
Iedzīvotāju līdzdalības veicināšana – labā 
prakse un nākotnes ieceres

Ķekava, 18.12.2019.



Darba grupu darba uzdevums

1. Sabiedrības līdzdalības un iesaistes prakse – 30 min.

- labās prakses piemēri (iesaiste pašvaldību darbā, budžeta 

veidošanā, attīstības jautājumos, problēmu risināšanā, dalība 
projektu konkursos)

- prakses nepilnības, «šaurās vietas», risināmie jautājumi

2. Līdzdalības budžeta ieviešana Latvijā, jūsu viedoklis par 
infoziņojumu un atbildes uz VARAM jautājumiem - 30 min.

3. Darba grupas rezultātu apkopojums – 15 min. 



Darba grupa Nr.1(Daiga Kalniņa)
1. Sabiedrības līdzdalības un iesaistes prakse

• Iedzīvotāju izglītošana

• Finansējums iedzīvotāju iniciatīvām

• Aktīvo iedzīvotāju iesaistīšana viedā ciema attīstībā

• Grantu konkursi jaunajiem uzņēmējiem

• Iedzīvotāju forumi

• Ciemu(apkaimju) plānošana, iesaistot iedzīvotājus

• Caurspīdīgums un atgriezeniskā saite sabiedrības procesos

• Atbalsts at telpām, lai tikots

• Efektīva komunikācija ar sabiedrību

• Personisks kontakts

•



Darba grupa Nr.1(Daiga Kalniņa)

2. Līdzdalības budžets
• Brīvprātīgs

• Lemj tikai iedzīvotāji

• Viens risinājums neder visiem

• Budžeta apjomu lemj pašvaldība

• Sākt ar valsts budžetu

• Pašvaldība pati lemj par budžeta īpatsvara atbalstu apkaimē

• Balsot var gan deklarētie iedzīvotāji, gan tie, kam īpašumi

• Nepieciešama papildus kapacitāte pašvaldībās un pašvaldību izglītošana

• Termiņš var pārsniegt 1 gadu



Darba grupa Nr. 2 (I.Peipiņa)

1. Sabiedrības līdzdalības un iesaistes prakse

• Mārupe

• Konsultatīvā padomes- pa tēmām, izsludina vakances, paši piesakās

• Konkurss- piesakās gan organizēti iedzīvotāji, gan individuāli, piesaiste novadam, 
kopbudžetēšanas princips projekta realizācijas procesā, līdzdalība

• Visa iespējamā komunikācija 

• Līvāni

• Jomu komisijas- ar padomdevēja tiesībām

• Mazo grantu projekti (NVO, iedz.iniciatīvu grupas- 10 cilv.)

• Pagastu pārvaldēs sabiedriskā Valde9 skola, kult.iest, zemnieki, NVO)-informē 
iedzīvotājus , gatavo Domei priekšlikumus lēmumiem par pagastu

• Salaspils

• Daudzzīvokļu māju apsaimniekošanas konkursi- piesakās māja ar būvprojektu, 
gatavu, to atmaksā, par 3 labākajiem notiek balsošana



Darba grupa Nr. 2 (I.Peipiņa)

• Ķekava

• Līdz dalība budžeta izstrādē domnīcās

• NVO konkurss

• Biedrības, izglītības projekti, nometnes- nauda projektos

• Kopdarbošanās māja u.c.
• Problēmas pēc VK atzinuma ar likumību, nevar poārnest naudu uz nākamo gadu, daudzas idejas, ko 

pieprasa iedzīvotāji, nav pašvaldībai realizējamas

• Saldus

• NVO konkurss, lielais, mazais

• NVO forums

• Sapulces ar iedzīvotājiem pēc katras Domes sēdes

• Sabiedriskās komisijas, uzņēmēju klubs

• Aptaujas, parakstu vākšana

• Projektu konkurss ar iedzīvotāju līdzfinansējumu



Darba grupa Nr. 2 (I.Peipiņa)

• Telpa-laukums, kur eidzīvotājiem pulcēties problēmu apspriešanai un risinājumu 
meklēšanai

• Aplikācija, vacapa grupas, facebuks

• Sala

• Gada atskaites sapulces pa ciemiem

• Grants- jaunais atnācis uz laukiem

• Jauniešu dome- kafija ar p[olitiķiem un ievērojamiem un interesantiem 
cilvēkiem

• Lauku partnerībā 100% domes finansējums

• Bauska

• NVO fonds, konkursi

• Aplikācija

• Balsojumi par dažādām tēmām:kalendāram bildes ☺u.c.



Darba grupa Nr.2 (I.Peipiņa)

2. Līdzdalības budžets
• Brīvprātīgs pašvaldībai

• Finansējumu nenosaka % pret budžetu, varētu būt minēts ka ne vairāk par

• Kas motivētu pašvaldību ieviest šo līdzlemto budžetu?

• Iedzīvotāju pieprasījums

• Katrai pašvaldībai vēlmes atšķiras

• Valsts līmeņa TIK platforma, kas nodrošina visu procesu no sākuma līdz beigām

• Var sasniegt attālākās nomales

• Iespeja ranžēt iedzīvotāju idejas

• ( par idejām nevar balsot, jo bieži uzvar tās, ko nevar realizēt. Drīkstētu balsot tikai par
projektu, ko pašvaldība var realizēt. Eksperti apstrādā idejas un tad nodod balsošanai.
Izstrādāt balsošanas algoritmu- 20 idejas)



Darba grupa Nr.2 (I.Peipiņa)

Riski
• Dalīt finansējumu teritoriāli pēc esošo TP, noteikumi jāizstrādā pašvaldībai

• Palielinās pašvaldības budžets, jo jāpalielina kapacitāte

• Vajag sociālo plānotāju

• Jāpalielina pašvaldības dar4binieku skaits, kas savukārt neapmierina iedzīvotājus, 
trūkst speciālistu

• Risks pazaudēt esošās iesaiste formas un tam finansējumu

• Riskanti, ka projektam tikai viens gads, jābūt 2 gadu ciklam ( 1- plānošana, 1-
īstenošana,lai var realizēt pa 1 gadu)

• Par finansēšanu – daudz neskaidrību ar likumdošanu

Kas var piedalīties balsošanā?

• 16 gadi ir OK

• Par ideju- jebkurš, par projektu- tikai deklarētais?

• Plānošanas reģioni – iespēja diskutēt, ir par un ir pret


