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Mācīties salīdzinot metode

MS – «Bench learning»

Radusies – attīstot Salīdzinošās bāzes metodi

SB – «Bench marking»

SB – Atrod pašvaldību, kurā norit līdzīgi procesi un ir 
līdzīgi nosacījumi, bet kas guvusi labus rezultātus un 
nokopē risinājumu

MS – Mācās nevis kopē, tāpēc izveido sadarbības 
tīklu, kurā tiek atklātas tādas detaļas, kuras publiski 
nestāsta



Četras formas 
gūstamajam labumam

1) Darbinieki un politiķi paplašina redzesloku, konstatē, ka 
paši jau zina visu labāk, un nolemj nekādas problēmas 
citādi nerisināt

2) Darbinieki un politiķi noklausās, ka citiem ir problēmas 
un to risināšanas ceļi, salīdzina, ko citi ir izdarījuši, un 
sintezē sev piemērotu risinājumu

3) Darbinieki noklausās apkopojumu par problēmām un 
pieredzi dažādu valstu pašvaldībās un izvēlas līdzīgu 
risinājumu

4) Tīkla sanāksmēs dzimst inovatīvas idejas, kuras 
pašvaldība nolemj pamēģināt



Tīkla dalībnieka ieguldījums

• Dalīšanās ar savu pieredzi un savām idejām

• Palīdzība, veidojot datu bāzi

• Rezultatīvo rādītāju aprobācija un līdzdalība to 
veidošanā



Risinājumu grupējums 
investīciju un autoceļu politikā

1. Kā risinājumi saistāmi ar pašvaldības iekšējo 
(tikai daļēji publicējamo) stratēģiju:

a) Kādām pašvaldības fokusgrupām būs 
labums?

b) Vai fokusgrupas novērtēs pašvaldības 
panākumus?

c) Vai ieguldījumi atmaksāsies, jeb to vienīgais 
labums ir vietējā tirgus paplašināšana un 
bezdarba īslaicīga mazināšana?



Risinājumu grupējums 
investīciju un autoceļu politikā

2. Kā tikt pie finansējuma:
a) «ēdienkartes principa» izmantošana 

plānošanā;
b) «vietējo interešu» lobēšanas paņēmieni;
c) sekošana informācijai un tās operatīva 

izmantošana;
d) privātā sektora iesaistīšanas paņēmieni;
e) sadarbība lielāku projektu piesaistīšanai



Risinājumu grupējums 
investīciju un autoceļu politikā

3. Administratīvie risinājumi: 
a) «Integrētās pieejas» nodrošināšana 

projektos
b) Savu saistošo noteikumu pieņemšana
c) Institūciju vai struktūrvienību veidošana un 

reorganizācija
4. Tehniskie risinājumi:

a) Jaunas tehnoloģijas
b) Jauni materiāli



Nozares uzlabojumu plāns

• Jums jāvienojas

• Problēma

• Iespējamie risinājumi (t.sk. ar tīklu saistītās 
idejas)

• Sagaidāmā ietekme, rezultāti un darbi

• Rezultātu mērīšana

• Darba organizēšanas iecere
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