raj.:      x 
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288 Vidzeme pagasts 491 Jaunlaicenes pagasts   Alūksnes raj.:   x 

289 Vidzeme pagasts 434 Lodes pagasts      Valmieras 
raj.: x 

290 Vidzeme pagasts 418 Zeltiņu pagasts     Alūksnes raj.:   x 
291 Vidzeme pagasts 402 Jumurdas pagasts     Madonas raj.:  x 

292 Vidzeme pagasts 395 Ipiķu pagasts      Valmieras 
raj.: x 

293 Vidzeme pagasts 351 Kalncempju pagasts   Alūksnes raj.:   x 
294 Vidzeme novads 29085 Ogres novads     Ogres raj.: x 
295 Vidzeme novads 14090 Siguldas novads    Rīgas raj.: x 
296 Vidzeme novads 4363 Ķeguma novads Ogres raj.: x 
297 Vidzeme novads 4206 Amatas novads Cēsu raj.:        

298 Rīga pilsēta 764329 Rīgas pilsēta    Republikas 
pils.: x 
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Pašvaldību apsekojuma anketu uzskaites lapa pētījuma "Pašvaldību loma 
sabiedrības integrācijas procesā" ietvaros 

      LATGALE     

Anketas 
Nr. Reģions 

Pilsēta/ 
pagasts/ 
novads 

Iedzīvotāju 
skaits 

pašvaldībās 
Pašvaldība Rajons 

Pētījumā 
aplūkotās 
anketas  

299 Latgale pilsēta 115265 Daugavpils pilsēta   Republikas 
pils.: x 

300 Latgale pilsēta 39233 Rēzeknes pilsēta  Republikas 
pils.: x 

301 Latgale pilsēta 10822 Ludzas pilsēta      Ludzas raj.: x 
302 Latgale pilsēta 8655 Balvu pilsēta     Balvu raj.:      x 
303 Latgale pilsēta 4049 Viļānu pilsēta      Rēzeknes raj.: x 

304 Latgale pilsēta 2983 Ilūkstes pilsēta  Daugavpils 
raj.: x 

305 Latgale pilsēta 2820 Dagdas pilsēta      Krāslavas raj.: x 
306 Latgale pilsēta 2722 Kārsavas pilsēta     Ludzas raj.: x 
307 Latgale pilsēta 1850 Viļakas pilsēta      Balvu raj.:      x 

308 Latgale pilsēta 1292 Subates pilsēta ar l. 
t.      

Daugavpils 
raj.: x 

309 Latgale pagasts 6384 Naujenes pagasts     Daugavpils 
raj.: x 

310 Latgale pagasts 3686 Maltas pagasts      Rēzeknes raj.: x 
311 Latgale pagasts 3638 Silmalas pagasts     Rēzeknes raj.: x 

312 Latgale pagasts 2744 Kalkūnes pagasts     Daugavpils 
raj.: x 

313 Latgale pagasts 2658 Aglonas pagasts     Preiļu raj.: x 

314 Latgale pagasts 2650 Višķu pagasts      Daugavpils 
raj.: x 

315 Latgale pagasts 2115 Malnavas pagasts     Ludzas raj.: x 
316 Latgale pagasts 2102 Viļānu pagasts      Rēzeknes raj.: x 

317 Latgale pagasts 2099 Demenes pagasts     Daugavpils 
raj.: x 

318 Latgale pagasts 1948 Rugāju pagasts     Balvu raj.:      x 
319 Latgale pagasts 1914 Rušonas pagasts     Preiļu raj.: x 
320 Latgale pagasts 1823 Vērēmu pagasts     Rēzeknes raj.: x 

321 Latgale pagasts 1796 Kalupes pagasts     Daugavpils 
raj.:   

322 Latgale pagasts 1772 Kubuļu pagasts     Balvu raj.:      x 
323 Latgale pagasts 1763 Sakstagala pagasts     Rēzeknes raj.: x 
324 Latgale pagasts 1760 Griškānu pagasts     Rēzeknes raj.: x 

325 Latgale pagasts 1758 Skrudalienas pagasts   Daugavpils 
raj.: x 

326 Latgale pagasts 1738 Ūdrīšu pagasts      Krāslavas raj.: x 
327 Latgale pagasts 1729 Ozolaines pagasts     Rēzeknes raj.: x 
328 Latgale pagasts 1727 Riebiņu pagasts     Preiļu raj.: x 
329 Latgale pagasts 1688 Baltinavas pagasts     Balvu raj.:      x 
330 Latgale pagasts 1680 Čornajas pagasts     Rēzeknes raj.: x 
331 Latgale pagasts 1657 Andrupenes pagasts    Krāslavas raj.: x 

332 Latgale pagasts 1646 Šēderes pagasts     Daugavpils 
raj.: x 

333 Latgale pagasts 1641 Indras pagasts      Krāslavas raj.: x 
334 Latgale pagasts 1634 Nautrēnu pagasts     Rēzeknes raj.: x 
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335 Latgale pagasts 1613 Laucesas pagasts     Daugavpils 
raj.: x 

336 Latgale pagasts 1550 Kaunatas pagasts     Rēzeknes raj.:   
337 Latgale pagasts 1514 Šķilbēnu pagasts     Balvu raj.:      x 

338 Latgale pagasts 1421 Sventes pagasts     Daugavpils 
raj.: x 

339 Latgale pagasts 1386 Bebrenes pagasts     Daugavpils 
raj.: x 

340 Latgale pagasts 1352 Lūznavas pagasts     Rēzeknes raj.: x 

341 Latgale pagasts 1337 Līksnas pagasts     Daugavpils 
raj.: x 

342 Latgale pagasts 1318 Saunas pagasts      Preiļu raj.: x 

343 Latgale pagasts 1311 Pilskalnes pagasts     Daugavpils 
raj.: x 

344 Latgale pagasts 1308 Tilžas pagasts      Balvu raj.:      x 
345 Latgale pagasts 1274 Audriņu pagasts     Rēzeknes raj.: x 

346 Latgale pagasts 1271 Medumu pagasts     Daugavpils 
raj.: x 

347 Latgale pagasts 1264 Dricānu pagasts     Rēzeknes raj.: x 
348 Latgale pagasts 1255 Lazdukalna pagasts    Balvu raj.:      x 
349 Latgale pagasts 1250 Isnaudas pagasts     Ludzas raj.: x 

350 Latgale pagasts 1222 Eglaines pagasts     Daugavpils 
raj.: x 

351 Latgale pagasts 1215 Gaigalavas pagasts    Rēzeknes raj.: x 

352 Latgale pagasts 1194 Maļinovas pagasts     Daugavpils 
raj.:   

353 Latgale pagasts 1180 Galēnu pagasts     Preiļu raj.: x 
354 Latgale pagasts 1170 Feimaņu pagasts     Rēzeknes raj.: x 
355 Latgale pagasts 1167 Robežnieku pagasts    Krāslavas raj.: x 
356 Latgale pagasts 1156 Ezernieku pagasts     Krāslavas raj.: x 
357 Latgale pagasts 1151 Kastuļinas pagasts     Krāslavas raj.: x 
358 Latgale pagasts 1133 Mežvidu pagasts     Ludzas raj.: x 
359 Latgale pagasts 1123 Bērzpils pagasts     Balvu raj.:      x 

360 Latgale pagasts 1118 Tabores pagasts     Daugavpils 
raj.: x 

361 Latgale pagasts 1107 Salnavas pagasts     Ludzas raj.: x 
362 Latgale pagasts 1098 Jersikas pagasts     Preiļu raj.: x 
363 Latgale pagasts 1086 Stružānu pagasts     Rēzeknes raj.: x 

364 Latgale pagasts 1084 Nīcgales pagasts     Daugavpils 
raj.: x 

365 Latgale pagasts 1075 Rudzātu pagasts     Preiļu raj.: x 

366 Latgale pagasts 1059 Vaboles pagasts     Daugavpils 
raj.: x 

367 Latgale pagasts 1046 Kalniešu pagasts     Krāslavas raj.: x 
368 Latgale pagasts 1040 Istras pagasts      Ludzas raj.: x 
369 Latgale pagasts 1031 Žīguru pagasts      Balvu raj.:      x 

370 Latgale pagasts 1031 Dubnas pagasts     Daugavpils 
raj.: x 

371 Latgale pagasts 1029 Stabulnieku pagasts    Preiļu raj.: x 
372 Latgale pagasts 1029 Ozolmuižas pagasts    Rēzeknes raj.: x 
373 Latgale pagasts 1017 Izvaltas pagasts     Krāslavas raj.: x 
374 Latgale pagasts 1015 Ilzeskalna pagasts     Rēzeknes raj.: x 
375 Latgale pagasts 1006 Zvirgzdenes pagasts   Ludzas raj.: x 
376 Latgale pagasts 1005 Susāju pagasts      Balvu raj.:      x 
377 Latgale pagasts 1000 Rikavas pagasts     Rēzeknes raj.: x 
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378 Latgale pagasts 989 Medņevas pagasts     Balvu raj.:      x 
379 Latgale pagasts 986 Dekšāres pagasts     Rēzeknes raj.: x 
380 Latgale pagasts 978 Vīksnas pagasts     Balvu raj.:      x 
381 Latgale pagasts 964 Mērdzenes pagasts    Ludzas raj.: x 
382 Latgale pagasts 959 Pelēču pagasts      Preiļu raj.: x 
383 Latgale pagasts 956 Sokolku pagasts    Rēzeknes raj.: x 
384 Latgale pagasts 938 Skaistas pagasts     Krāslavas raj.: x 
385 Latgale pagasts 937 Šķeltovas pagasts     Krāslavas raj.: x 

386 Latgale pagasts 927 Salienas pagasts     Daugavpils 
raj.: x 

387 Latgale pagasts 921 Dagdas pagasts     Krāslavas raj.:   

388 Latgale pagasts 908 Biķernieku pagasts    Daugavpils 
raj.: x 

389 Latgale pagasts 907 Vecumu pagasts     Balvu raj.:      x 
390 Latgale pagasts 876 Briģu pagasts      Ludzas raj.: x 
391 Latgale pagasts 873 Mākoņkalna pagasts   Rēzeknes raj.: x 

392 Latgale pagasts 870 Ambeļu pagasts     Daugavpils 
raj.: x 

393 Latgale pagasts 867 Kombuļu pagasts     Krāslavas raj.: x 

394 Latgale pagasts 852 Vecsalienas pagasts    Daugavpils 
raj.: x 

395 Latgale pagasts 846 Lendžu pagasts     Rēzeknes raj.: x 
396 Latgale pagasts 844 Kaplavas pagasts     Krāslavas raj.: x 
397 Latgale pagasts 838 Pildas pagasts      Ludzas raj.: x 
398 Latgale pagasts 832 Aulejas pagasts     Krāslavas raj.: x 
399 Latgale pagasts 832 Pasienes pagasts     Ludzas raj.: x 
400 Latgale pagasts 829 Balvu pagasts      Balvu raj.:      x 
401 Latgale pagasts 824 Andzeļu pagasts     Krāslavas raj.:   
402 Latgale pagasts 817 Cirmas pagasts     Ludzas raj.: x 
403 Latgale pagasts 807 Sutru pagasts      Preiļu raj.: x 
404 Latgale pagasts 806 Kupravas pagasts     Balvu raj.:      x 

405 Latgale pagasts 802 Dvietes pagasts     Daugavpils 
raj.: x 

406 Latgale pagasts 801 Sīļukalna pagasts     Preiļu raj.: x 
407 Latgale pagasts 800 Rundēnu pagasts     Ludzas raj.:   
408 Latgale pagasts 793 Bērzgales pagasts     Rēzeknes raj.: x 
409 Latgale pagasts 790 Stoļerovas pagasts     Rēzeknes raj.: x 
410 Latgale pagasts 774 Vārkavas pagasts   Preiļu raj.: x 
411 Latgale pagasts 771 Šķaunes pagasts     Krāslavas raj.: x 
412 Latgale pagasts 769 Piedrujas pagasts     Krāslavas raj.: x 
413 Latgale pagasts 760 Briežuciema pagasts   Balvu raj.:      x 
414 Latgale pagasts 733 Grāveru pagasts     Krāslavas raj.: x 
415 Latgale pagasts 725 Pušmucovas pagasts   Ludzas raj.: x 

416 Latgale pagasts 724 Konstantinovas 
pagasts Krāslavas raj.: x 

417 Latgale pagasts 720 Kantinieku pagasts    Rēzeknes raj.: x 
418 Latgale pagasts 690 Bērziņu pagasts     Krāslavas raj.: x 
419 Latgale pagasts 685 Bērzkalnes pagasts    Balvu raj.:        
420 Latgale pagasts 676 Asūnes pagasts     Krāslavas raj.: x 
421 Latgale pagasts 663 Nagļu pagasts      Rēzeknes raj.: x 
422 Latgale pagasts 647 Silajāņu pagasts     Preiļu raj.: x 
423 Latgale pagasts 644 Pušas pagasts      Rēzeknes raj.: x 
424 Latgale pagasts 636 Nirzas pagasts      Ludzas raj.: x 
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425 Latgale pagasts 633 Ņukšas pagasts     Ludzas raj.: x 
426 Latgale pagasts 573 Vectilžas pagasts     Balvu raj.:      x 
427 Latgale pagasts 569 Svariņu pagasts     Krāslavas raj.: x 
428 Latgale pagasts 569 Blontu pagasts      Ludzas raj.:   
429 Latgale pagasts 559 Pureņu pagasts      Ludzas raj.: x 
430 Latgale pagasts 540 Lauderu pagasts     Ludzas raj.: x 
431 Latgale pagasts 534 Goliševas pagasts     Ludzas raj.: x 
432 Latgale pagasts 530 Krišjāņu pagasts     Balvu raj.:      x 
433 Latgale pagasts 418 Lazdulejas pagasts     Balvu raj.:      x 
434 Latgale pagasts 413 Ķepovas pagasts     Krāslavas raj.: x 
435 Latgale novads 12923 Līvānu novads Preiļu raj.: x 
436 Latgale novads 12010 Krāslavas novads Krāslavas raj.: x 
437 Latgale novads 10814 Preiļu novads Preiļu raj.: x 
438 Latgale novads 2898 Zilupes novads Ludzas raj.: x 
439 Latgale novads 2011 Vārkavas novads Preiļu raj.: x 
440 Latgale novads 1709 Ciblas novads Ludzas raj.: x 
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Pašvaldību apsekojuma anketu uzskaites lapa pētījuma "Pašvaldību loma 
sabiedrības integrācijas procesā" ietvaros 

      KURZEME     

Anketas 
Nr. Reģions 

Pilsēta/ 
pagasts/ 
novads 

Iedzīvotāju 
skaits 

pašvaldībās 
Pašvaldība Rajons 

Pētījumā 
aplūkotās 
anketas  

441 Kurzeme pilsēta 89448 Liepājas pilsēta    Republikas 
pils.: x 

442 Kurzeme pilsēta 43928 Ventspils  pilsēta Republikas 
pils.: x 

443 Kurzeme pilsēta 13678 Kuldīgas pilsēta     Kuldīgas raj.: x 
444 Kurzeme pilsēta 12581 Saldus pilsēta     Saldus raj.: x 
445 Kurzeme pilsēta 12374 Talsu pilsēta      Talsu raj.: x 
446 Kurzeme pilsēta 5799 Aizputes pilsēta     Liepājas raj.:   
447 Kurzeme pilsēta 4326 Grobiņas pilsēta     Liepājas raj.: x 

