
Sabiedrības līdzlemta budžetēšana Rīgas un Gulbenes 
pašvaldībās laika posmā no 2019. līdz 2021. gadam

Veicināt apkaimju attīstību Rīgā, 
to teritorijas kā pilsētas daļas 
īpašo identitāti, atpazīstamību un 
sekmēt to revitalizāciju;
Veicināt Rīgas pilsētas apkaimju 
iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību 
apkaimju attīstībā, radīt publiski 
pieejamu un atvērtu mijiedarbes 
telpu, kā arī aktivizēt jaunu un 
radošu kopdarbības formu 
attīstību.

2019

2020.g. nolikums papildināts ar 
sekojošu informāciju: 

[mērķis ir] pašvaldībai iegūt 
vērtīgu atgriezenisko saiti par 
nepieciešamajiem pilsētvides 
uzlabojumiem, kas ir svarīgi 
Rīgas pilsētas iedzīvotājiem.

2020

Precizēts mērķis: Veicināt 
apkaimju attīstību, to identitātes 
atpazīstamību un sekmēt to 
revitalizāciju, iedzīvotāju iesaisti 
savas dzīves vides uzlabošanā; - 
radīt publiski pieejamus 
uzlabojumus apkaimēs, veicinot 
iedzīvotāju sadarbību un 
radošumu, Rīgas pilsētas 
pašvaldībai iegūt vērtīgu 
atgriezenisko saiti par 
nepieciešamajiem pilsētvides 
uzlabojumiem, kas ir svarīgi 
Rīgas pilsētas iedzīvotājiem.

2021

Veicināt Gulbenes novada attīstību un atpazīstamību; 
Sekmēt tā revitalizāciju, iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību Gulbenes 
novada attīstībā un piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanā;
Radīt publiski pieejamu, radošu un atvērtu sabiedrisko vidi;
Aktivizēt jaunu, radošu kopsadarbības formu attīstību, vienlaikus 
stimulējot sabiedrības savstarpējo sadarbību un sociāli ekonomisko 
potenciālu.

100 000 euro 100 000 euro (ieskaitot PVN 20 000 eiro (ieskaitot PVN).

2020

Projekts paredzēts publiskā 
lietošanā esošā Gulbenes novada 
pašvaldībai piederošā ārtelpa vai 
iekštelpa, tas saistīts ar 
infrastruktūras uzlabošanu, kam 
konstatējama paliekoša un 
sabiedriski nozīmīga vērtība, 
projektu iespējams realizēt viena 
kalendārā gada laikā kopš tā 
apstiprināšanas brīža.

2021.g. nolikums papildināts ar 
sekojošu informāciju:

• [Projekts paredzēts publiskā 
lietošanā esošā valsts 
nekustamajā īpašumā], 
saņemot attiecīgu 
saskaņojumu.

• Projekta ietvaros paredzētās 
uzlabotās infrastruktūras 
ikgadējās uzturēšanas izmaksas 
nepārsniedz 10% gadā no 
kopējā attiecīgā projekta 
budžeta.

2021

GulbeneRīga

Projekta mērķis:

Nav norādīts. Noskaidrot, vai Projekts 
neattiecas uz Radošo kvartālu un 
teritoriju atbalsta finansējuma 
konkursu un iekškvartālu 
piebraucamo un koplietošanas 
ceļu un teritorijas remonta 
programmu, noskaidrot, vai 
Projekta īstenošanas vieta ir 
sabiedrībai pieejama, publiskā 
lietošanā esoša
Pašvaldībai piederoša vai 
piekrītoša publiska ārtelpa, 
noskaidrot attiecīgā 
zemesgabala atļautās 
izmantošanas veidu, noskaidrot, 
kādas Pašvaldības autonomās 
funkcijas izpildei attiecīgais 
zemesgabals ir paredzēts, 
saņemt attiecīgā zemesgabala 
robežu plāna un apgrūtinājumu 
plāna (ja tādi ir Pašvaldības 
rīcībā) kopiju.

