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Demokrātiska pārvaldība

Sabiedrības iesaiste 
pašvaldības darbā un 
lēmumu pieņemšanas 
procesā ir SVARĪGA

KĀ TO IZDARĪT 
EFEKTĪVĀK? 

Ar sabiedrības iesaisti 
stiprinām:

➢ atvērtību

➢ savstarpējo 
uzticēšanos

➢ uzņemties atbildību 

Rezultātā panākot 
efektīvākos 
risinājumus



Ķekavas novada pašvaldības 
budžeta veidošanas process

◆ Publiski apskatāms pašvaldības 
interneta vietnē – sadaļā 
“Budžets” (priekšlikumi, 
prezentācijas, rezultāti)

◆ Iesaistes grupas

– Iedzīvotāji

– NVO

– uzņēmēji, interešu grupas

Lorem ipsum dolor sit amet,
Consectetur adipiscing



Iedzīvotāju iesaiste budžeta procesā

Virziens – informēšana/skaidrošana 
iedzīvotājiem saprotamā veidā (pašvaldības 
informācijas kanāli)

➢ Attīstības virziens – interaktīvs 
rīks 



Iedzīvotāju iesaiste budžeta procesā

Virziens –iedzīvotāju sapulces jau par pieņemto 
budžetu un plānotajiem darbiem (sešās vietās)

➢ Attīstības 
virziens –
budžeta 
plānošanas  
domnīcas
rudenī 
(stadijā, kad 
iedzīvotāji vēl 
var ietekmēt 
budžetu) 



Iesaistes veidi budžeta veidošanā

• Budžeta domnīcas sešās
novada apkaimēs
(budžeta veidošanas laikā, darbs 
tematiskās grupās)

• Budžeta priekšlikumu 
iesūtīšana

✓ aizpildot elektroniski anketu
✓ iesūtot  uz e-pastu

novads@kekava.lv
✓ iesniedzot brīvā formā iesniegumu 

klientu apkalpošanas centros

• Tikšanās ar NVO, 
interešu grupām 

mailto:novads@kekava.lv


Budžeta domnīcas novada apkaimēs
(2018.g.nogale)



Rezultāti

• 2019. gadā elektroniski 
iesniegti 110 iedzīvotāju 
priekšlikumi (2018. gadā -130 
e-priekšlikumi un 70 -domnīcās)

• Priekšlikumi/skaidrojumi ir 
publiski pieejami pašvaldības 
interneta vietnes sadaļā 
“Budžets”, kā arī publicēti 
pašvaldības informatīvajā 
izdevumā

• Budžeta domnīcās - katrā 
piedalījās vidēji līdz 20 
iedzīvotājiem (mazāks 
apmeklējums, nekā sapulcēs  
par pieņemto budžetu)



Secinājumi 

◆ Domnīcas kā kvalitatīvāks dialogs - taču samērā maza apmeklētība
◆ Iedzīvotāji pasīvāk piedalās domnīcās, jo tur aktīvi jāiesaistās ar savu 

viedokli, sniedzot problēmas risinājumu  (kopējā tendence  -
iedzīvotāju pasivitāte, samērā zems uzticības līmenis politiķiem/
publiskajai pārvaldei. Taču, ja redz reālu rezultātu savam ieteikumam,
palielinās aktivitāte) 

◆ Iedzīvotāji aktīvāk izmanto elektronisko vidi. 
◆ Iedzīvotāji apvienojas kopienās un izvirza savu līderi komunikācijā ar 

pašvaldību. 
◆ Iedzīvotāju priekšlikumi  pamatā – ielu un ceļu infrastruktūra, 

seguma atjaunošana, apgaismojums, vides labiekārtošana- rotaļu un 
sporta laukumi

◆ Vērtīga iedzīvotāju viedokļu izzināšana un iesaiste 
◆ Plaša un teritoriāli vienmērīga viedokļu noskaidrošana



Nākotnes perspektīvas

• Turpināt un attīstīt iespējas, kā iedzīvotāji var elektroniski iesaistīties 
budžetā veidošanā (ērtākas e-platformas)

• Budžeta jautājumus diskutēt pa nozarēm, un tos apspriest tematiski 
(piemēram, 2019. gada novembrī notika Ķekavas novada labiekārtojuma 
plāna projekta domnīcas, vienlaicīgi ieskicējot vides budžeta jautājumus) 

• Uzrunāt un komunikāciju veidot ar apkaimju līderiem, lai identificētu 
apkaimes viedokli, problēmas un risinājumus (tostarp, FB grupas)

• Stiprināt dialogu ar NVO – piemēram, ar Ķekavas novada Uzņēmumu 
biedrību un Ķekavas novada pensionāru biedrību  

• Turpināt realizēt un mudināt piedalīties  pašvaldības rīkotajā iedzīvotāju 
iniciatīvu un NVO projektu konkursā, pašvaldības līdzfinansējums 
projektam- 2000 eiro, kopā – 10 000 eiro, vides un labiekārtošanas jomā)

• Izvērtēt procesu un kritērijus ieviest sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu, 
(kā apkaimēm efektīvi un līdzsvaroti pa teritorijām radīt iespēju pašām 
izlemt kāda noteikta  finansējuma apjoma izlietošanu) 



Ķekavas novada pašvaldība
Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava
T.: 67936044, 26513292

Ķekavas novads –
labākais novads, lai augtu!