448 Kurzeme pilsēta 4138 Skrundas pilsēta ar 
l.t.     Kuldīgas raj.: x 

449 Kurzeme pilsēta 2801 Valdemārpils pilsēta 
ar  l.t. Talsu raj.: x 

450 Kurzeme pilsēta 2625 Priekules pilsēta     Liepājas raj.: x 
451 Kurzeme pilsēta 2012 Stendes pilsēta Talsu raj.: x 
452 Kurzeme pilsēta 1800 Piltenes pilsēta ar l.t.   Ventspils raj.: x 
453 Kurzeme pilsēta 1207 Pāvilostas pilsēta     Liepājas raj.: x 
454 Kurzeme pagasts 4742 Rojas pagasts      Talsu raj.: x 
455 Kurzeme pagasts 4164 Dundagas pagasts     Talsu raj.: x 
456 Kurzeme pagasts 2839 Nīcas pagasts      Liepājas raj.: x 
457 Kurzeme pagasts 2804 Vaiņodes pagasts     Liepājas raj.: x 
458 Kurzeme pagasts 2798 Grobiņas pagasts     Liepājas raj.: x 
459 Kurzeme pagasts 2714 Ugāles pagasts      Ventspils raj.:   
460 Kurzeme pagasts 2649 Ģibuļu pagasts      Talsu raj.: x 
461 Kurzeme pagasts 2340 Kurmāles pagasts     Kuldīgas raj.: x 
462 Kurzeme pagasts 2185 Lībagu pagasts      Talsu raj.: x 
463 Kurzeme pagasts 2084 Mērsraga pagasts     Talsu raj.: x 
464 Kurzeme pagasts 2081 Vandzenes pagasts    Talsu raj.: x 
465 Kurzeme pagasts 2076 Alsungas pagasts     Kuldīgas raj.: x 
466 Kurzeme pagasts 2060 Vārves pagasts      Ventspils raj.: x 
467 Kurzeme pagasts 2045 Novadnieku pagasts   Saldus raj.: x 
468 Kurzeme pagasts 2044 Nīgrandes pagasts     Saldus raj.: x 
469 Kurzeme pagasts 2015 Laucienes pagasts     Talsu raj.: x 
470 Kurzeme pagasts 1954 Tārgales pagasts     Ventspils raj.: x 
471 Kurzeme pagasts 1883 Zirņu pagasts      Saldus raj.:   
472 Kurzeme pagasts 1774 Kazdangas pagasts    Liepājas raj.: x 
473 Kurzeme pagasts 1765 Laidzes pagasts     Talsu raj.: x 
474 Kurzeme pagasts 1741 Saldus pagasts      Saldus raj.: x 
475 Kurzeme pagasts 1710 Rumbas pagasts     Kuldīgas raj.: x 
476 Kurzeme pagasts 1638 Vērgales pagasts     Liepājas raj.: x 
477 Kurzeme pagasts 1538 Cīravas pagasts     Liepājas raj.: x 
478 Kurzeme pagasts 1536 Lutriņu pagasts     Saldus raj.: x 
479 Kurzeme pagasts 1531 Valdgales pagasts     Talsu raj.: x 
480 Kurzeme pagasts 1504 Ezeres pagasts      Saldus raj.: x 
481 Kurzeme pagasts 1501 Rucavas pagasts     Liepājas raj.:   
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482 Kurzeme pagasts 1442 Laidu pagasts      Kuldīgas raj.: x 
483 Kurzeme pagasts 1442 Medzes pagasts     Liepājas raj.: x 
484 Kurzeme pagasts 1318 Rudbāržu pagasts     Kuldīgas raj.: x 
485 Kurzeme pagasts 1283 Rendas pagasts     Kuldīgas raj.: x 
486 Kurzeme pagasts 1280 Kolkas pagasts      Talsu raj.: x 
487 Kurzeme pagasts 1188 Vārmes pagasts     Kuldīgas raj.: x 
488 Kurzeme pagasts 1172 Popes pagasts      Ventspils raj.: x 
489 Kurzeme pagasts 1165 Rubas pagasts      Saldus raj.: x 
490 Kurzeme pagasts 1154 Turlavas pagasts     Kuldīgas raj.: x 
491 Kurzeme pagasts 1138 Bunkas pagasts     Liepājas raj.: x 
492 Kurzeme pagasts 1130 Padures pagasts     Kuldīgas raj.: x 
493 Kurzeme pagasts 1126 Puzes pagasts      Ventspils raj.: x 
494 Kurzeme pagasts 1118 Aizputes pagasts     Liepājas raj.: x 
495 Kurzeme pagasts 1110 Balgales pagasts     Talsu raj.: x 
496 Kurzeme pagasts 1078 Virbu pagasts      Talsu raj.: x 
497 Kurzeme pagasts 1076 Jaunlutriņu pagasts    Saldus raj.: x 
498 Kurzeme pagasts 1072 Kursīšu pagasts     Saldus raj.: x 
499 Kurzeme pagasts 1019 Ēdoles pagasts      Kuldīgas raj.: x 
500 Kurzeme pagasts 1014 Virgas pagasts      Liepājas raj.: x 
501 Kurzeme pagasts 1008 Otaņķu pagasts     Liepājas raj.: x 
502 Kurzeme pagasts 1002 Pampāļu pagasts     Saldus raj.: x 
503 Kurzeme pagasts 1001 Gaviezes pagasts     Liepājas raj.: x 
504 Kurzeme pagasts 988 Kabiles pagasts     Kuldīgas raj.: x 
505 Kurzeme pagasts 983 Pelču pagasts      Kuldīgas raj.: x 
506 Kurzeme pagasts 968 Dunalkas pagasts     Liepājas raj.: x 
507 Kurzeme pagasts 967 Gaiķu pagasts      Saldus raj.: x 
508 Kurzeme pagasts 955 Gudenieku pagasts    Kuldīgas raj.: x 
509 Kurzeme pagasts 893 Zaņas pagasts      Saldus raj.: x 
510 Kurzeme pagasts 874 Gramzdas pagasts     Liepājas raj.: x 
511 Kurzeme pagasts 868 Kalvenes pagasts     Liepājas raj.: x 
512 Kurzeme pagasts 854 Nīkrāces pagasts     Kuldīgas raj.: x 
513 Kurzeme pagasts 852 Kalētu pagasts      Liepājas raj.: x 
514 Kurzeme pagasts 850 Snēpeles pagasts     Kuldīgas raj.: x 
515 Kurzeme pagasts 849 Šķēdes pagasts      Saldus raj.: x 
516 Kurzeme pagasts 844 Dunikas pagasts     Liepājas raj.: x 
517 Kurzeme pagasts 843 Bārtas pagasts      Liepājas raj.: x 
518 Kurzeme pagasts 826 Ances pagasts      Ventspils raj.: x 
519 Kurzeme pagasts 789 Priekules pagasts     Liepājas raj.: x 
520 Kurzeme pagasts 781 Lažas pagasts      Liepājas raj.: x 
521 Kurzeme pagasts 747 Sakas pagasts      Liepājas raj.: x 
522 Kurzeme pagasts 737 Vadakstes pagasts     Saldus raj.: x 
523 Kurzeme pagasts 657 Usmas pagasts      Ventspils raj.: x 
524 Kurzeme pagasts 649 Īves pagasts      Talsu raj.: x 
525 Kurzeme pagasts 649 Užavas pagasts     Ventspils raj.: x 
526 Kurzeme pagasts 647 Lubes pagasts      Talsu raj.: x 
527 Kurzeme pagasts 646 Ziru pagasts      Ventspils raj.: x 
528 Kurzeme pagasts 614 Vecpils pagasts     Liepājas raj.: x 
529 Kurzeme pagasts 600 Raņķu pagasts      Kuldīgas raj.: x 
530 Kurzeme pagasts 592 Embūtes pagasts     Liepājas raj.: x 
531 Kurzeme pagasts 590 Zlēku pagasts      Ventspils raj.: x 
532 Kurzeme pagasts 578 Jaunauces pagasts     Saldus raj.: x 
533 Kurzeme pagasts 541 Ķūļciema pagasts     Talsu raj.: x 
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534 Kurzeme pagasts 524 Strazdes pagasts     Talsu raj.: x 
535 Kurzeme pagasts 463 Īvandes pagasts     Kuldīgas raj.: x 
536 Kurzeme pagasts 426 Jūrkalnes pagasts     Ventspils raj.: x 
537 Kurzeme pagasts 398 Zvārdes pagasts     Saldus raj.: x 
538 Kurzeme novads 6845 Brocēnu novads Saldus raj.: x 
539 Kurzeme novads 3582 Sabiles novads Talsu raj.: x 
540 Kurzeme novads 2475  Durbes novads Liepājas raj.: x 

 



 
 
1. RAJONS:___________________________________ 
2. PAŠVALDĪBAS NOSAUKUMS: _____________________________________________ 

 
 

3. Sakiet, lūdzu, kādi pašvaldības attīstības un plānošanas dokumenti ir izstrādāti un pieņemti Jūsu 
pašvaldībā (neskaitot nacionālos, reģiona un rajona dokumentus)? 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
 
4. Atzīmējiet, lūdzu, kuri no sekojošajiem reģiona, rajona vai novada attīstības vai plānošanas 

dokumentiem Jums ir saistoši. Lūdzu, norādiet  arī tos, kas nav minēti sarakstā. 
1. Reģionālās politikas pamatnostādnes (norādiet, kādas?) 
2. Nozaru attīstības programmas (norādiet, kādas?) 
3. Plānošanas reģionu attīstības programmas un teritoriju plānojumi (norādiet, kādi?) 
4. Rajonu pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi (norādiet, kādi?) 
5. Citas (pierakstiet, lūdzu) 
 
 

 
 
5. Vai Jūsu pašvaldībā ir izstrādāts kāds dokuments, kas veltīts tieši sabiedrības integrācijai? (Sabiedrības 

integrācija šajā gadījumā ietver sekojošas sfēras: pilsoniskā līdzdalība, nevalstisko organizāciju līdzdalība, 
repatriācija, migrācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs, sabiedrības sociālā integrācija, reģionālā 
integrācija, izglītība, valoda, kultūra, sabiedrības informācijas līdzekļi). Norādiet, lūdzu, šī dokumenta 
nosaukumu, izstrādāšanas gadu un autoru. 
 
 
 

 
 
6. Aprakstiet, lūdzu, sīkāk katru no Jūsu pašvaldībā izstrādātajiem attīstības un plānošanas 

dokumentiem, un norādiet, kuras no sabiedrības integrācijas sfērām  (pilsoniskā līdzdalība, nevalstisko 
organizāciju līdzdalība, repatriācija, migrācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs, sabiedrības sociālā 
integrācija, reģionālā integrācija, izglītība, valoda, kultūra, sabiedrības informācijas līdzekļi) tiek apskatītas 
šajos dokumentos. Informāciju par trim dokumentiem ierakstiet tabulā nākošajā lapā, bet, ja Jūsu 
pašvaldībā ir vairāk kā trīs šādi dokumenti, lūdzu, aprakstiet šos dokumentus uz atsevišķas lapas, ko 
pievienojiet atbildei: 

a) Dokumenta nosaukums? 
b) Kas ir šī dokumenta izstrādātājs? 
c) Dokumenta izstrādes finansētājs? 
d) Kad šis dokuments ir pieņemts/ apstiprināts? 
e) Uz kādu laika periodu konkrētais dokuments attiecas? 
f) Kādu teritoriju tas aptver? 
g) Kādi ir šīs programmas/ plāna finansēšanas principi (finansētājs) un apjoms? 
h) Kādi informācijas avoti ir izmantoti dokumenta izstrādes gaitā? 
i) Uz kādām nozarēm/ sfērām no tām, kas iekļautas mūsu anketā, attiecas attīstības 

dokuments? 
 



 
 6.a) 1. Dokumenta 

nosaukums: 
 
 

2. Dokumenta 
nosaukums: 

3. Dokumenta 
nosaukums: 

6. b) Dokumenta izstrādātājs 
 
 

   

6. c) Dokumenta izstrādes 
finansētājs 
 

   

6. d) Dokumenta pieņemšanas 
datums 
 

   

6. e) Īstenošanas laiks  
 
 

   

6. f) Teritorija 
 
 

 
 

  

6. g) Finansēšanas principi un 
apjoms dokumenta īstenošanai 
 
 
 

   

6. h) Informācijas avoti: (Atzīmējiet ar ķeksīti)   
Statistiskie dati    

Pētījumi    
Iedzīvotāju ierosinājumi    

Citu pašvaldību dokumentu 
paraugi 

   

Latvijas eksperti    
Ārvalstu eksperti    
Cits: (ierakstiet)  

 
 

  

6. i) Iekļautās nozares: (Atzīmējiet ar ķeksīti)   
Izglītība    
Valoda    
Kultūra    
Sports    

Veselība    
Nodarbinātība    

Sociālā nodrošināšana, sociālo 
problēmu risināšana, sociālā 

integrācija 

   

Etniskā integrācija (dažādu 
tautību integrācija)  

   

Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, 
nevalstiskās organizācijas 

   

Pilsonība, naturalizācija    
Repatriācijas, migrācija    

Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs    
Sadarbība ar citām 

pašvaldībām, reģionālā 
integrācija 

   

Informācijas aprites ar 
iedzīvotājiem nodrošināšana 

   

 



 
JAUTĀJUMI TO PAŠVALDĪBU PĀRSTĀVJIEM, KURĀS IR PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS DOKUMENTS: 
 

7. Lūdzu, norādiet atbildīgā cilvēka par pašvaldības attīstības dokumentu izstrādi vārdu, uzvārdu, amatu, 
organizāciju un kontakttālruni. 
 
 
 

 
8. Lūdzu, norādiet kādā veidā būtu iespējams iepazīties ar Jūsu  pašvaldības attīstības vai plānošanas 

dokumentiem (apmeklējot mājas lapu internetā (norādiet adresi), sazinoties ar pašvaldības pārstāvi pa e-pastu 
vai telefoniski (norādiet e-pasta adresi, telefonu)). 
 
 
 

 
JAUTĀJUMI VISU PAŠVALDĪBU PĀRSTĀVJIEM: 

 
9. Lūdzu, miniet divu sabiedriski aktīvu cilvēku, kas Jūsu pašvaldībā īsteno pasākumus vai projektus 

sabiedrības integrācijas jomā (piemēram, par kultūras aktivitātēm atbildīgo cilvēku, nevalstisko 
organizāciju pārstāvi), vārdu, uzvārdu, amatu un kontakttālruni:  
a) 
 
b)  
 

 
10. Vai Jūsu pašvaldībā ir struktūrvienība vai amatpersona, kas atbild par sabiedrības integrācijas  

jautājumiem (piemēram, komisija, darba grupa, kāda speciāla amatpersona u.c.)? 
      Jā   (Lūdzu, norādiet!)  
      Nē 

 
JAUTĀJUMS TO PAŠVALDĪBU PĀRSTĀVJIEM, KURĀM NAV SAVA ATTĪSTĪBAS DOKUMENTA, BET IR 
SAISTOŠI PLAŠĀKA REĢIONA (NOVADA, RAJONA, REĢIONA) ATTĪSTĪBAS DOKUMENTI. 

 
11. Vai Jūsu pašvaldībā tiek plānots izstrādāt kādu pašvaldības attīstības vai plānošanas dokumentu? Ja 

jā, kad ir paredzēts uzsākt tā izstrādi, apspriešanu un pieņemšanu? Kādus finanšu un cilvēkresursu 
līdzekļus ir paredzēts piesaistīt konkrētā dokumenta īstenošanai? Kādi ir galvenie argumenti šāda 
dokumenta izstrādei? 
 