2021.g. nolikums papildināts ar 
sekojošu informāciju: 

• kā arī noskaidrot citus ar 
Konkursu saistītus jautājumus.

Nav nolikumā norādīts.

Praksē pašvaldība rīko projektu sagatavošanas semināru projektu 
pieteicējiem, kā arī pieteicēji var konsultēties ar atbildīgo pašvaldība 
darbinieku, kas pārstāv pašvaldības attīstības nodaļu.

Pirms projekta iesniegšanas saņemamais pašvaldības atbalsts:

Tiek pārbaudīts vai projekts nav 
attiecināms uz Radošo kvartālu 
un teritoriju atbalsta finansējuma 
konkursu un iekškvartālu 
piebraucamo un koplietošanas 
ceļu un teritorijas remonta 
programmu un vai projekti atbilst 
izpildāmajiem kritērijiem (sk. 
kritērijus augstāk tabulā). 
Projektus, kas atbilst prasībām, 
virza kompetentajām Pašvaldības 
iestādēm un/vai institūcijām 
projekta realizācijas iespējamības 
izvērtēšanai un projekta 
realizācijas ietvaros veicamo 
darbību noteikšanai. Projektus, 
kuru realizācija pēc to 
izvērtēšanas kompetentajās 
Pašvaldības iestādēs un/vai 
institūcijās tiek atzīta par 
neiespējamu, noraida, bet tos, 
kas novērtēti kā realizējami – 
nodod balsošanai. 

Pirmajā izvērtēšanas kārtā tiek pārbaudīta informācija par projekta 
iesniedzēja atbilstību nolikumam, iesniedzēja iesniegto projektu skaitu 
konkursā (vai skaits nepārsniedz 3 projektus), iesniegtos dokumentus 
un to atbilstību formatējuma prasībām, to, vai projekts iesniegts laicīgi 
un ar nepieciešamajiem pielikumiem un vai tas ir parakstīts.

Otrajā izvērtēšanas kārtā tiek pārbaudīta pieprasītā finansējuma 
atbilstība un tas, vai projekts nav attiecināms uz Radošo kvartālu un 
teritoriju atbalsta finansējuma konkursu un iekškvartālu piebraucamo 
un koplietošanas ceļu un teritorijas remonta programmu, kā arī 
izvērtēta atbilstība projekta kritērijiem (sk. kritērijus augstāk tabulā).

Trešajā izvērtēšanas kārtā komisijai ir tiesības lūgt papildus 
skaidrojumus no kompetentajām institūcijām par projekta vērtējumu.

• Pārbauda projektu atbilstību konkursa kritērijiem.

• Projektus, kuri atbilst kritērijam, virza kompetentajām Pašvaldības 
iestādēm un/vai institūcijām projekta realizācijas iespējamības 
izvērtēšanai.

• Projektus, kuri neatbilst kritērijiem, noraida.

• Projektus, kuru realizācija pēc to izvērtēšanas kompetentajās iestādēs 
un/vai institūcijās tiek atzīta par neiespējamu, noraida.

• Projektus, kuru realizācija pēc to izvērtēšanas kompetentajās iestādēs 
un/vai institūcijās tiek atzīsta par iespējamu, nodod balsošanai 
iedzīvotājiem.

Pirms projekta iesniegšanas saņemamais pašvaldības atbalsts:

Projekta realizēšanas vieta ir 
sabiedrībai pieejama, publiskā 
lietošanā esoša Pašvaldībai 
piederoša vai piekrītoša publiska 
ārtelpa un projekts ir saistīts ar 
apkaimes infrastruktūras 
uzlabošanu, kam konstatējama 
paliekoša un sabiedriski 
nozīmīga vērtība.

Projekta īstenošanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā 
esoša Pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa, projekta 
īstenošanas rezultātā ilglaicīgi (vismaz 10 gadus) tiks uzlabota 
apkaimes publiskā infrastruktūra, un šiem uzlabojumiem ir sabiedriski 
nozīmīga vērtība, kā arī projektam nedrīkst būt komerciāls, reliģisks vai 
politisks raksturs.

