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Līdzdalīgās budžetēšanas 

pilotprojekts Rīgā



Rīgas pilsētas 

pašvaldība © 

Līdzdalīgā budžetēšana

ir pastāvīgs demokrātisks process ar mērķi

•nostiprināt labas pārvaldes principus pašvaldībā, iesaistot iedzīvotājus

dienas kārtības noteikšanā lēmumu pieņemšanā par publisko līdzekļu

izlietošanu;

•veicināt apkaimju attīstību Rīgā, to teritorijas kā pilsētas daļas īpašo

identitāti, atpazīstamību un sekmēt to revitalizāciju;

•veidot atbildības sajūtu par savu apkaimi un pilsētu, iesaistoties

projektu izstrādē, to apspriešanā, popularizēšanā;

•pilnveidot zināšanas un prasmes publisku līdzekļu izmantošanā;

•izzināt iedzīvotāju idejas un vēlmes;

•sadarbības modeļa izveide un nostiprināšana;

•lēmumu pieņemšanas principu un kultūras maiņa pašvaldībā;2
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Vērtēšanas komisijas izveide un nolikuma izstrāde

•Komisijas sastāvā iekļauti pašvaldības darbinieki un biedrības „Rīgas Apkaimju

alianse” 4 pārstāvji;

Kritēriji

•Apkaimes infrastruktūras uzlabošana publiskā lietošanā esoša pašvaldībai piederoša vai

piekrītoša publiska ārtelpa, kam konstatējama paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība

un izmaksas nepārsniedz 100 000 eiro;

Projektu sagatavošana un iesniegšana

•Nevalstiskās organizācijas, biedrības un nodibinājumi, kas pārstāv Rīgas pilsētas

apkaimju intereses;

•Līdz 01.06.2019. iesniedzams pieteikums un projekta skice (norādāmi visu projekta

būtisko elementu izmēri cm un tā izvietojums uz zemesgabala robežu plāna vai izdrukas

no www.topografija.lv).
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http://www.topografija.lv/
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Iesniegtie 

projekti un 

balsošana

• 34 projekti – iesniegti / 20 iesniedzēji (1 iesniedzējs – līdz 3 projekti)

• 10 biedrības – 1 projekts

• 6 biedrības – 2 projekti

• 4 biedrības – 3 projekti

• 14 projekti – nodoti balsošanai iedzīvotājiem

• Elektroniski - www.balso.riga.lv

• Klātienē – Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā

(5 vietas)

• Balso par 1 projektu / no 16 gadu vecuma / apliecināta identitāte /

balsošana - 1 kalendārais mēnesis
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http://www.balso.riga.lv/
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Konkursa 

ieguvumi un

rezultāti 

• Izveidota lietišķa sadarbība starp pilsētu, apkaimēm un

pašvaldības institūcijām;

• Izveidota vietne www. balso.riga.lv;

• Sabiedrības informēšana medijos;

• Kopā nobalsojuši – 10 065, tas ir, 4% no 2017.g. pašvaldības

vēlēšanās nobalsojušiem;

• Finansējums piešķirts 6 projektiem – 494 800 eiro;

• Darbs pie nākamā konkursa un nākamā gada budžeta;
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Nākotnes ieceres un izaicinājumi

• DIENASGRĀMATA / JOURNAL

ikviena projekta īstenošanas izsekojamība (pasākums, termiņš, izpilde);

• INFORMĒŠANA / INFORMATION

diskusijas un projektu apspriešanas, mediju kampaņa;

• IZGLĪTOŠANĀS / LEARNING

ideju laboratorijas izveide;

• SADARBĪBA / COOPERATION

atbalsts iedzīvotāju projektu sagatavošanas procesā, sniedzot nepieciešamo

informāciju un konsultācijas;

• STABILITĀTE UN ILGLAICĪBA / STABILITY AND DURABILITY

nostiprināt projekta darbību ar tiesiskiem un finanšu instrumentiem,

cilvēkresursiem;6



Paldies!

www.balso.riga.lv
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