 
 
 
 

 
12. Kādi ir galvenie iemesli, kādēļ pašvaldībai pagaidām nav izstrādāts savs attīstības dokuments? 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
 

Pateicamies par sadarbību!  
Aizpildītu anketu lūdzam izsūtīt līdz 12. novembrim. 
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REPUBLIKAS NOZĪMES PILSĒTAS 
Izlasē iekļautā pašvaldība Izlasē iekļautie respondenti 

Rīga 1. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomiskās attīstības pārvaldes pārstāvis 
 2. Kultūras biedrības pārstāvis 

Daugavpils  1. Sabiedrības integrācijas komisijas pārstāvis 
 2. Dienvidlatgales NVO atbalsta centra pārstāvis 

Jūrmala 1. Ekonomikas un attīstības nodaļas pārstāvis 
 2. S/O "Saules tilts" pārstāvis 

Jelgava  1. Jelgavas pils. domes Attīstības sektora pārstāvis 
 2. Aģentūras "Kultūra" pārstāvis 

Liepāja 1. Liepājas domes Attīstības pārvaldes pārstāvis 
 2. S/O K@2 valdes pārstāvis 

 Rēzekne 1. Pašvaldības pārstāvis 
 2. NVO pārstāvis 

Ventspils 1. Izglītības pārvaldes pārstāvis 
 2. NVO atbalsta centra pārstāvis 

 
PILSĒTU UN PAGASTU PAŠVALDĪBAS 

Reģions Rajons Apdzīvotās vietas tips Izlasē iekļautā pašvaldība Izlasē iekļautie respondenti 
Vidzeme Gulbenes Pagasts Stradu pagasts 1. Pašvaldības vadītājs 

    2. Tautas nama pārstāvis 
Vidzeme Valmieras Pagasts Vaidavas pagasts 1. Pašvaldības vadītājs 

    2. Kultūras, tūrisma informācijas centra "Vaidava" pārstāvis 
Vidzeme Ogres Pilsēta Ogres novads 1. Pašvaldības vadītājs 

    2. SIA "Tempus LV" pārstāvis 
Vidzeme Limbažu Pilsēta Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju 1. Pašvaldības vadītājs 

        2. Sarkanā krusta pārstāvis 
Zemgale Jēkabpils Pagasts Asares pagasts  1. Pašvaldības pārstāvis 

    2. Tūrisma koordinators, NVO pārstāvis 
Zemgale Bauskas Pagasts Stelpes pagasts 1. Pašvaldības pārstāvis 

    2. Pieaugušo izglītības koordinators 
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Zemgale Jēkabpils Pilsēta Aknīstes pilsēta ar lauku teritoriju 1. Pašvaldības vadītājs 

    2. NVO "Aknīstes lietuviešu kultūras biedrība" pārstāvis 
Zemgale Tukuma Pilsēta Tukuma pilsēta 1. Attīstības un plānošanas nodaļas pārstāvis 

        2. Čigānu biedrības GLOSS pārstāvis 
Kurzeme Ventspils Pagasts Jūrkalnes pagasts 1. Pašvaldības vadītājs 

    2. Pamatskolas pārstāvis 
Kurzeme Talsu Pagasts Balgales pagasts 1. Pašvaldības pārstāvis 

    2. SO "Rožupe" pārstāvis 
Kurzeme Saldus Pilsēta Brocēnu novads 1. Perspektīvās attīstības nodaļas pārstāvis 

    2. Bibliotēkas pārstāvis 
Kurzeme Kuldīgas Pilsēta Kuldīgas pilsēta 1. Pašvaldības pārstāvis 

    2. Sociālo lietu departamenta pārstāvis 
Latgale Ludzas  Pagasts Malnavas pagasts 1. Vītolu pamatskolas pārstāvis 

    2. Tautas nama pārstāvis 
Latgale Krāslavas Pagasts Kalniešu pagasts 1. Pašvaldības pārstāvis 

    2. Bibliotēkas pārstāvis 
Latgale Balvu Pilsēta Balvu pilsēta 1. Pilsētas Būvvaldes pārstāvis 

    2. PA "Sociālais serviss" pārstāvis 
Latgale Daugavpils Pilsēta Ilūkstes pilsēta 1. Pašvaldības vadītājs 

    2. Sarkanā Krusta pārstāvis 
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Mērķa grupa:  
Pašvaldības, kurās ir izstrādāts pašvaldības attīstības un plānošanas dokuments, kurā ir 
sadaļas veltītas sabiedrības integrācijai1 
Jautājumi pašvaldību vadītājiem vai cilvēkiem, kas ir atbildīgi par pašvaldības attīstības 
dokumentu izstrādi 
______________________________________________________________________ 
 

I. Tēma: Tiek precizēts dokuments, par kuru būs saruna. Attīstības dokumenta 
sagatavošanas procesa raksturojums (motivācija, mērķi, no kurienes nāca 
iniciatīva, ar kādām grūtībām nācās sastapties?). 

 
1. Jūsu pašvaldībā ir izstrādāts un pieņemts_____________________________ 

(tiek minēts pašvaldības attīstības un plānošanas dokuments).  
Pastāstiet, lūdzu, kā notika šī dokumenta izstrāde: kāpēc Jūs nolēmāt, ka ir 
nepieciešams izstrādāt šādu dokumentu? No kurienes nāca iniciatīva 
izstrādāt to?  

2. Ar kādām grūtībām nācās sastapties, izstrādājot dokumentu? 
3. Kādus cilvēkresursus Jūs piesaistījāt savas pašvaldības dokumenta izstrādē? 
4. Izstrādājot pašvaldības attīstības dokumentu, kādā veidā Jūs definējāt 

problēmas un prioritātes? Uz kādiem apsvērumiem tās balstījāt? 
5. Ar kādiem mehānismiem, līdzekļiem vai sadarbības partneriem Jūsu 

pašvaldība ir iecerējusi nodrošināt dokumentā izvirzīto mērķu sasniegšanu? 
 
 

II. Tēma: Attīstības dokumentā paredzēto aktivitāšu sabiedrības integrācijas jomā 
īstenošanas procesa raksturojums (panākumi, grūtības, iesaistītie aģenti, 
sasniegtā vērtējums). Sabiedrības integrācijas procesa vērtējums (sasniegumi, 
grūtības).  

Tagad es vēlētos uzdot jautājumus, kas attiecas uz šajā dokumentā iekļautajām 
tēmām, kas skar sabiedrības integrāciju. Tā kā sabiedrības integrācija ir ļoti 
plašs jēdziens, varbūt aplūkosim pēc kārtas dažādus sabiedrības integrācijas 
aspektus.  
 

1) Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība.  
A) Sakiet, lūdzu, kā Jūs vērtējat, vai dokumentā iestrādātie uzdevumi 
attiecībā uz šīm jomām tiek īstenoti dzīvē? (Ja dokumentā minētās 
tēmas nav aplūkotas, pārejiet uz jautājuma B punktu). Kādas ir galvenās 
grūtības, kas kavē iecerēto mērķu īstenošanu?  
B) Kā Jūs vērtējat savas pašvaldības situāciju šajā jomā? Vai Jūs esat 
veikuši vai paredzējuši veikt kādus pasākumus šo problēmu 
risināšanā? (Ja dokumentā minētās tēmas nav aplūkotas, pārejiet uz 
nākošo jautājumu). Kā Jūs vērtējat, vai dokumentā iestrādāto 
uzdevumu izpilde nodrošinās problēmas risinājumu? 

                                          
1 Sabiedrības integrācija tās plašākajā nozīmē – pilsoniskā līdzdalība, nevalstisko organizāciju 
līdzdalība, repatriācija, migrācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs, sabiedrības sociālā integrācija, 
reģionālā integrācija, izglītība, valoda, kultūra, sabiedrības informācijas līdzekļi. 
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2) Naturalizācija un etniskā integrācija.  

A) Sakiet, lūdzu, kā Jūs vērtējat, vai dokumentā iestrādātie uzdevumi 
attiecībā uz šīm jomām tiek īstenoti dzīvē? (Ja dokumentā minētās 
tēmas nav aplūkotas, pārejiet uz jautājuma B punktu). Kādas ir galvenās 
grūtības, kas kavē iecerēto mērķu īstenošanu?  
 
B) Kā Jūs vērtējat savas pašvaldības situāciju šajā jomā? Vai Jūs esat 
veikuši vai paredzējuši veikt kādus pasākumus šo problēmu 
risināšanā? (Ja dokumentā minētās tēmas nav aplūkotas, pārejiet uz 
nākošo jautājumu). Kā Jūs vērtējat, vai dokumentā iestrādāto 
uzdevumu izpilde nodrošinās problēmas risinājumu? 

 
3) Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs. 

A) Sakiet, lūdzu, kā Jūs vērtējat, vai dokumentā iestrādātie uzdevumi 
attiecībā uz šīm jomām tiek īstenoti dzīvē? (Ja dokumentā minētās 
tēmas nav aplūkotas, pārejiet uz jautājuma B punktu). Kādas ir galvenās 
grūtības, kas kavē iecerēto mērķu īstenošanu?  

 
B) Kā Jūs vērtējat savas pašvaldības situāciju šajā jomā? Vai Jūs esat 
veikuši vai paredzējuši veikt kādus pasākumus šo problēmu 
risināšanā? (Ja dokumentā minētās tēmas nav aplūkotas, pārejiet uz 
nākošo jautājumu). Kā Jūs vērtējat, vai dokumentā iestrādāto 
uzdevumu izpilde nodrošinās problēmas risinājumu? 
 

4) Sabiedrības sociālā integrācija, proti, iedzīvotāju veselība, 
nodarbinātība, sociālo nodrošināšana  
A) Sakiet, lūdzu, kā Jūs vērtējat, vai dokumentā iestrādātie uzdevumi 
attiecībā uz šīm jomām tiek īstenoti dzīvē? (Ja dokumentā minētās 
tēmas nav aplūkotas, pārejiet uz jautājuma B punktu). Kādas ir galvenās 
grūtības, kas kavē iecerēto mērķu īstenošanu?  

 
B) Kā Jūs vērtējat savas pašvaldības situāciju šajā jomā? Kādas 
aktivitātes tiek īstenotas, lai integrētu sabiedrībā un palīdzētu tādām 
iedzīvotāju grupām kā, piemēram, invalīdi, bezdarbnieki, 
maznodrošinātie, nelabvēlīgās ģimenes? Vai Jūs esat veikuši vai 
paredzējuši veikt kādus pasākumus šo problēmu risināšanā? (Ja 
dokumentā minētās tēmas nav aplūkotas, pārejiet uz nākošo jautājumu). 
Kā Jūs vērtējat, vai dokumentā iestrādāto uzdevumu izpilde 
nodrošinās problēmas risinājumu? 
 

5) Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām. 
A) Sakiet, lūdzu, kā Jūs vērtējat, vai dokumentā iestrādātie uzdevumi 
attiecībā uz šīm jomām tiek īstenoti dzīvē? (Ja dokumentā minētās 
tēmas nav aplūkotas, pārejiet uz jautājuma B punktu). Kādas ir galvenās 
grūtības, kas kavē iecerēto mērķu īstenošanu?  
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B) Kā Jūs vērtējat savas pašvaldības situāciju šajā jomā? Vai Jūs esat 
veikuši vai paredzējuši veikt kādus pasākumus šo problēmu 
risināšanā? (Ja dokumentā minētās tēmas nav aplūkotas, pārejiet uz 
nākošo jautājumu). Kā Jūs vērtējat, vai dokumentā iestrādāto 
uzdevumu izpilde nodrošinās problēmas risinājumu? 
 

6) Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā.  
A) Sakiet, lūdzu, kā Jūs vērtējat, vai dokumentā iestrādātie uzdevumi 
attiecībā uz šīm jomām tiek īstenoti dzīvē? (Ja dokumentā minētās 
tēmas nav aplūkotas, pārejiet uz jautājuma B punktu). Kādas ir galvenās 
grūtības, kas kavē iecerēto mērķu īstenošanu?  

 
B) Kā Jūs vērtējat savas pašvaldības situāciju šajā jomā? Vai Jūs esat 
veikuši vai paredzējuši veikt kādus pasākumus šo problēmu 
risināšanā? (Ja dokumentā minētās tēmas nav aplūkotas, pārejiet uz 
nākošo jautājumu). Kā Jūs vērtējat, vai dokumentā iestrādāto 
uzdevumu izpilde nodrošinās problēmas risinājumu? 
 

7) Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana.  
A) Sakiet, lūdzu, kā Jūs vērtējat, vai dokumentā iestrādātie uzdevumi 
attiecībā uz šīm jomām tiek īstenoti dzīvē? (Ja dokumentā minētās 
tēmas nav aplūkotas, pārejiet uz jautājuma B punktu). Kādas ir galvenās 
grūtības, kas kavē iecerēto mērķu īstenošanu?  

 
B) Kā Jūs vērtējat savas pašvaldības situāciju šajā jomā? Vai Jūs esat 
veikuši vai paredzējuši veikt kādus pasākumus šo problēmu 
risināšanā? (Ja dokumentā minētās tēmas nav aplūkotas, pārejiet uz 
nākošo jautājumu). Kā Jūs vērtējat, vai dokumentā iestrādāto 
uzdevumu izpilde nodrošinās problēmas risinājumu? 

 
 

III. Tēma: Attīstības dokumenta nozīmības un atbilstības situācijai vērtējums. 
 

1. Kā Jūs uzskatāt, vai bija nepieciešams izstrādāt šādu pašvaldības attīstības 
dokumentu? Vai tas palīdz risināt sabiedrības integrācijas problēmas?  
 
2. Ko Jūs tagad rakstītu šajā dokumentā savādāk? Kuras sadaļas būtu 
jāpapildina vai jāuzlabo? 

 
3. Cik aktuāla, Jūsuprāt, ir sabiedrības integrācijas tematika? 
 
4. Kādas ir galvenās sabiedrības integrācijas problēmas Jūsu pašvaldībā? 

 
5. Kam (institūcijai, atbildīgajām amatpersonām) būtu jāuzņemas atbildība un 

vadošā iniciatīva integrācijas problēmu risināšanā? Par kādiem līdzekļiem 
tas būtu veicams? 
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Mērķa grupa:  
Pašvaldības, kurās ir izstrādāts pašvaldības attīstības un plānošanas dokuments, kurā ir 
sadaļas veltītas sabiedrības integrācijai2 
 
Jautājumi NVO pārstāvjiem 
______________________________________________________________________ 
 

I. Tēma: Sabiedrības līdzdalība attīstības dokumenta sagatavošanas procesā  
 
1. Jūsu pašvaldībā ir izstrādāts un pieņemts ____________________________ 

(tiek minēts pašvaldības attīstības un plānošanas dokuments).  
Pastāstiet, lūdzu, kā notika šī dokumenta izstrāde: vai nevalstisko 
organizāciju darbinieki, pašvaldības iedzīvotāji arī tika iesaistīti šī 
dokumenta sagatavošanā?  

2. Ja jā: Raksturojiet, lūdzu, sīkāk dokumenta izstrādes procesu. Kādi NVO 
pārstāvji tika iesaistīti? 

 
II. Tēma: Attīstības dokumentā paredzēto aktivitāšu sabiedrības 

integrācijas jomā īstenošanas procesa raksturojums (panākumi, 
grūtības, iesaistītie aģenti, sasniegtā vērtējums). Sabiedrības 
integrācijas procesa vērtējums (sasniegumi, grūtības).  

Tagad es vēlētos uzdot jautājumus, kas attiecas uz šajā dokumentā iekļautajām 
tēmām, kas skar sabiedrības integrāciju. Tā kā sabiedrības integrācija ir ļoti 
plašs jēdziens, varbūt aplūkosim pēc kārtas dažādus sabiedrības integrācijas 
aspektus.  
 

1) Pilsoniskā līdzdalība. Nevalstisko organizāciju darbība.  
A) Sakiet, lūdzu, kā Jūs vērtējat, vai dokumentā iestrādātie uzdevumi 
attiecībā uz šīm jomām tiek īstenoti dzīvē? (Ja dokumentā minētās 
tēmas nav aplūkotas vai arī NVO pārstāvis nav kompetents par tām 
izteikties, pārejiet uz jautājuma B punktu). Kādas ir galvenās grūtības, 
kas kavē iecerēto mērķu īstenošanu?  
B) Kā Jūs vērtējat savas pašvaldības situāciju šajā jomā? Jautāt tad, ja 
NVO pārstāvis pārzina attīstības dokumenta saturu par šo tēmu: Kā Jūs 
vērtējat, vai dokumentā iestrādāto uzdevumu izpilde nodrošinās 
problēmas risinājumu? 
 

2) Naturalizācija un etniskā integrācija. 
A) Sakiet, lūdzu, kā Jūs vērtējat, vai dokumentā iestrādātie uzdevumi 
attiecībā uz šīm jomām tiek īstenoti dzīvē? (Ja dokumentā minētās 
tēmas nav aplūkotas vai arī NVO pārstāvis nav kompetents par tām 
izteikties, pārejiet uz jautājuma B punktu). Kādas ir galvenās grūtības, 
kas kavē iecerēto mērķu īstenošanu?  

                                          
2 Sabiedrības integrācija tās plašākajā nozīmē – pilsoniskā līdzdalība, nevalstisko organizāciju līdzdalība, 
repatriācija, migrācija, sadarbība ar tautiešiem ārzemēs, sabiedrības sociālā integrācija, reģionālā 
integrācija, izglītība, valoda, kultūra, sabiedrības informācijas līdzekļi. 
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B) Kā Jūs vērtējat savas pašvaldības situāciju šajā jomā? Jautāt tad, ja 
NVO pārstāvis pārzina attīstības dokumenta saturu par šo tēmu: Kā Jūs 
vērtējat, vai dokumentā iestrādāto uzdevumu izpilde nodrošinās 
problēmas risinājumu? 