Lai projekts tiktu nodots iedzīvotāju balsojumam, izpildāmi sekojoši kritēriji:

Balsot par projektiem var:

• klātienē Gulbenes novada 
Valsts un pašvaldību 
apvienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, novada 
pagastu pārvaldēs, bibliotēkās 
un kultūras namos, 

• balsošanu var veikt, izmantojot 
balsošanas talonu Gulbenes 
novada informatīvajā izdevumā 
"Gulbenes Novada Ziņas" 
(2020.g.nolikums)

• Elektroniski interneta vietnē 
Balso.gulbene.lv

Balsot var Gulbenes novadā 
deklarētie iedzīvotāji, kuri 
sasnieguši 16 gadu vecumu.

Balsošanas kārtība mainīta, no 
2021.gada vairs netiek izmantoti 
balsošanas taloni. Saglabāta 
balsošanas iespēja klātienē, kā 
arī  
-elektroniski 
www.balso.gulbene.lv atbilstoši 
autorizācijas noteikumiem. 

Balsojumu par projektu var veikt 
tikai vienu reizi persona, kas 
sasniegusi 16 gadu vecumu. 
Balsojums tiek veikts viena 
kalendārā mēneša ietvaros. 
Balsojumu par projektu var veikt 
klātienē Rīgas domes 
Apmeklētāju pieņemšanas centrā 
vai elektroniski interneta vietnē 
www.balso.riga.lv atbilstoši 
autorizācijas noteikumiem.

Apkopojums sagatavots projekta “Iesaistošas pašvaldības III: veicinot labākās iedzīvotāju iesaistes prakses Rīgā (Engaging municipalities 
Part 3: Engaging Riga)” ietvaros, ko finansē Vācijas vēstniecība Rīgā. 

Balsot par Projektu var elektroniski interneta vietnē www.balso.riga.lv 
atbilstoši autorizācijas noteikumiem vai klātienē šajā interneta vietnē 
norādītajās vietās. Balsošanas periods tiek norādīts interneta vietnē 
www.balso.riga.lv. Balsojumu par projektu var veikt tikai vienu reizi 
persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu. Balsojums tiek veikts viena 
kalendārā mēneša ietvaros.

Balsošanas process:

Aizpildīta un parakstīta projekta veidlapa un projekta skice (norādāmi 
visu projekta būtisko elementu izmēri cm un tā izvietojums uz 
zemesgabala robežu plāna vai izdrukas no www.topografija.lv — 
2020.g. nolikums)

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa, dokumenti, kas apliecina iesniedzēja vai tā pilnvarotas personas 
tiesības rīkoties iesniedzēja vārdā, kā arī projekta skice, kā arī viena vizualizācija, kurā uzskatāmi attēlots 
Projekta īstenošanas rezultāts. 

Projekta iesniegumu veidojošie dokumenti:

Nevalstiskās organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas pārstāv 
Rīgas pilsētas apkaimju intereses, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta 
Rīgas pilsētā un kuru darbības mērķis nav pretrunā Konkursa nolikumā 
izvirzītajiem mērķiem.

Rīgas pilsētā dzīvesvietu 
deklarējušas fiziskas personas no 
16 gadu vecuma UN nevalstiskās 
organizācijas, kuru juridiskā 
adrese ir reģistrēta Rīgas pilsētā 
un to darbības mērķis ir Rīgas 
apkaimju pilsētvides kvalitātes 
uzlabošana.

10 cilvēku, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Gulbenes novadā un kuri 
sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu, grupa, VAI normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā reģistrēta biedrība, kuras juridiskā adrese ir reģistrēta 
Gulbenes novadā un kuras darbības mērķis nav pretrunā Konkursa 
nolikumā izvirzītajiem mērķiem

Projektu var iesniegt:

3 1 Nav noteikts.

Maksimālais projektu skaits, ko var iesniegt:

50 000 euro (ieskaitot PVN

Viena projekta maksimālais finansējums:

500 000 eiro (ieskaitot PVN) 110 000 eiro (ieskaitot PVN)

Kopējais projektu konkursa finansējums:


