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Pašvaldību likums

– Pašvaldību likums (pieņemts š.g. 8.septembrī, stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī)
paredz, ka:

• par līdzdalības budžeta izlietojumu lemj pašvaldības administratīvās
teritorijas iedzīvotāji

• pašvaldības no 2025.gada gadskārtējā budžetā paredz finansējumu
līdzdalības budžetam vismaz 0,5% apmērā no vidējiem IIN un NĪN
ieņēmumiem, kas tiek aprēķināti par pēdējiem trīs gadiem

• līdzdalības budžetu iedala līdzdalības budžeta plānošanas vienībās (nosaka
pašvaldību attīstības programmās)

• finansējums tiek izlietots sabiedrības ierosinātiem teritorijas attīstības
projektiem, kas paredz ieguldījumu pašvaldības īpašumā

• projektu iesniegšanu, atlasi un īstenošanu organizē katra pašvaldība
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– Likums nosaka arī līdzdalības budžeta projektu ideju iesniegšanas un atlases
kārtību:

• projektus iesniegt varēs fiziska persona, kas ir sasniegusi 16 gadu vecumu
vai reģistrēta biedrība/nodibinājums, kurā nav pašvaldības dalības

• par projektiem balsot varēs pašvaldības administratīvajā teritorijā
deklarētas fiziskās personas, kuras sasniegušas vismaz 16 gadu vecumu

• projektā paredzētie ieguldījumi ir ekonomiski pamatoti, rezultāts ir plaši
pieejams iedzīvotājiem

• projekts paredz ieguldījumu pašvaldības īpašumā, bet ieguldījumus citā
īpašumā — ar attiecīgu saskaņojumu un ieguldījums ir nepieciešams, lai
īstenotu pašvaldības autonomās funkcijas vai brīvprātīgās iniciatīvas

vai

• projekts paredz citu rīcību, kas uzlabo pašvaldības autonomo funkciju vai
brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu

Pašvaldību likums
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Pašvaldību likums
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– Tāpat likums nosaka pašvaldības saistošo noteikumu saturu līdzdalības
budžeta īstenošanai (līdzdalības budžeta nolikums), tostarp:

• pašvaldības institūciju, kas nodrošina projektu atlasi un uzrauga
līdzdalības budžeta izlietošanu

• projekta pieteikuma paraugu

• projektu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 dienām

• projektu atlases kritērijus

• balsošanas veidu un kārtību

• balsošanas termiņu, kas nav īsāks par 14 dienām

• balsu skaitīšanu un īstenojamo projektu noteikšanu

− Likumā ir noteikts, ka projektu īsteno pašvaldība, tā īstenošanu uzsāk
3 mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas un īsteno divu gadu laikā.



Līdzdalības budžeta informācijas 
sistēma

- VARAM ir uzsākusi darbu pie līdzdalības budžeta valsts
informācijas sistēmas izstrādes TAPIS ietvaros

- Mērķis: nodrošināt iespēju īstenot līdzdalības budžetu
atbilstoši Pašvaldību likumam

- Pašvaldībām - organizēt līdzdalības budžeta projektu ideju
konkursus TAPIS (administratora vide)

- Iedzīvotājiem – sniegt iespēju piedalīties, t.i. iesniegt
projektus un balsot par tiem, kas plānots Latvija.lv e-
pakalpojuma veidā (publiskā daļa)

- Šobrīd tiek piesaistīts finansējums IS izstrādes uzsākšanai

- IS iecerēts pabeigt līdz 2025.gada 1.janvārim
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Līdzdalības budžeta informācijas sistēmas 
lietotājstāsti

Neautentificējies 
iedzīvotājs

• Skata visus projektus, sākot no brīža,
kad par tiem var nobalsot, t.sk.
projektus no iepriekšējiem balsošanas
cikliem