 
3) Migrācijas procesi, repatriācija, sadarbība ar tautiešiem 

ārzemēs.  
A) Sakiet, lūdzu, kā Jūs vērtējat, vai dokumentā iestrādātie uzdevumi 
attiecībā uz šīm jomām tiek īstenoti dzīvē? (Ja dokumentā minētās 
tēmas nav aplūkotas vai arī NVO pārstāvis nav kompetents par tām 
izteikties, pārejiet uz jautājuma B punktu). Kādas ir galvenās grūtības, 
kas kavē iecerēto mērķu īstenošanu?  

 
B) Kā Jūs vērtējat savas pašvaldības situāciju šajā jomā? Jautāt tad, ja 
NVO pārstāvis pārzina attīstības dokumenta saturu par šo tēmu: Kā Jūs 
vērtējat, vai dokumentā iestrādāto uzdevumu izpilde nodrošinās 
problēmas risinājumu? 
 

4) Sabiedrības sociālā integrācija, proti, iedzīvotāju veselība, 
nodarbinātība, sociālo nodrošināšana.  

A) Sakiet, lūdzu, kā Jūs vērtējat, vai dokumentā iestrādātie uzdevumi 
attiecībā uz šīm jomām tiek īstenoti dzīvē? (Ja dokumentā minētās 
tēmas nav aplūkotas vai arī NVO pārstāvis nav kompetents par tām 
izteikties, pārejiet uz jautājuma B punktu). Kādas ir galvenās grūtības, 
kas kavē iecerēto mērķu īstenošanu?  

 
B) Kā Jūs vērtējat savas pašvaldības situāciju šajā jomā? Kādas 
aktivitātes tiek īstenotas, lai integrētu sabiedrībā un palīdzētu tādām 
iedzīvotāju grupām kā, piemēram, invalīdi, bezdarbnieki, 
maznodrošinātie, nelabvēlīgās ģimenes? Jautāt tad, ja NVO pārstāvis 
pārzina attīstības dokumenta saturu par šo tēmu: Kā Jūs vērtējat, vai 
dokumentā iestrādāto uzdevumu izpilde nodrošinās problēmas 
risinājumu? 
 

5) Reģionālā integrācija, sadarbība ar citām pašvaldībām.  
A) Sakiet, lūdzu, kā Jūs vērtējat, vai dokumentā iestrādātie uzdevumi 
attiecībā uz šīm jomām tiek īstenoti dzīvē? (Ja dokumentā minētās 
tēmas nav aplūkotas vai arī NVO pārstāvis nav kompetents par tām 
izteikties, pārejiet uz jautājuma B punktu). Kādas ir galvenās grūtības, 
kas kavē iecerēto mērķu īstenošanu?  

 
B) Kā Jūs vērtējat savas pašvaldības situāciju šajā jomā? Jautāt tad, ja 
NVO pārstāvis pārzina attīstības dokumenta saturu par šo tēmu: Kā Jūs 
vērtējat, vai dokumentā iestrādāto uzdevumu izpilde nodrošinās 
problēmas risinājumu? 
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6) Izglītība, valoda un kultūra integrācijas kontekstā. 

A) Sakiet, lūdzu, kā Jūs vērtējat, vai dokumentā iestrādātie uzdevumi 
attiecībā uz šīm jomām tiek īstenoti dzīvē? (Ja dokumentā minētās 
tēmas nav aplūkotas vai arī NVO pārstāvis nav kompetents par tām 
izteikties, pārejiet uz jautājuma B punktu). Kādas ir galvenās grūtības, 
kas kavē iecerēto mērķu īstenošanu?  

 
B) Kā Jūs vērtējat savas pašvaldības situāciju šajā jomā? Jautāt tad, ja 
NVO pārstāvis pārzina attīstības dokumenta saturu par šo tēmu: Kā Jūs 
vērtējat, vai dokumentā iestrādāto uzdevumu izpilde nodrošinās 
problēmas risinājumu? 
 

7) Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana. 
A) Sakiet, lūdzu, kā Jūs vērtējat, vai dokumentā iestrādātie uzdevumi 
attiecībā uz šīm jomām tiek īstenoti dzīvē? (Ja dokumentā minētās 
tēmas nav aplūkotas vai arī NVO pārstāvis nav kompetents par tām 
izteikties, pārejiet uz jautājuma B punktu). Kādas ir galvenās grūtības, 
kas kavē iecerēto mērķu īstenošanu?  

 
B) Kā Jūs vērtējat savas pašvaldības situāciju šajā jomā? Jautāt tad, ja 
NVO pārstāvis pārzina attīstības dokumenta saturu par šo tēmu: Kā Jūs 
vērtējat, vai dokumentā iestrādāto uzdevumu izpilde nodrošinās 
problēmas risinājumu? 

 
 

III. Tēma: Attīstības dokumenta nozīmības un atbilstības situācijai 
vērtējums. 

 
1. Kā Jūs uzskatāt, vai bija nepieciešams izstrādāt šādu pašvaldības attīstības 
dokumentu? Vai tas palīdz risināt sabiedrības integrācijas problēmas?  
Ko Jūs rakstītu šajā dokumentā savādāk? Kuras sadaļas būtu jāpapildina vai 
jāuzlabo? 
 
2. Cik aktuāla, Jūsuprāt, ir sabiedrības integrācijas tematika Jūsu pašvaldībā? 
3. Kādas ir galvenās sabiedrības integrācijas problēmas Jūsu pašvaldībā? 

 
4. Kā Jūs vērtējat pašvaldību darbu integrācijas jomā? 

 
5. Kam (institūcijai, atbildīgajām amatpersonām) būtu jāuzņemas atbildība un 

vadošā iniciatīva integrācijas problēmu risināšanā? Par kādiem līdzekļiem 
tas būtu veicams? 
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5.1.  Reģionu dokumentu apsekojums  
 

RĪGA 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa X 
 Republikas nozīmes pilsētas  
 Rajonu pašvaldības  
 Pilsētu pašvaldības  
 Pagastu pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
 

 
3. Dokumenta nosaukums: Rīgas reģiona attīstības stratēģija “Rīgas Reģions 2010” 
4. Teritorija:  Rīga, Jūrmala, Rīgas rajons 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 2. redakcijas projekts, pieņemts 1999. gada janvārī 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 1999-2010 

7. Izstrādātāji: 11 darba grupas, kurās strādāja pārstāvji no pašvaldībām, valsts iestādēm, 
pētnieciskām institūcijām, nevalstiskām organizācijām un uzņēmumiem. 
Integrācija Baltijas jūras reģionā 
Sadarbība Rīgas reģiona pašvaldību starpā un ar citiem reģioniem 
Ekonomika 

8. Prioritārie virzieni: 

Dzīves kvalitāte – vide, sociālā un veselības aprūpe, izglītība, kultūra 
9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība X 
 Valoda  
 Kultūra X 
 Sports  
 Veselība X 
 Nodarbinātība X 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija X 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)   
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas  
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija X 
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana  
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Sniegts īss situācijas raksturojums un SVID analīze. 

- Apskatīti reģiona attīstības galvenie virzieni, mērķi un tiem atbilstošie uzdevumi. 
- Izvirzītie uzdevumi ir ļoti vispārīgi, daudzi no tiem drīzāk iekļaujas atsevišķu pašvaldību kompetencē nekā 

reģiona līmenī. 
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VIDZEME 
1. Dokumenta tips: 

  
 Reģiona līmeņa X 
 Republikas nozīmes pilsētas  
 Rajona pašvaldība  
 Pilsētas pašvaldības  
 Pagasta pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
 

 
3. Dokumenta nosaukums: Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 
4. Teritorija:  Vidzeme 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
6.11.2002 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

2002.-2009. (ilgtermiņa projekti 2002.-2017.) 

7. Izstrādātāji: Vidzemes attīstības aģentūra sadarbībā ar rajonu un pilsētu 
deleģētajiem speciālistiem 
Uzņēmējdarbība 
Cilvēkresursu attīstība un piesaistīšana 
Infrastruktūra 

8. Prioritārie virzieni: 

Vides kvalitātes uzlabošana un kultūrvides saglabāšana 
9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība X 
 Valoda  
 Kultūra X 
 Sports X 
 Veselība X 
 Nodarbinātība  
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija X 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)   
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas  
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija X 
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana  
 
10. PIEZĪMES (par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību): 
 - I daļa “Situācijas apraksts un reģiona analīze” ietver īsu situācijas aprakstu par galvenajām jomām 

un secinājumus, ietverot salīdzinājumu ar citiem Latvijas reģioniem, SVID analīze, noteiktas 
svarīgākās problēmas pa nozarēm. 

- II daļā “Stratēģija, rīcības, uzraudzība” izdalītas 7 prioritātes, pie katras norādīti ilgtermiņa un 
vidēja termiņa mērķi, pēdējiem minēti arī veicamie uzdevumi. Ļoti pozitīvi vērtējams, ka plānots 
izveidot Attīstības programmas realizācijas procesa uzraudzības mehānismu, kā arī definēti veidi, 
kā izdarīt izmaiņas programmā. Izstrādāti kvantitatīvi indikatori stratēģijas izpildes izvērtēšanai. 

- Rīcības daļā tabulā attēlotas prioritātes, tām atbilstošie mērķi un stratēģiskie uzdevumi un projekti, 
norādot paredzamo projekta rezultātu, galveno īstenotāju un izdevumus. 

- III daļā “Projektu grāmata” detalizēti aprakstīti iepriekšējā daļā minētie projekti – mērķis, rezultāts, 
projekta realizācijā iesaistītās institūcijas, aktivitātes pa posmiem, nepieciešamie ieguldījumi un 
izmaksas, kā arī realizācijas termiņš. 
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 ZEMGALE 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa X 
 Republikas nozīmes pilsētas  
 Rajona pašvaldība  
 Pilsētas pašvaldības  
 Pagasta pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
 

 
3. Dokumenta nosaukums: Zemgales plānošanas reģiona attīstības stratēģija 2003-2010 
4. Teritorija:  Zemgale 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
30.09.03 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

2003.-2010. 

7. Izstrādātāji: Zemgales attīstības aģentūra sadarbībā ar nozaru attīstības darba grupām un 
pieaicinātiem konsultantiem. 
Cilvēkresursu attīstība 
Ilgtspējīga un līdzsvarota attīstība 
Ekonomikas attīstība un dažādošana 

8. Prioritārie virzieni: 

Lauksaimniecības un lauku attīstība 
9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība X 
 Valoda  
 Kultūra X 
 Sports X 
 Veselība X 
 Nodarbinātība  
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija X 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)   
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas X 
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija  
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana  
 
10. PIEZĪMES (par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību): 
 - Bez šeit aplūkotās attīstības stratēģijas Zemgales attīstības programma ietver arī nozaru attīstības koncepcijas 

(4-5 gadiem), darbības plānu (4 gadiem) un ikgadējo darbības plānu. 
- Stratēģijā aprakstīta reģiona attīstības vīzija un mērķi. 
- Situācijas aprakstā īsi analizēti dati par iedzīvotājiem un ekonomiskajiem procesiem, sīkāk aplūkotas 13 

jomas, par katru sniegts vispārējs raksturojums, galvenās problēmas, SVID analīze un attīstības mērķi. 
- Zemgales reģiona SVID analīze, atbilstoši 4 izvirzītajām prioritātēm norādīti attīstības mērķi un galvenās 

aktivitātes. 
- Norādīti stratēģijas izpildes vērtēšanas indikatori un sagaidāmie rezultāti, konkretizēta darbības plānu izstrāde, 

atskaitīšanās mehānisms un stratēģijas aktualizēšana. 
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 KURZEME 
 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa X 
 Republikas nozīmes pilsētas  
 Rajona pašvaldība  
 Pilsētas pašvaldības  
 Pagasta pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
 

 
3. Dokumenta nosaukums: Kurzemes reģiona attīstības stratēģija  
4. Teritorija:  Kurzeme 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
Nav vēl apstiprināta gala versija, bet aplūkojamais dokuments sabiedriskai 
apspriešanai pieejams no 2003.gada oktobra.  

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

 

7. Izstrādātāji: Dokumentā par izstrādātājiem nekas nav teikts. 
Stimulēt un dažādot reģionālo ekonomiku. 
Optimizēt reģiona multimodāla transporta un infrastruktūras potenciālu. 
Investēt cilvēkresursos un attīstīt inovāciju kultūru. 

8. Prioritārie virzieni: 

Sekmēt augstu dzīves un dabas vides kvalitāti un mazināt periferitātes 
negatīvo ietekmi. 

9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība X 
 Valoda  
 Kultūra  
 Sports  
 Veselība  
 Nodarbinātība X 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija X 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)   
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas  
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija  
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana  
 
10. PIEZĪMES (par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību): 
 - Dokumentā ir analizēts politiskais ietvars, kas nosaka dokumenta raksturu. Kā arī tiek analizēta reģiona 

sociālā un ekonomiskā situācija salīdzinot to ar citiem Latvijas reģioniem un arī ES. Uz veiktās analīzes 
pamata ir sagatavota reģiona SWOT analīze (stipro un vājo pušu analīze, iespēju un draudu apzināšana). 

- Dokumenta beigās ir ļoti pārskatāmā veidā parādīta sasaiste starp reģionālajām prioritātēm un prioritātēm 
vienotajā programmdokumentā (VPD).  

- Ļoti pozitīvi vērtējams fakts, ka analizējot reģiona sociālo un ekonomisko situāciju uzsvars tiek likts uz 
salīdzinājumu, tādejādi radot salīdzinošu priekšstatu par esošo situāciju reģionā, kā arī Latviju kopumā. 
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 LATGALE  
1. dokuments 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa X 
 Republikas nozīmes pilsētas  
 Rajonu pašvaldības  
 Pilsētu pašvaldības  
 Pagastu pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
 

 
3. Dokumenta nosaukums: Latgales attīstības plāns – pilotprojekts (darba noslēguma ziņojums) 
4. Teritorija:  Latgale 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
Augusts 2000 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

Norādīti stratēģiskie mērķi līdz 2020. gadam, bet rīcības programma līdz 2006. 
gadam. 

7. Izstrādātāji: Konsorcijs: PRO-INTER CV (Beļģija), AGROTEC SpA (Itālija), WES 
(Beļģija) 
Ražošanas attīstība (lauksaimniecība, rūpniecība, lielie uzņēmumi) 
Cilvēkresursu attīstība (izglītība, sabiedrības integrācija) 

8. Prioritārie virzieni: 

Infrastruktūra (transports) 
9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība x 
 Valoda x 
 Kultūra x 
 Sports  
 Veselība x 
 Nodarbinātība x 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija x 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)  x 
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas x 
 Pilsonība, naturalizācija x 
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija  
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana  
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Par katru no prioritārajiem virzieniem:  SVID, stratēģiskie mērķi  līdz 2020. gadam un rīcības programma līdz 

2006. gadam. 
- Cilvēkresursu sadaļā (58.-105.lpp.) minēti 5 galvenie stratēģiskie virzieni (nodarbinātība, izglītība, sociālās 

problēmas, etniskā līdzdalība un integrācija, kultūra), tālāk par katru virzienu dots situācijas raksturojums, 
nākotnes redzējums, ilgtermiņa mērķi (vīzija un specifiskie kvantitatīvie/ kvalitatīvie mērķi) un 5 prioritārās 
darbības līdz 2006. gadam. Pie katras prioritārās darbības minēti vairāki pasākumi un galvenie uzdevumi to 
realizēšanai. 

- Atsevišķu pasākumu realizēšanai ieteikti pilotprojekti (norādīts mērķis, sagaidāmie rezultāti, partneri, 
galvenie ieguvēji, ilgums un izmaksas). Daļa no pilotprojektiem ir samērā vispārīgi. 

- Nav skaidri attīstības plāna iespējamie realizācijas mehānismi, jo tajā noteiktie mērķi un pasākumi nav 
saistoši nevienai institūcijai. 
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2. dokuments 

1. Dokumenta tips: 
  

 Reģiona līmeņa X 
 Republikas nozīmes pilsētas  
 Rajonu pašvaldības  
 Pilsētu pašvaldības  
 Pagastu pašvaldības  
 
2. Pašvaldība, saistībā ar kuru dokuments tiek 

analizēts pētījuma ietvaros: 
 

 
3. Dokumenta nosaukums: Latgales Pilsētu Attīstības Stratēģija 
4. Teritorija:  Latgale 
5. Dokumenta pieņemšanas 

datums: 
Gala redakcija 2001. gada aprīlis 

6. Laiks, uz kuru attiecas 
dokuments: 

2006. g. 

7. Izstrādātāji: LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latgales reģiona 
attīstības aģentūra 
Uzņēmējdarbība 
Pilsētvides atjaunotne 

8. Prioritārie virzieni: 

Sociālā integrācija 
9. Dokumentā iekļautās sabiedrības integrācijas nozares: 
 Izglītība x 
 Valoda  
 Kultūra x 
 Sports x 
 Veselība  
 Nodarbinātība x 
 Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija x 
 Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija)  x 
 Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas x 
 Pilsonība, naturalizācija  
 Repatriācijas, migrācija  
 Sadarbība ar tautiešiem ārzemēs  
 Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija  
 Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana  
 
10. PIEZĪMES par dokumenta kvalitāti, praktisko pielietojamību: 
 - Stratēģija ir izstrādāta projekta “Speciālā sagatavošanās programma darbam ar strukturālajiem fondiem/ 

tehniskā palīdzība” ietvaros (plaši raksturots izstrādes process). 
- Pie katras no 3 prioritātēm norādīti vairāki veicamie pasākumi, savukārt pie katra pasākuma – tā mērķis, 

iespējamie projekti, sasaiste ar citiem pasākumiem un ar Latgales reģionālās attīstības stratēģiju. 
- Iespējamie projekti var kalpot par vadlīnijām pilsētu pašvaldībām, tie ir formulēti ļoti vispārīgi un neņemot 

vērā pilsētu atšķirīgās situācijas. 
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5.2.  Rajonu dokumentu apsekojums  
 

Šajā sadaļā apkopota rajonu pašvaldību iesūtītajās anketās sniegtā informācija par 
rajonu attīstības dokumentiem. 

 
5.2.1. VIDZEME 

 
Alūksnes rajons 

 
Attīstības dokumenti: 

1. Alūksnes rajona attīstības programma; 
2. Alūksnes rajona teritorijas plānojums; 
3. Pieaugušo izglītības stratēģija Alūksnes rajonā; 
4. Alūksnes rajona sabiedrības integrācijas programma “No atšķeltības uz 

līdzdalību”. 
 

Saistošie attīstības vai plānošanas dokumenti: 
1. Reģionālās politikas pamatnostādnes: 
Latvijas Ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes, Nacionālais attīstības plāns, utt.; 
2. Nozaru attīstības programmas: 
Latvijas lauku autoceļu attīstības programma 2002.-2004. gadam, Nacionālā 
programma “Kultūra”, Jaunatnes politikas valsts programma (2002. g. marts), 
Valsts programma “Sabiedrības integrācija Latvijā” (2001.g.), Latvijas Tūrisma 
attīstības nacionālā programma 2001.-2010. gadam, utt. 
3. Plānošanas reģionu attīstības programmas un teritoriju plānojumi: 
Vidzemes attīstības programma, “Ziemeļu stīgas” reģiona attīstības programma 

 
Dokumenti sabiedrības integrācijai: 

1. Alūksnes rajona sabiedrības integrācijas programma “No atšķeltības uz 
līdzdalību” 

 
Attīstības dokumentu apraksts: 
 

Alūksnes rajona attīstības programma 
 
Izstrādāja: Alūksnes rajona padome 
Izstrādi finansēja: Madonas rajona padome un ES-PHARE 
Pieņemšanas datums: 1999.g. 
Īstenošanas laiks: 2010. 
Teritorija: Alūksnes rajons 
Finansēšanas principi un apjoms: Rajona padomes budžets, Phare, SAPARD, ISPA, 
VIP, dažādi fondi. 22,869 milj. Ls. 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 
Latvijas eksperti 
Ārvalstu eksperti 
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Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Kultūra  
Sports 
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
 

Pieaugušo izglītības stratēģija Alūksnes rajonā 
 

Izstrādāja: Alūksnes rajona padome 
Izstrādi finansēja: Alūksnes rajona padome, Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība 
Pieņemšanas datums: 2001. gada oktobris 
Īstenošanas laiks: 2010. 
Teritorija: Alūksnes rajons 
Finansēšanas principi un apjoms: Pašvaldības, piesaistot dažādu fondu līdzekļus 2,216 
milj. Ls 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 
Latvijas eksperti 
Ārvalstu eksperti 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Valoda 
Kultūra  
Sports 
Nodarbinātība 
Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
 

Alūksnes rajona sabiedrības integrācijas programma 
“No atšķeltības uz līdzdalību” 

 
Izstrādāja: Alūksnes rajona padome 
Izstrādi finansēja: SIF, Alūksnes rajona padome  
Pieņemšanas datums: 2003.g. jūlijs 
Īstenošanas laiks: 2008.g. 
Teritorija: Alūksnes rajons 
Finansēšanas principi un apjoms: pašvaldību budžeti, projektu finansējuma piesaiste. 
Nav ierobežots. 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Latvijas eksperti 
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Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Valoda 
Kultūra  
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana 
Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija) 
Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas 
Pilsonība, naturalizācija 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
 

Cēsu rajons 
 
Attīstības dokumenti: 

1. Cēsu rajona attīstības programma; 
2. Cēsu rajona teritorijas plānojums (1. red.); 
3. Pieaugušo izglītības perspektīvā darbības programma 
 
 

Saistošie attīstības vai plānošanas dokumenti: 
1. Plānošanas reģionu attīstības programmas un teritoriju plānojumi: 
Vidzemes attīstības programma; 
2. Rajonu pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi: 
Cēsu rajona attīstības programma un kaimiņu rajonu teritoriju plānojumi 

 
Dokumenti sabiedrības integrācijai: 

1. Pieaugušo izglītības perspektīvā darbības programma” 
 

Attīstības dokumentu apraksts: 
 

Cēsu rajona attīstības programma 
 
Izstrādāja: Cēsu rajona padome 
Izstrādi finansēja: Cēsu rajona padome  
Pieņemšanas datums: 13.10.2000 
 Īstenošanas laiks: 2012. 
Teritorija: Cēsu rajona teritorija 
Finansēšanas principi un apjoms: daļēji pašvaldības līdzekļu piesaiste 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Kultūra  
Sports 
Veselība 
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
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Cēsu rajona teritorijas plānojums 
 
Izstrādāja: Cēsu rajona padome 
Izstrādi finansēja: Cēsu rajona padome, valsts  
Pieņemšanas datums: 13.10.2000 
Īstenošanas laiks: tiek izstrādāta 2. redakcija 
Teritorija: Cēsu rajona teritorija 
Finansēšanas principi un apjoms: pašvaldību budžeti, projektu finansējuma piesaiste. 
Nav ierobežots. 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Veselība 
 

Pieaugušo izglītības perspektīvā darbības programma 
 

Izstrādi finansēja: SOCRATES 
Pieņemšanas datums: 26.06.2001 
Teritorija: Cēsu rajons 
Finansēšanas principi un apjoms: Pašvaldību un piesaistītie, valsts 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Valoda 
Kultūra  
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
 

Gulbenes rajons 
 
Attīstības dokumenti: 

1. Gulbenes rajona attīstības plāns “Ekonomiskās attīstības perspektīvas”. Tiek 
izstrādāts rajona teritorijas plānojums; 

2. Tūrisma, izglītības, lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru attīstības 
programmas 

3. Attīstības stratēģija un rīcības plāns 2001.-2013. gadam; 
4. Gulbenes rajona teritorijas plānojums.  
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Saistošie attīstības vai plānošanas dokumenti: 
1. Plānošanas reģionu attīstības programmas un teritoriju plānojumi: 
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 
2. Rajonu pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi: 
Gulbenes rajona teritorijas plānojums 
3. Citi: 
Nacionālais attīstības plāns 

Attīstības dokumentu apraksts: 
 

Attīstības stratēģija un rīcības plāns 2001.-2013. gadam 
 
Izstrādāja: Gulbenes rajona padome 
Izstrādi finansēja: Gulbenes rajona padome un valsts mērķdotācija 
Pieņemšanas datums: 30.10.2002 
Īstenošanas laiks: 2001.-2013.g. 
Teritorija: Gulbenes rajons 
Finansēšanas principi un apjoms: piesaistītie līdzekļi un Gulbenes rajona padomes 
līdzfinansējums 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Kultūra  
Sports 
Veselība 
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
 

Limbažu rajons 
 
Attīstības dokumenti: 

1. Limbažu rajona attīstības programma; 
2. Limbažu rajona teritorijas plānojums.  
 

Attīstības dokumentu apraksts: 
 

Limbažu rajona attīstības programma 
 
Izstrādi finansēja: Limbažu rajona padome  
Pieņemšanas datums: Izstrādāja 1997. gadā, pārskatīta 2002. gadā 
Īstenošanas laiks: līdz 2009.g. 
Teritorija: Limbažu rajons 
Iekļautās nozares: 

Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
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Madonas rajons 
 
Attīstības dokumenti: 

1. Madonas rajona attīstības programma; 
2. Madonas rajona teritorijas plānojums. 

 
Saistošie attīstības dokumenti: 

1. Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programma  
 
Dokumenti sabiedrības integrācijai: 

1. Madonas rajona NVO sadarbības programma “Kopējā sadarbībā kopējus 
rezultātus” 

 
Attīstības dokumentu apraksts: 
 

Madonas rajona attīstības programma 
 
Izstrādāja: Madonas rajona padome 
Izstrādi finansēja: Madonas rajona padome un RAPLM 
Pieņemšanas datums: 28.10.2003 
Īstenošanas laiks: 2002.-2014. 
Teritorija: Madonas rajona teritorija 
Finansēšanas principi un apjoms: Pašvaldības līdzekļi – Ls2128; mērķdotācija – 
Ls3249, kopā - Ls5377. 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 
Latvijas eksperti 
Speciālistu darba grupas 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Kultūra  
Sports 
Veselība 
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
 

Madonas rajona teritorijas plānojums 
 
Izstrādāja: Madonas rajona padome 
Izstrādi finansēja: Madonas rajona padome un RAPLM 
Pieņemšanas datums: 28.10.2003 
Īstenošanas laiks: 2002.-2014. 
Teritorija: Madonas rajona teritorija 
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Finansēšanas principi un apjoms: Pašvaldības līdzekļi – Ls2580; mērķdotācija – 
Ls9476, kopā – Ls12056. 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 
Speciālistu darba grupas 
 

Madonas rajona NVO sadarbības programmas 
“Kopējā sadarbībā kopējus rezultātus” 

 
Izstrādāja: Madonas NVO atbalsta centrs 
Izstrādi finansēja: SIF, Madonas NVO atbalsta centrs, Madonas rajona padome 
Pieņemšanas datums: 29.10.2003 
Īstenošanas laiks: 2002.-2014. 
Teritorija: Madonas rajona teritorija 
Finansēšanas principi un apjoms: SIF – Ls778, NVO centrs – Ls 409, pašvaldības 
līdzekļi – Ls2128, kopā – Ls1205. 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 
Latvijas eksperti 
Speciālistu darba grupas 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Kultūra  
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
 

Ogres rajons 
 
Attīstības dokumenti: 

Ogres rajona attīstības programma (uzsākts darbs pie jaunās redakcijas, kurā būs 
iekļauta arī sabiedrības integrācijas programma) 

Tiek izstrādāts rajona teritorijas plānojums  
 

Saistošie attīstības vai plānošanas dokumenti: 
1. Reģionālās politikas pamatnostādnes: 
NAP 
2. Plānošanas reģionu attīstības programmas un teritoriju plānojumi: 
Rīgas rajona attīstības stratēģija 

 
Dokumenti sabiedrības integrācijai: 

Uzsākta integrācijas programmas izstrāde 
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Attīstības dokumentu apraksts: 
 

Ogres rajona attīstības programma 
 
Izstrādāja: Ogres rajona padome, firma “Projekts XXI” 
Izstrādi finansēja: Ogres rajona padome un VARAM 
Pieņemšanas datums: 11.08.1999 
Īstenošanas laiks: 2005. 
Teritorija: Ogres rajons 
Finansēšanas principi un apjoms: Ogres rajona padomes budžets un piesaistīto fondu 
līdzekļi 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Kultūra  
Sports 
Veselība 
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
 

Rīgas rajons 
 
Attīstības dokumenti: 

1. Rīgas rajona teritorijas attīstības programma (2000.-2005., pieņemta 
17.12.200); 

2. Rīgas rajona plānojums (līdz 2003.g., pieņemts 23.09.1997); 
3. Rīgas rajona plānojums ar grozījumiem (pieņemts 27.11.2001)  
 

Saistošie attīstības vai plānošanas dokumenti: 
1. Rajonu pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi: 
Rīgas rajona teritorijas attīstības programma  

 
Valkas rajons 

 
Attīstības dokumenti: 

1. Valkas rajona attīstības programma (2000); 
2. Valkas rajona teritorijas plānojums (28.08.2003) 
 

Saistošie attīstības vai plānošanas dokumenti: 
1. Nozaru attīstības programmas: 
Visas, izņemot zvejniecības 
2. Plānošanas reģionu attīstības programmas un teritoriju plānojumi: 
Vidzemes attīstības programma 
3. Rajonu pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi: 
Valmieras, Cēsu, Gulbenes, Alūksnes 
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4. Cits: 
Valkas rajona padome kopā ar Alūksnes, Balvu, Ludzas, Igaunijas un Krievijas 
pašvaldībām darbojas sabiedriskā organizācijā “Eiroreģions Pleskava, Livonija”. 
Valkas rajona padomes speciālisti piedalījās attīstības programmas “Development 
of Cross-Border Cooperation in the Pskov-Livonia Region. Vision 2010” izstrādē. 

 
Dokumenti sabiedrības integrācijai: 

Uzsākta integrācijas programmas izstrāde 
 

Valmieras rajons 
 
Attīstības dokumenti: 

1. Valmieras rajona attīstības programma; 
2. Valmieras rajona teritorijas plānojums (1. red.) 

 
Saistošie attīstības vai plānošanas dokumenti: 

1. Nozaru attīstības programmas: 
Attīstības plāns (Vienotais programmdokuments) 
2. Plānošanas reģionu attīstības programmas un teritoriju plānojumi: 
Vidzemes reģiona attīstības programma 

 
Attīstības dokumentu apraksts: 
 

Valmieras rajona attīstības programma 
 
Izstrādāja: Valmieras rajona padome 
Izstrādi finansēja: VARAM valsts mērķdotācija (Ls15 000) 
Pieņemšanas datums: 30.11.1999 
Īstenošanas laiks: 12 gadi 
Teritorija: Valmieras rajons 
Finansēšanas principi un apjoms: Prioritizētas projektu idejas, donoru fondu piesaiste 
projektu realizācijai 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 
Latvijas eksperti 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Kultūra  
Sports 
Veselība 
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
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Valmieras rajona teritorijas plānojums 

 
Izstrādāja: Valmieras rajona padome 
Izstrādi finansēja: VARAM valsts mērķdotācija (Ls15 000) 
Pieņemšanas datums: 30.11.1999 
Īstenošanas laiks: 12 gadi 
Teritorija: Valmieras rajons 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 
Latvijas eksperti 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Kultūra  
Sports 
Veselība 
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
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5.2.2. Z E M G A L E 
 

Aizkraukles rajons 
 
Attīstības dokumenti: 

1. Aizkraukles rajona attīstības plāns (1997.g., papildinātā redakcija 2001.g.); 
2. Aizkraukles rajona attīstības programma 2003-2010 (2003.g.), nodota 

sabiedriskai apspriešanai no 22.10.2003-22.11.2003. tiks apstiprināta 
decembrī; 

3. Aizkraukles rajona sabiedrības integrācijas programma (2003.g.); 
4. Aizkraukles rajona pieaugušo izlītības un cilvēkresursu attīstības plāns 

(2001.g.); 
5. Daugavas ielejas no Skrīveriem līdz Pļaviņām tūrisma stratēģija (2002.g.); 
6. Aizkraukles rajona tūrisma attīstības stratēģija  
 

Saistošie attīstības vai plānošanas dokumenti: 
1. Reģionālās politikas pamatnostādnes: 
Nacionālais attīstības plāns (2001.), Attīstības plāns (Vienotais 
Programmdokuments, 2003.)  
2. Nozaru attīstības programmas: 
Zemgales plānošanas reģiona 12 nozaru attīstības koncepcijas (2001.2002.) 
3. Plānošanas reģionu attīstības programmas un teritoriju plānojumi: 
Zemgales plānošanas reģiona attīstības stratēģija 2003-2010 (2003.) 
4. Rajonu pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi: 
Aizkraukles rajona attīstības programma 2003-2010 (2003.g.) 

 
Dokumenti sabiedrības integrācijai: 

1. Aizkraukles rajona sabiedrības integrācijas programma – 2003.g., 
 izstrādāja darba grupa Aizkraukles rajona Informācijas un nevalstisko 
organizāciju centra vadītājas Aldas Pauras vadībā  
 

Attīstības dokumentu apraksts: 
 

Aizkraukles rajona sabiedrības integrācijas programma 
 
Izstrādāja: Aizkraukles rajona padomes izveidota darba grupa 
Izstrādi finansēja: Aizkraukles rajona padome un SIF 
Pieņemšanas datums: 26.02.2003 
Īstenošanas laiks: 2003.-2008. 
Teritorija: Aizkraukles rajons 
Finansēšanas principi un apjoms: pašvaldību līdzekļi un projektu finansējums 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Valoda 
Kultūra  
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Sports 
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija) 
Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas 
Pilsonība, naturalizācija 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 

 
Bauskas rajons 

 
Attīstības dokumenti: 

1. Bauskas rajona attīstības programma; 
2. Pieaugušo izglītības attīstības programma; 
3. Tūrisma attīstības stratēģija; 
4. Sociālās palīdzības pakalpojumu attīstības stratēģija; 
5. Lauksaimniecības attīstības stratēģija 
 

Saistošie attīstības vai plānošanas dokumenti: 
1. Reģionālās politikas pamatnostādnes: 
Latvijas Ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes, Latvijas reģionālās attīstības 
politikas koncepcija 
2. Nozaru attīstības programmas 
3. Plānošanas reģionu attīstības programmas un teritoriju plānojumi: 
Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma, VISAS Zemgales Attīstības 
aģentūras izstrādātās nozaru programmas 

 
Attīstības dokumentu apraksts: 

 
Bauskas rajona attīstības programma 

 
Izstrādāja: Bauskas rajona padome 
Izstrādi finansēja: Bauskas rajona padome, valsts mērķdotācija  
Īstenošanas laiks: 1999.-2010. 
Teritorija: Bauskas rajons 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Kultūra  
Sports 
Veselība 
Nodarbinātība 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 

Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
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Pieaugušo izglītības attīstības programma 
 
Izstrādāja: Bauskas rajona padome 
Izstrādi finansēja: Bauskas rajona padome  
Pieņemšanas datums: 16.08.2001 
Īstenošanas laiks: 2001.-2003. 
Teritorija: Bauskas rajons 
Finansēšanas principi un apjoms: Bauskas rajona vietējās pašvaldības 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Citu pašvaldību dokumentu paraugi 
Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 

 
Tūrisma attīstības stratēģija  

 
Izstrādāja: Bauskas rajona padome 
Izstrādi finansēja: Bauskas rajona padome  
Pieņemšanas datums: 21.02.2002 
Īstenošanas laiks: 2002.-2020. 
Teritorija: Bauskas rajons 
Finansēšanas principi un apjoms: Projeku līdzekļi, pašvaldību līdzekļi, uzņēmēju 
līdzekļi 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 

Iekļautās nozares: 
Tūrisms 
Kultūra  
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
 

Sociālās palīdzības pakalpojumu attīstības stratēģija  
 
Izstrādāja: Bauskas rajona padome 
Izstrādi finansēja: Madonas rajona padome  
Pieņemšanas datums: 21.11.2002 
Īstenošanas laiks: 2002.-2005. 
Teritorija: Bauskas rajons 
Finansēšanas principi un apjoms: vietējo pašvaldību līdzekļi, investīcijas, projektu 
līdzekļi 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 
Latvijas eksperti 
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Iekļautās nozares: 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 

 
Lauksaimniecības attīstības stratēģija 

 
Izstrādāja: Bauskas rajona padome 
Izstrādi finansēja: Bauskas rajona padome  
Pieņemšanas datums: 22.05.2003 
Īstenošanas laiks: 2003.-2015. 
Teritorija: Bauskas rajons 
Finansēšanas principi un apjoms: vietējās pašvaldības, lauksaimnieki 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 

Iekļautās nozares: 
Nodarbinātība 

 
Dobeles rajons 

 
Attīstības dokumenti: 

1. Dobeles rajona attīstības plāns 2002.-2012. gadam (sastāv no 2 dokumentiem 
– Dobeles rajona attīstības programmas un Dobeles rajona teritorijas attīstības 
plānojuma) 

 
Saistošie attīstības vai plānošanas dokumenti: 

1. Plānošanas reģionu attīstības programmas un teritoriju plānojumi: 
Zemgales 

 
Attīstības dokumentu apraksts: 
 

Dobeles rajona attīstības programma 
 
Izstrādāja: Dobeles rajona padome 
Izstrādi finansēja: Dobeles rajona padome, mērķdotācija  
Pieņemšanas datums: 28.10.2002 
Īstenošanas laiks: 2002.-2012. 
Teritorija: Dobeles rajons 
Finansēšanas principi un apjoms: līdzekļu piesaiste no fondiem (ES), VIP, budžets, 
kredīti 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 
Latvijas eksperti 
Darba grupu dalībnieku ierosinājumi 
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Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Kultūra  
Sports 
Veselība 
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 

 
Jēkabpils rajons 

 
Attīstības dokumenti: 

1. Jēkabpils rajona attīstības programma; 
2. Jēkabpils rajona teritorijas plānojums; 
3. Jēkabpils rajona tūrisma attīstības koncepcija; 
4. Jēkabpils rajona autoceļu un ielu sociāli ekonomiskās attīstības koncepcija 
 

Saistošie attīstības vai plānošanas dokumenti: 
1. Reģionālās politikas pamatnostādnes: 
Zemgales attīstības stratēģija 
2. Nozaru attīstības programmas: 
12 nozaru attīstības stratēģijas (Zemgales Attīstības aģentūra) 
3. Plānošanas reģionu attīstības programmas un teritoriju plānojumi: 
Zemgales attīstības stratēģija 
4. Cits:  
Latgales novada sabiedrības integrācijas programma 

 
Attīstības dokumentu apraksts: 
 

Jēkabpils rajona attīstības programma 
 
Izstrādāja: Jēkabpils rajona padome 
Izstrādi finansēja: Jēkabpils rajona padome, valsts  
Pieņemšanas datums: 16.10.2003 
Īstenošanas laiks: 12 gadi 
Teritorija: Jēkabpils rajons 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 
Latvijas eksperti 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Kultūra  
Sports 
Veselība 
Nodarbinātība 
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Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
 

Jēkabpils rajona teritorijas plānojums 
 
Izstrādāja: Jēkabpils rajona padome, SIA “Grupa 93” 
Izstrādi finansēja: Jēkabpils rajona padome  
Pieņemšanas datums: 1998.g. 
Īstenošanas laiks: 10 gadi 
Teritorija: Jēkabpils rajons 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 
Latvijas eksperti 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Valoda 
Kultūra  
Sports 
Veselība 
Nodarbinātība 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
 

Jēkabpils rajona tūrisma attīstības koncepcija 
 
Izstrādāja: Jēkabpils rajona padome, SIA “Grupa 93” 
Izstrādi finansēja: Jēkabpils rajona padome  
Pieņemšanas datums: 2002.g. 
Īstenošanas laiks: 12 gadi 
Teritorija: Jēkabpils rajons 
Finansēšanas principi un apjoms: Rajona padomes budžets 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Latvijas eksperti 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Kultūra  
Sports 
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija) 
Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
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Jelgavas rajons 
 
Attīstības dokumenti: 

1. Jelgavas rajona plānojums un stratēģiskās attīstības programma (2003) 
 
Saistošie attīstības vai plānošanas dokumenti: 

1. Plānošanas reģionu attīstības programmas un teritoriju plānojumi: 
Zemgales lauku attīstības koncepcija;  
Zemgales plānošanas reģiona attīstības stratēģija  
2. Rajonu pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi: 
Rīgas rajona teritorijas plānojums 

 
 

Tukuma rajons 
 
Attīstības dokumenti: 

1. Tiek izstrādāta Tukuma rajona attīstības programma (par rajona padomes 
līdzekļiem); 

2. Tiek izstrādāts Tukuma rajona teritorijas plānojums (par rajona padomes 
līdzekļiem) 

 
Saistošie attīstības vai plānošanas dokumenti: 

1. Nozaru attīstības programmas: 
Saskaņā ar Attīstības programmu 
2. Cits:  
Vietējo pašvaldību plānošanas dokumenti – Tukums, Pūre, Jaunpils, Irlava, 
Slampe, Kandava, pārējām – izstrādes stadijā 
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5.2.3. K U R Z E M E 
 

Kuldīgas rajons 
 

Attīstības dokumenti nav norādīti 
 

        Liepājas rajons 
 
Attīstības dokumenti: 

1. Liepājas reģiona attīstības un darbības plāns; 
2. Liepājas reģiona telpiskais struktūrplāns; 
3. Liepājas rajona teritorijas plānojums (1. red.) 
 

Saistošie attīstības vai plānošanas dokumenti: 
1. Rajonu pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi: 
Liepājas reģiona attīstības un darbības plāns 
 

Attīstības dokumentu apraksts: 
 

Liepājas reģiona attīstības un darbības plāns  
 
Izstrādāja: Liepājas rajona padome, Liepājas pilsētas dome, konsultāciju sabiedrība 
“Promter” 
Izstrādi finansēja: valsts budžets, Flandrijas valdība 
Pieņemšanas datums: 1999.g. 
Īstenošanas laiks: saskaņā ar tiesību aktiem – 7 gadi 
Teritorija: Liepājas rajona un Liepājas pilsētas administratīvās teritorijas 
Finansēšanas principi un apjoms: Flandrijas valdības finansējuma apjoms nav 
publiskot, bet tiks piešķirts kā dotācija, valsts mērķdotācija 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Latvijas eksperti 
Ārvalstu eksperti 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Kultūra  
Sports 
Veselība 
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas 
Repatriācija, migrācija 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
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Liepājas reģiona telpiskais struktūrplāns 
Izstrādāja: Liepājas rajona padome, Liepājas pilsētas dome, konsultāciju sabiedrība 
“Promter” 
Izstrādi finansēja: valsts budžets, Flandrijas valdība 
Pieņemšanas datums: nav oficiāli pieņemts 
Īstenošanas laiks: saskaņā ar tiesību aktiem – 7 gadi 
Teritorija: Liepājas rajona un Liepājas reģiona administratīvās teritorijas 
Finansēšanas principi un apjoms: Flandrijas valdības finansējuma apjoms nav 
publiskots, bet tiks piešķirts kā dotācija, valsts mērķdotācija 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Latvijas eksperti 
Ārvalstu eksperti 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Kultūra  
Sports 
Veselība 
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas 
Repatriācija, migrācija 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
 

Liepājas rajona teritorijas plānojums 
 
Izstrādāja: Liepājas rajona padomes Reģionālās attīstības nodaļa, Valsts 
zemesdienests 
Izstrādi finansēja: Liepājas rajona padome, valsts budžets 
Pieņemšanas datums: nav oficiāli pieņemts 
Īstenošanas laiks: 2014. 
Teritorija: Liepājas rajons 
Finansēšanas principi un apjoms: valsts mērķdotācija, pašvaldības līdzfinansējums 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 
Latvijas eksperti 
Dažādu citu projektu rezultāti 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Kultūra  
Sports 
Veselība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
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Saldus rajons 
 
Attīstības dokumenti: 

1. Saldus rajona attīstības programma 2003.-2009.; 
2. Pieaugušo izglītības cilvēkresursu attīstības plāns 2001.-2004.; 
3. Tūrisma attīstības plāns 

 
Dokumenti sabiedrības integrācijai: 

1. Pieaugušo izglītības cilvēkresursu attīstības plāns 2001.-2004. 
 

Attīstības dokumentu apraksts: 
 

Saldus rajona attīstības programma 
 
Izstrādāja: Saldus rajona padome 
Izstrādi finansēja: Saldus rajona padome, VARAM  
Pieņemšanas datums: 12.12.2002 
Īstenošanas laiks: 2003.-2009. 
Teritorija: Saldus rajons 
Finansēšanas principi un apjoms: valsts, pašvaldību un ārēji piesaistīts finansējums 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Kultūra  
Sports 
Veselība 
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
 

Pieaugušo izglītības cilvēkresursu attīstības plāns 
 
Izstrādāja: Saldus rajona padome, LPIA 
Izstrādi finansēja: Saldus rajona padome, LPIA  
Pieņemšanas datums: 2001. 
Īstenošanas laiks: 2001.-2004. 
Teritorija: Saldus rajons 
Finansēšanas principi un apjoms: valsts, pašvaldību un ārēji piesaistīts finansējums 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 
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Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
 

Tūrisma attīstības plāns 
 
Izstrādāja: Saldus rajona padome, saldus tūrisma un uzņēmējdarbības informācijas 
centrs 
Izstrādi finansēja: Saldus rajona padome  
Pieņemšanas datums: 2002. 
Īstenošanas laiks: 2001.-2004. 
Teritorija: Saldus rajons 
Finansēšanas principi un apjoms: valsts, pašvaldību un ārēji piesaistīts finansējums 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 

Iekļautās nozares: 
Kultūra  
Sports 
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 

 
Talsu rajons 

 
Attīstības dokumenti: 

1. Talsu rajona teritorijas attīstības programma (2000.-2012.g.); 
2. Talsu rajona teritorijas plānojums (2000.-2012.g.); 
 

Saistošie attīstības vai plānošanas dokumenti: 
1. Plānošanas reģionu attīstības programmas un teritoriju plānojumi: 
Kurzemes reģiona attīstības programma 

 
Ventspils rajons 

 
Attīstības dokumenti: 

1. Ventspils rajona attīstības stratēģija (2001.-2010.g.); 
2. Ventspils rajona teritorijas plānojums (1.red.); 
 

Saistošie attīstības vai plānošanas dokumenti: 
1. Plānošanas reģionu attīstības programmas un teritoriju plānojumi: 
Kurzemes reģiona attīstības programma 
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5.2.4. L A T G A L E 
 

Balvu rajons 
 
Attīstības dokumenti: 

1. Balvu rajona attīstības programma; 
2. Balvu rajona nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas stratēģija 

 
Dokumenti sabiedrības integrācijai: 

1. Balvu rajona nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas stratēģija 
 

Attīstības dokumentu apraksts: 
 

Balvu rajona attīstības programma 
 
Izstrādāja: Balvu rajona padome 
Izstrādi finansēja: Balvu rajona padome, valsts mērķdotācija  
Pieņemšanas datums: 1998.g. 
Īstenošanas laiks: 2008. 
Teritorija: Balvu rajons 
Finansēšanas principi un apjoms: Rajona padomes un pašvaldību budžets, ES Phare, 
dažādi fondi  
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Latvijas eksperti 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Kultūra  
Veselība 
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 

 
Balvu rajona nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas stratēģija 

 
Izstrādāja: Balvu rajona Partnerība 
Izstrādi finansēja: Lielbritānijas valdība 
Pieņemšanas datums: 2002.g. novembris 
Īstenošanas laiks: 3 gadi 
Teritorija: Balvu rajons 
Finansēšanas principi un apjoms: Lielbritānijas projekta nauda (Ls30 000), citi 
iespējamie fondi un finansētāji, kur var iesniegt projektus 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Latvijas eksperti 
Ārvalstu eksperti 
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Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Kultūra  
Sports 
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 

 
Daugavpils rajons 

 
Attīstības dokumenti: 

1. Daugavpils rajona attīstības programma un teritorijas plānojums (1. red., 
pašlaik notiek aktualizācija un galīgā varianta izstrāde); 

2. Pieaugušo izglītības stratēģija Daugavpils rajonā 
 
Saistošie attīstības vai plānošanas dokumenti: 

1. Reģionālās politikas pamatnostādnes: 
Nacionālais attīstības plāns 
2. Nozaru attīstības programmas: 
3. Plānošanas reģionu attīstības programmas un teritoriju plānojumi: 
Latgales attīstības plāns - pilotprojekts 
 

 
Dokumenti sabiedrības integrācijai: 

1. Pieaugušo izglītības stratēģija Daugavpils rajonā, 2001.  
 

Attīstības dokumentu apraksts: 
 

Daugavpils rajona attīstības programma  
 
Izstrādāja: Daugavpils rajona padome, Reģionālās attīstības nodaļa 
Izstrādi finansēja: Daugavpils rajona padome, VARAM mērķdotācija  
Pieņemšanas datums: 1998.g. 
Īstenošanas laiks: 12 gadi 
Teritorija: Daugavpils rajons 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Kultūra  
Sports 
Veselība 
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas 
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Pilsonība, naturalizācija 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
 

Pieaugušo izglītības stratēģija Daugavpils rajonā 
 
Izstrādāja: Daugavpils rajona padome, Daugavpils rajona pieaugušo izglītības padome  
Izstrādi finansēja: projekts ES “Socrates” programmā 
Pieņemšanas datums: 2001.g. 
Īstenošanas laiks: 2001.-2004. 
Teritorija: Daugavpils rajons 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Nodarbinātība 
Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 

 
Krāslavas rajons 

 
Attīstības dokumenti: 

1. Krāslavas rajona sociāli ekonomiskās attīstības programma; 
2. Krāslavas rajona teritorijas plānojums; 
3. Krāslavas rajona sabiedrības sociālās, etniskās un reģionālās integrācijas 

programma  
 
Dokumenti sabiedrības integrācijai: 

1. Krāslavas rajona sabiedrības sociālās, etniskās un reģionālās integrācijas 
programma 

 
Attīstības dokumentu apraksts: 
 

Krāslavas rajona sociāli ekonomiskās attīstības programma 
 
Izstrādāja: Krāslavas rajona padome 
Izstrādi finansēja: Krāslavas rajona padome 20%, valsts mērķdotācija 80% 
Pieņemšanas datums: 9.10.1998 (aktualizēta 27.11.2002) 
Īstenošanas laiks: 2001.-2006. 
Teritorija: Krāslavas rajons 
Finansēšanas principi un apjoms: NAP 2003.-2006. indikatīvais finansējums 15 471 
000 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Iedzīvotāju ierosinājumi 
Latvijas eksperti 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Kultūra  
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Sports 
Veselība 
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
 

Krāslavas rajona teritorijas plānojums 
 
Izstrādāja: Krāslavas rajona padome 
Izstrādi finansēja: Krāslavas rajona padome 20%, valsts mērķdotācija 80% 
Pieņemšanas datums: 27.11.2002 
Teritorija: Krāslavas rajons 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 
Latvijas eksperti 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Kultūra  
Sports 
Veselība 
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
 

Krāslavas rajona sabiedrības sociālās, etniskās un reģionālās integrācijas 
programma 

 
Izstrādāja: Krāslavas rajona padome 
Izstrādi finansēja: Krāslavas rajona padome 22%, SIF 78% 
Īstenošanas laiks: 2003-2008 
Teritorija: Krāslavas rajons 

 
Ludzas rajons 

 
Attīstības dokumenti: 

1. Ludzas rajona attīstības plāns; 
2. Ludzas rajona teritorijas ekonomiskās attīstības programma; 
3. Ludzas rajona sociālās un etniskās integrācijas programma  

 
Saistošie attīstības vai plānošanas dokumenti: 

1. Reģionālās politikas pamatnostādnes: 
Reģionālās attīstības likums 
2. Plānošanas reģionu attīstības programmas un teritoriju plānojumi: 
Latgales attīstības plāns 
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Dokumenti sabiedrības integrācijai: 
1. Ludzas rajona sociālās un etniskās integrācijas programma 
 

Attīstības dokumentu apraksts: 
 

Ludzas rajona sociālās un etniskās integrācijas programma 
 
Izstrādāja: Ludzas rajona padome 
Izstrādi finansēja: Ludzas rajona padome, SIF  
Pieņemšanas datums: 23.01.2003 
Īstenošanas laiks: 2010. 
Teritorija: Ludzas rajons 
Finansēšanas principi un apjoms: pašvaldību budžeti, kā arī piesaistot finansu 
līdzekļus no attiecīgām valsts programmām un citiem avotiem projektu veidā 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Latgales attīstības plāns 
Pamatnostādnes nabadzības apkarošanai (LM Rīga) 
Latvijas nacionālais nodarbinātības plāns 
Projekts “Attīstības plāns. VP projekts” (RPPP Rīga) 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Valoda 
Kultūra  
Sports 
Veselība 
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija) 
Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas 
Pilsonība, naturalizācija 

         Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana   
 

Preiļu rajons 
 
Attīstības dokumenti: 

1. Preiļu rajona teritorijas attīstības programma (1999); 
2. Preiļu rajona teritorijas plānojums (23.10.2003)  
3. Preiļu rajona vides veselības rīcības programma (2002.) 
4. Preiļu rajona kultūras mantojuma programma (2003.) 
5. Preiļu rajona tūrisma attīstības programma (2003.) 

 
Saistošie attīstības vai plānošanas dokumenti: 

1. Reģionālās politikas pamatnostādnes: 
Latgales Attīstības padomes nostādnes, Latgales Attīstības plāns, utt. 
2. Nozaru attīstības programmas: 
Latvijas lauku autoceļu attīstības programma 2002.-2004. gadam 
3. Plānošanas reģionu attīstības programmas un teritoriju plānojumi: 
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Vidzemes attīstības programma, “Ziemeļu stīgas” reģiona attīstības programma 
4. Rajonu pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi: 

 
Dokumenti sabiedrības integrācijai: 

1. Preiļu rajona vides veselības rīcības programma (2002.) 
2. Preiļu rajona kultūras mantojuma programma (2003.) 
 

Attīstības dokumentu apraksts: 
 

Preiļu rajona teritorijas attīstības programma 
 
Izstrādāja: Preiļu rajona padome, SIA “Reģionālie projekti” 
Izstrādi finansēja: Preiļu rajona padome  
Pieņemšanas datums: 1999.g. 
Īstenošanas laiks: 2010. 
Teritorija: Preiļu rajons 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Latvijas eksperti 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Valoda 
Kultūra  
Sports 
Veselība 
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija) 
Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas 
Pilsonība, naturalizācija 
Repatriācija, migrācija 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
 

Preiļu rajona teritorijas plānojums 
 
Izstrādāja: Preiļu rajona padome 
Izstrādi finansēja: Preiļu rajona padome, VARAM  
Pieņemšanas datums: 23.10.2002 
Īstenošanas laiks: 2013. 
Teritorija: Preiļu rajons 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 
Latvijas eksperti 
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Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Valoda 
Kultūra  
Sports 
Veselība 
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija) 
Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas 
Pilsonība, naturalizācija 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
 

Preiļu rajona vides veselības rīcības programma 
 
Izstrādāja: Preiļu rajona padome, REC birojs Rīgā 
Izstrādi finansēja: Preiļu rajona padome, REC birojs Rīgā  
Pieņemšanas datums: 2002. 
Īstenošanas laiks: 2007. 
Teritorija: Preiļu rajons 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Latvijas eksperti 
Ārvalstu eksperti 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Kultūra  
Sports 
Veselība 
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija) 
Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
 

Preiļu rajona kultūras mantojuma  programma 
 
Izstrādāja: Preiļu rajona padome 
Izstrādi finansēja: Preiļu rajona padome, Kultūrkapitāla fonds  
Pieņemšanas datums: 2003. 
Īstenošanas laiks: 2013. 
Teritorija: Preiļu rajons 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
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Citu pašvaldību dokumentu paraugi 
Latvijas eksperti 
Ārvalstu eksperti 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Valoda 
Kultūra  
Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 
Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
 

Preiļu rajona tūrisma attīstības programma 
 
Izstrādāja: Preiļu rajona padome 
Izstrādi finansēja: Preiļu rajona padome  
Pieņemšanas datums: 2003. 
Īstenošanas laiks: 2013. 
Teritorija: Preiļu rajons 
Informācijas avoti:   
         Statistiskie dati 

Pētījumi 
Iedzīvotāju ierosinājumi 
Citu pašvaldību dokumentu paraugi 
Latvijas eksperti 
Ārvalstu eksperti 

Iekļautās nozares: 
         Izglītība 

Valoda 
Kultūra  
Nodarbinātība 
Sociālā nodrošināšana, sociālo problēmu risināšana, sociālā integrācija 
Etniskā integrācija (dažādu tautību integrācija) 
Pilsoniskā, politiskā līdzdalība, nevalstiskās organizācijas 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, reģionālā integrācija 

Informācijas aprites ar iedzīvotājiem nodrošināšana 
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6. Integrācijas dokumenti 
 
Zemgale 
 

 Pašvaldība SI dokumenta nosaukums, 
raksturojums 

SIP izstrādātājs, tās 
izstrādes un īstenošanas 
finansētājs 

Struktūrvienība, 
kas atbild par 
sabiedrības 
integrācijas 
jautājumiem 

1. Jelgavas pilsēta 
 

13 nozaru koncepcijas, t.sk., 
Koncepcija sociālās palīdzības 
attīstībai Jelgavā, Koncepcija 
kultūras attīstībai Jelgavā, 
Izglītības attīstības koncepcija 
Jelgavā 
 
Informācijas avoti: statistiskie dati, 
pētījumi, iedzīvotāju ierosinājumi  

Izstrādāja: pašvaldība 
Izstrādi finansēja: 
pašvaldība 
Dokumenta īstenošanas 
finansējums: budžets, 
projekti, fondi 

Sabiedrības 
integrācijas 
komisija, 
kontaktpersona 
Rita Vectirāne 

2. Tukuma pilsēta Tukuma pilsētas sabiedrības 
integrācijas programmas projekts

- Darba grupa 

3. Auces pilsēta ar 
lauku teritoriju 

Auces pilsētas sociālā dienesta 
attīstības koncepcija 
 
Informācijas avoti: iedzīvotāju 
ierosinājumi, citu pašvaldību 
dokumentu paraugi, ārvalstu 
eksperti 
 
Iekļautās nozares: sociālā 
integrācija 

Izstrādāja: pašvaldība 
Izstrādi finansēja: 
pašvaldība 
Dokumenta īstenošanas 
finansējums: budžets, 
piesaistītie līdzekļi 

Nav 

4. Īslīces pagasts Sabiedrības sociālās integrācijas 
darbības stratēģija 
 
Informācijas avoti: statistiskie dati, 
pētījumi, iedzīvotāju ierosinājumi, 
Latvijas eksperti 
 
Iekļautās nozares: izglītība, valoda, 
kultūra, sports, veselība, 
nodarbinātība, sociālā integrācija, 
etniskā integrācija, politiskā 
līdzdalība, NVO 

Izstrādāja: Attīstības 
nodaļas vadītāja Anita 
Skubiļina 
Izstrādi finansēja: 
pašvaldība, SIF 
Dokumenta īstenošanas 
finansējums: budžets, 
piesaistītie līdzekļi 

Nav 

5. Glūdas pagasts Pašvaldību apvienības „Bērzes 
krasti” (Jelgavas rajona Līvbērzes 
un Glūdas pagasti, Dobeles rajona 
Jaunbērzes un Bērzes pagasti) 
Sabiedrības integrācija 
programma. 
 

Izstrādāja: Līga 
Švānberga 
Izstrādi finansēja: 
pašvaldība, SIF (127.38 
Ls un 800 Ls) 

Nav  
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Informācijas avoti: statistiskie dati, 
pētījumi, iedzīvotāju ierosinājumi 
 
Iekļautās nozares: izglītība, 
kultūra, sports, veselība, 
nodarbinātība, sociālā integrācija 

6. Līvbērzes pagasts Sk. 5.Glūdas pagasts   
7. Bērzes pagasts Sk. 5.Glūdas pagasts   
8. Jaunbērzes 

pagasts 
Sk. 5.Glūdas pagasts   

9. Rundāles pagasts Rundāles pagasta pieaugušo 
izglītības attīstības programma 
 
Informācijas avoti: statistiskie dati, 
pētījumi, iedzīvotāju ierosinājumi, 
iedzīvotāju aptaujas 
 
Iekļautās nozares: izglītība, valoda, 
kultūra, sports, veselība, 
nodarbinātība, sociālā integrācija, 
reģionālā integrācija, informācijas 
aprites ar iedzīvotājiem 
nodrošināšana 

Izstrādāja: pašvaldība 
Izstrādi finansēja: 
pašvaldība 
Dokumenta īstenošanas 
finansējums: budžets, 
piesaistītie līdzekļi 
projektos 

Nav 

10. Mazzalves 
pagasts 

Mazzalves sociālās integrācijas 
programma 

Izstrādāja: NVO 
„Erberģietes” 
 

 

11. Aizkraukles 
novads 

Aizkraukles novada sociālās 
attīstības programma 
 
Informācijas avoti: statistiskie dati, 
pētījumi, iedzīvotāju ierosinājumi, 
citu pašvaldību dokumentu paraugi 
 
Iekļautās nozares: izglītība, valoda, 
kultūra, sports, veselība, 
nodarbinātība, sociālā integrācija, 
etniskā integrācija, pilsoniskā 
līdzdalība, migrācija, reģionālā 
integrācija, informācijas aprites ar 
iedzīvotājiem nodrošināšana 

Izstrādāja: Darba grupa, 
kas sastāvēja no rajona 
un novada pašvaldības un 
naturalizācijas pārvaldes 
pārstāvjiem 
 
Izstrādi finansēja: 
pašvaldība, valsts 
mērķdotācijas 
Dokumenta īstenošanas 
finansējums: budžets, 
mērķdotācija 

Sabiedrības 
integrācijas 
padome 

12. Aizkraukles 
rajons 

Aizkraukles rajona Sabiedrības 
integrācijas programma 
 
Informācijas avoti: statistiskie dati, 
pētījumi, iedzīvotāju ierosinājumi, 
citu pašvaldību dokumentu paraugi 
 
Iekļautās nozares: izglītība, valoda, 
kultūra, sports, nodarbinātība, 
sociālā integrācija, etniskā 

Izstrādāja: Darba grupa, 
Aldas Pauras vadībā 
 
Izstrādi finansēja: 
pašvaldība, SIF 
Dokumenta īstenošanas 
finansējums: budžets, 
projektu finansējums 

Sabiedrības 
integrācijas 
padome 
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integrācija, pilsoniskā līdzdalība, 
naturalizācija, reģionālā 
integrācija, informācijas aprites ar 
iedzīvotājiem nodrošināšana 

13. Bauskas rajons Sociālās palīdzības pakalpojumu 
attīstības programma 
 
Pieaugušo izglītības attīstības 
programma 

 Nav 

 
 
VIDZEME 
 

 Pašvaldība SI dokumenta nosaukums, 
raksturojums 

SIP izstrādātājs, tās 
izstrādes un īstenošanas 
finansētājs 

Struktūrvienība, 
kas atbild par 
sabiedrības 
integrācijas 
jautājumiem 

1. Rīgas pilsēta Rīgas kultūrpolitikas koncepcija1, 
vadlīnijas “Sociālās palīdzības un 
primārās veselības aprūpes  
attīstība Rīgā (2000 – 2005. 
gads)”. 

Izstrādāja: pašvaldība 
 
Izstrādi finansēja: 
pašvaldība 
 
Dokumenta īstenošanas 
finansējums: pašvaldības 
budžets, valsts 
finansējums, piesaistītie 
līdzekļi 

Nav norādīts 

2. Jūrmalas pilsēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības 
ekonomiskās un sociālās 
attīstības programma 
sabiedrības integrācijas 
jautājumos 
 
Iekļautās nozares: izglītība, valoda, 
kultūra, sports, veselība, 
nodarbinātība, sociālā integrācija, 
etniskā integrācija, pilsoniskā 
līdzdalība, naturalizācija, 
informācijas aprites ar 
iedzīvotājiem nodrošināšana 

Izstrādāja: darba grupa 
Iedzīvotāju integrācijas 
komisijas priekšsēdētāja 
Jura Hlevicka vadībā 
 

Integrācijas 
komisija 

3. Salaspils pilsēta ar 
lauku teritoriju 

Salaspils sabiedrības integrācijas 
programma 

Izstrādes stadijā Ārvalstnieku lietu 
komiteja (vadītāja 
Rudīte Ķikuste) 

4. Olaines pilsēta Olaines pilsētas sabiedrības 
integrācijas programma 
 
Informācijas avoti: statistiskie dati, 

Izstrādāja: Felicita 
Tretjakova 
 
Izstrādi finansēja: 

Nav 

                                                 
1 Pašvaldības norādītās programmas. 
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pētījumi, iedzīvotāju ierosinājumi, 
citu pašvaldību dokumentu 
paraugi, iedzīvotāju aptaujas 
 
Iekļautās nozares: izglītība, valoda, 
kultūra, sports, veselība, 
nodarbinātība, sociālā integrācija, 
etniskā integrācija, pilsoniskā 
līdzdalība, informācijas aprites ar 
iedzīvotājiem nodrošināšana 
 

pašvaldība, SIF 
 
Dokumenta īstenošanas 
finansējums: pašvaldības 
budžets, dažādu 
piesaistīto fondu 
finansējums 

5. Salacgrīvas 
pilsēta ar lauku 
teritoriju 

1. Dienas centra paplašināšana – 
nepilngadīgo likumpārkāpēju 
integrācijai sabiedrībā 
 
2. Pašvaldības izglītības politika 
Informācijas avoti: pētījumi, 
Latvijas eksperti 
 
Iekļautās nozares: izglītība 

1. Izstrādāja: pašvaldības 
sociālā nodaļa 
 
2. Izstrādāja: „Providus” 
Izstrādi finansēja: 
„Providus” 
 
Dokumenta īstenošanas 
finansējums: dažādu 
piesaistīto fondu 
finansējums 

Nav 

6. Ādažu pagasts Ādažu pagasta sabiedrības 
integrācijas programma 

Izstrādāja: s/o „Īpašuma 
un vides aizsardzība 
Ādaži” 
 

Darba grupa 

7. Kocēnu pagasts Tiek izstrādāta Kocēnu pagasta 
SIP 

 Inese Kozuša, 
Kocēnu pagasta 
padomes projektu 
vadītāja 

8. Kalsnavas pagasts Kalsnavas pagasta sociālās 
attīstības projekts 
Informācijas avoti: iedzīvotāju 
ierosinājumi 
Iekļautās nozares: izglītība, sociālā 
integrācija 

Izstrādāja: IKTIC-
Jaunkalsnava 
 
Izstrādi finansēja: 
pašvaldība 
 
Dokumenta īstenošanas 
finansējums: Valsts 
nodarbinātības dienests 

Nav 

9. Madlienas pagasts Madlienas pagasta pieaugušo 
izglītības stratēģija 
Informācijas avoti: iedzīvotāju 
ierosinājumi, citu pašvaldību 
dokumentu paraugi 
 
Iekļautās nozares: izglītība, 
kultūra, nodarbinātība, sociālā 
integrācija, pilsoniskā līdzdalība, 
informācijas aprites ar 
iedzīvotājiem nodrošināšana 

Izstrādāja: pašvaldības 
darba grupa 
 
Izstrādi finansēja: 
pašvaldība 
 
Dokumenta īstenošanas 
finansējums: pašvaldības 
budžets, projektos 
piesaistītie līdzekļi 

Nav 
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10. Rankas pagasts Pieaugušo tālākizglītība – izglītība 
mūzā garumā” 

  

11. Dikļu pagasts Dikļu pagasta Izglītības attīstības 
programma 

Izstrādāja: Renāte Zīdere 
 
Izstrādi finansēja: 
pašvaldība 
 
Dokumenta īstenošanas 
finansējums: pašvaldības 
budžets, Valsts 
investīciju fonds 

Izglītības, 
kultūras, sociālo 
lietu komitejas, 
NVO Ģimeņu 
apmācības un 
kultūras centrs 

12. Mārsumu pagasts Pieaugušo izglītības attīstības 
koncepcija 

 Nav 

13. Lauberes pagasts Lauberes bibliotēkas darba virzieni 
2002.-2005.gads2 

Izstrādāja: bibliotēkas 
vadītāja M.Livcāne 
 
Izstrādi finansēja: -  
Dokumenta īstenošanas 
finansējums: pašvaldības 
budžets, projektos 
piesaistītie līdzekļi 

Nav 

14. Veselavas pagasts Pieaugušo izglītības programma 
 
Informācijas avoti: statistiskie dati, 
iedzīvotāju ierosinājumi 
 
Iekļautās nozares: izglītība, kultūra 

Izstrādāja: pašvaldība 
 
Izstrādi finansēja: 
pašvaldība 
 

Nav 

15. Jērcēnu pagasts Nolikums par sociālās palīdzības 
organizēšanu un sniegšanu Jērcēnu 
pagastā 2003.gadā 

Izstrādāja: pašvaldības 
sociālais darbinieks 
N.Laurenoviča 
 

Nav 

16. Kaives pagasts Pieaugušo mūžizglītības 
programma 

 Nav 

17. Alūksnes rajons Alūksnes rajona Sabiedrības 
integrācijas programma „No 
atšķeltības uz līdzdalību” 
 
Informācijas avoti: statistiskie dati, 
pētījumi, iedzīvotāju ierosinājumi, 
citu pašvaldību dokumentu paraugi 
 
Iekļautās nozares: izglītība, valoda, 
kultūra, sports, nodarbinātība, 
sociālā integrācija, etniskā 
integrācija, pilsoniskā līdzdalība, 
naturalizācija, reģionālā 
integrācija, informācijas aprites ar 

Izstrādāja: Alūksnes 
rajona padome 
 
Izstrādi finansēja: 
pašvaldība, SIF 
Dokumenta īstenošanas 
finansējums: budžets, 
projektu finansējums 

Sabiedrības 
integrācijas 
veicināšanas 
darba grupa 

                                                 
2 Pašvaldības norādītās programmas anketas 5.jautājumā: „dokumenti, kas veltīti tieši sabiedrības 
integrācijai”. 



Pašvaldību loma sabiedrības integrācijas procesā 2004.gada janvāris 
 

© Baltijas Sociālo Zinātņu institūts, 2004   179

iedzīvotājiem nodrošināšana 
18. Cēsu rajons Pieaugušo izglītības perspektīvā 

darbības programma 
 

 Sabiedrības 
integrācijas 
veicināšanas 
darba grupa 

19. Madonas rajons Madonas rajona NVO sadarbības 
programma „Kopējā sadarbībā 
kopīgus rezultātus” 
 

Izstrādāja: Madonas 
NVO atbalsta centrs 
 

Madonas rajona 
Integrācijas 
padome, 
priekšsēdētājs 
Aivars 
Rozenbergs 

LATGALE 
 

 Pašvaldība SI dokumenta nosaukums, 
raksturojums 

SIP izstrādātājs, tās 
izstrādes un īstenošanas 
finansētājs 

Struktūrvienība, 
kas atbild par 
sabiedrības 
integrācijas 
jautājumiem 

1. Ludzas pilsēta Sabiedrības integrācijas 
programma 

  

2. Naujenes pagasts Lāču pamatskolas attīstības 
programma  2003-2009 

Izstrādāja: T.Titkova 
 

Izglītības, 
kultūras un sporta 
komiteja 

3. Aglonas pagasts 
 
(kopā ar 
Šķeltovas, 
Grāveru, 
Kastulinas 
pagastiem) 

Aglonas novada sabiedrības 
integrācijas programma (sk.35) 

Izstrādāja: Ineta Valciene 
 

Nav 

4. Andrupenes 
pagasts 

Sociālās integrācijas programma 
Iekļautās nozares: izglītība, 
kultūra, veselība, nodarbinātība, 
sociālā integrācija 

Izstrādāja: Pašvaldība 
kopā ar SO „Sarkanais 
krusts” un „Andromeda” 
Izstrādi finansēja: SIF, 
pašvaldība 
Dokumenta īstenošanas 
finansējums: pašvaldības 
budžets, projektos 
piesaistītie līdzekļi, fondi 

Nav 

5. Indras pagasts Sabiedrības integrācijas 
programma 
Informācijas avoti: statistiskie dati, 
pētījumi, iedzīvotāju ierosinājumi, 
citu pašvaldību dokumentu paraugi 
 
Iekļautās nozares: izglītība, valoda, 
kultūra, sports, veselība, 
nodarbinātība, sociālā integrācija, 
etniskā integrācija, pilsoniskā 
līdzdalība, naturalizācija 

Izstrādāja: Pašvaldība 
Izstrādi finansēja: SIF, 
pašvaldība 
Dokumenta īstenošanas 
finansējums: 1002 Ls 

Nav 
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6. Ilzeskalna pagasts Aprūpes mājās pakalpojuma 
vadības modelis 

Izstrādāja: Augstskolas 
„Attīstība” studenti 
 

Nav 

7. Rikavas pagasts Sabiedrības integrācijas 
programma tiek izstrādāta 

 Nav 

8. Šķeltovas pagasts „Caur ērkšķiem uz zvaigznēm” 
Aglonas novada sabiedrības 
integrācijas programma 
 
Informācijas avoti: pētījumi, 
iedzīvotāju ierosinājumi, citu 
pašvaldību dokumentu paraugi 
 
Iekļautās nozares: izglītība, valoda, 
kultūra, sports, nodarbinātība, 
etniskā integrācija, pilsoniskā 
līdzdalība, reģionālā integrācija, 
informācijas aprites ar 
iedzīvotājiem nodrošināšana 

Izstrādāja: Pašvaldība 
kopā ar citām 
pašvaldībām 
Izstrādi finansēja: SIF 
Dokumenta īstenošanas 
finansējums: Ls 1000 

Nav 

9. Salienas pagasts Nelatviešu un jaukto ģimeņu bērnu 
integrācijas latviskajā vidē 
programma 2001-2006 
Informācijas avoti: pētījumi, LR 
likumdošana 
 
Iekļautās nozares: izglītība, etniskā 
integrācija, naturalizācija 

Izstrādāja: Salienas 
vidusskola 
Izstrādi finansēja: - 
Dokumenta īstenošanas 
finansējums: - 

Nav 

10. Balvu rajons Balvu rajona nabadzības un 
sociālās atstumtības mazināšanas 
stratēģija 
 
Informācijas avoti: statistiskie dati, 
pētījumi, Latvijas un ārvalstu 
eksperti 
 
Iekļautās nozares: izglītība, 
kultūra, sports, nodarbinātība, 
sociālā integrācija, pilsoniskā 
līdzdalība, reģionālā integrācija, 
informācijas aprites ar 
iedzīvotājiem nodrošināšana 

Izstrādāja: Balvu rajona 
partnerība 
 
Izstrādi finansēja: 
Lielbritānijas valdība 
Dokumenta īstenošanas 
finansējums: 
Lielbritānijas valdība 
(30000 LVL), projekti 

Darba grupa, 
speciālists Juris 
Annuškāns 

11. Daugavpils rajons Pieaugušo izglītības stratēģija 
 
Informācijas avoti: statistiskie dati, 
pētījumi 
Iekļautās nozares: izglītība, 
nodarbinātība, pilsoniskā 
līdzdalība, reģionālā integrācija 

Izstrādāja: pašvaldība 
 
Izstrādi finansēja: 
projekts ES „Socrates” 
programma 
 

Nav 

12. Krāslavas rajons Krāslavas rajona sabiedrības 
sociālās, etniskās un reģionālās 

Izstrādāja: pašvaldība 
Izstrādi finansēja: SIF 

Nav 
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integrācijas programma 
 

(78%), pašvaldība (22%) 
 

13. Ludzas rajons Ludzas rajona sociālās un etniskās 
integrācijas programma 
 
Informācijas avoti: statistiskie dati, 
pētījumi, iedzīvotāju ierosinājumi, 
citu pašvaldību dokumentu paraugi 
 
Iekļautās nozares: izglītība, valoda, 
kultūra, sports, veselība, 
nodarbinātība, sociālā integrācija, 
etniskā integrācija, pilsoniskā 
līdzdalība, naturalizācija, 
informācijas aprites ar 
iedzīvotājiem nodrošināšana 

Izstrādāja: pašvaldība 
 
Izstrādi finansēja: SIF un 
pašvaldība 
 

Ludzas rajona 
sabiedrības 
integrācijas 
padome 

14. Preiļu rajons 1. Preiļu rajona vides 
veselības rīcības 
programma;  

2. Preiļu rajona kultūras 
mantojuma programma 

 

Izstrādāja: pašvaldība 
Izstrādi finansēja: 1. 
Pašvaldība 
2. Pašvaldība, 
Kultūrkapitāla fonds 
 

Preiļu rajona 
integrācijas 
procesa 
Koordinācijas 
padome 

 
 
KURZEME 
 

 Pašvaldība SI dokumenta nosaukums, 
raksturojums 

SIP izstrādātājs, tās 
izstrādes un īstenošanas 
finansētājs 

Struktūrvienība, 
kas atbild par 
sabiedrības 
integrācijas 
jautājumiem 

1. Liepājas pilsēta Liepājas pilsētas Izglītības 
stratēģija (2003.-2010.), plānots 
izstrādāt Liepājas sabiedrības 
integrācijas programmu 
 

 Sabiedrības 
saskaņas komisija 

2. Ventspils pilsēta Ventspils pilsētas sabiedrības 
integrācijas programma. Tiek 
izstrādāta 2.daļa 
 
Iekļautās nozares: izglītība, valoda, 
kultūra, sports, veselība, 
nodarbinātība, sociālā integrācija, 
etniskā integrācija, pilsoniskā 
līdzdalība, naturalizācija, 
informācijas aprites ar 
iedzīvotājiem nodrošināšana 

Izstrādāja: pašvaldība 
 
Izstrādi finansēja: 
pašvaldība 
 
Dokumenta īstenošanas 
finansējums: pašvaldības 
budžets, piesaistītie 
līdzekļi 

Aldis Ābele, 
Ventspils domes 
izpilddirektora 
vietnieks 

3. Nīcas pagasts Tiek izstrādāts.  Pieaugušo 
izglītības 
koordinatore 
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Gunita Šime, 
Kultūras sporta 
un izglītības 
komisija 

4. Medzes pagasts Medzes pagasta cilvēkresursu 
attīstības plāns 
 
Informācijas avoti: statistiskie dati, 
iedzīvotāju ierosinājumi 
 
Iekļautās nozares: izglītība, 
nodarbinātība 

Izstrādāja: Aina 
Zoncemberga 
Izstrādi finansēja: 
pašvaldība, pieaugušo 
izglītības apvienība 
Dokumenta īstenošanas 
finansējums: pašvaldības 
budžets, projekti 

Nav 

5. Šķēdes pagasts Pieaugušo izglītības attīstības plāns 
 
Informācijas avoti: statistiskie dati, 
pētījumi, iedzīvotāju ierosinājumi, 
citu pašvaldību dokumentu paraugi 
 
Iekļautās nozares: izglītība, valoda, 
kultūra, sports, nodarbinātība 

Izstrādāja: darba grupa 
Izstrādi finansēja: PIAC 
Dokumenta īstenošanas 
finansējums: projekti 

Nav 

6. Strazdes pagasts Pieaugušo izglītības darba plāns 
pieaugušo tālākizglītībai 
unsociālajai integrācijai 

Izstrādāja: Agnese 
Pļaviņa 
 

Nav 

7. Brocēnu novads Brocēnu novada sociālās un 
etniskās integrācijas programma 
 
Informācijas avoti: statistiskie dati, 
pētījumi, iedzīvotāju ierosinājumi, 
citu pašvaldību dokumentu 
paraugi, Latvijas eksperti 
 
Iekļautās nozares: izglītība, valoda, 
kultūra, sports, nodarbinātība, 
sociālā integrācija, etniskā 
integrācija, pilsoniskā līdzdalība, 
naturalizācija, reģionālā 
integrācija, informācijas aprites ar 
iedzīvotājiem nodrošināšana 

Izstrādāja: pašvaldība 
Izstrādi finansēja: 
pašvaldība, SIF 
Dokumenta īstenošanas 
finansējums: SIF; 800 Ls 

Nav 

8. Saldus rajons Saldus rajona Pieaugušo izglītības 
cilvēkresursu attīstības plāns 
 
Informācijas avoti: statistiskie dati, 
pētījumi, iedzīvotāju ierosinājumi, 
citu pašvaldību dokumentu paraugi 
 
Iekļautās nozares: izglītība, 
pilsoniskā līdzdalība, reģionālā 
integrācija, informācijas aprites ar 
iedzīvotājiem nodrošināšana 

Izstrādāja: Saldus rajona 
padome, LPIA 
 
Izstrādi finansēja: 
pašvaldība, LPIA 
Dokumenta īstenošanas 
finansējums: pašvaldības 
budžets,  valsts 
finansējums, projektu 
finansējums 

Darba grupa 

 