Autentificējies 
iedzīvotājs • Skata visus projektus, sākot no brīža,

kad par tiem var nobalsot, t.sk.
projektus no iepriekšējiem balsošanas
cikliem

• Iesniedz projektus
• Skata savus iesniegtos projektus,

neatkarīgi no to statusa
• Balso par projektiem
• Saņem paziņojumus, par kuriem ir

pierakstījies

Pašvaldības 
speciālists

• Publicē visus materiālus, kas attiecas
uz līdzdalības budžetu pašvaldībā

• Sagatavo projekta iesnieguma formu
• Ievada iesniegtos projektus, kuri

saņemti ārpus sistēmas
• Izskata iesniegtos projektus, un virza

tos uz balsošanu, ja tie atbilst
nosacījumiem

• Organizē balsošanu

Sistēmas 
pārzinis

Klientu atbalsta 
centra speciālists • Palīdz nobalsot tiem iedzīvotājiem,

kuriem nav autentificēšanās iespējas
(nedigitāli klienti) vai nav pietiekamu
zināšanu/prasmju, lai nobalsotu

• Sniedz atbalstu pašvaldības
speciālistiem

• Aktualizē nacionālā līmeņa
klasifikatorus
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Publiskā daļa

Centrālais modulis

Neautentificējies 
iedzīvotājs

Autentificējies 
iedzīvotājs

Klientu atbalsta 
centra speciālists

Pašvaldības 
speciālists

Sistēmas 
pārzinis

Datu avoti

Pilsonības un 
migrācijas lietu 

pārvaldes 
Fizisko personu 

reģistrs

Valsts zemes 
dienesta 

Adrešu reģistrs

Valsts zemes dienesta
Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra 
informācijas sistēma

Tiesu administrācijas 
Valsts vienotā 

datorizētā 
zemesgrāmata

1 2 3 4

1 No Fizisko personu reģistra tiek saņemti dati, vai
iedzīvotājs ir sasniedzis 16 gadu vecumu un iedzīvotāja
deklarētās dzīves vietas adrese

2 No Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas tiek
saņemti dati par nekustamā īpašuma īpašumtiesību
statusu

3 No Adrešu reģistra tiek saņemti adrešu punktu ģeotelpiskie
dati

No šiem datiem tiek aprēķināts, par kuru līdzdalības budžeta
plānošanas vienību (teritoriju) iedzīvotājs var balsot

4 No Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
tiek saņemti zemes vienību ģeotelpiskie dati, kuri ir pašvaldību
īpašumā

Iedzīvotājs var iesniegt projektu, kas paredz ieguldījumu
pašvaldības īpašumā, izņemot gadījumus, kad ir saņemts
attiecīgs saskaņojums
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VARAM līdzdalības budžeta 
speciālists

Informācijas sistēmas pārzinis

- Sniedz atbalstu pašvaldībām;
- Konstatē nepieciešamos sistēmas uzlabojumus;
- Veic izmaiņas vai piešķir atļauju veikt izmaiņas,

gadījumos, kad pašvaldību speciālists ir pieļāvis
kļūdu;

- Informē par izmaiņām sistēmā;
- Nodrošina uzkrātās informācijas struktūru –

izstrādā projektu veidu klasifikatoru, kas
nodrošina strukturētu datu kopu (projektu
sarakstu), kuru plānots publicēt Atvērto datu
portālā;

- Ir pieejama informācija par katru pašvaldības
līdzdalības budžeta ciklu, katru iesniegto
projektu, balsu skaitu un veiktajām izmaiņām
projektu pieteikumos;

- Apkopo statistiku par pašvaldību projektu
veidiem, konkursu rezultātiem un projektu
īstenošanu;

- Ir atbildīgs par sistēmas izmaiņu pieprasījumu
izstrādi.
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- Izziņo pašvaldības līdzdalības budžeta konkursa posmus
un to termiņus: projektu iesniegšana, balsošana,
rezultātu izziņošana;

- Izmantojot projektu veidu klasifikatoru, pašvaldības
nolikumā norāda projektu atlases kritērijus pēc
kategorijas;

- Veic iesniegto projektu izvērtēšanu un sistēmā atzīmē
publiski nepieejamus projektus (iesniegti, taču nav
izvērtēta atbilstība regulējumam) un publiski pieejamus
projektus (iesniegti un izvērtēti atbilstoši regulējumam);

- Nodrošina regulāru komunikāciju ar projektu
iesniedzējiem visos līdzdalības budžeta cikla posmos.
Projektu iesniegšanas procesā, nepieciešamības
gadījumā, lūdz projekta iesniedzējam precizēt
informāciju par projektu;

- Sistēmā atzīmē informāciju par projekta statusu:
‘Balsošana beigusies’, ‘Tiek gatavota iepirkuma
dokumentācija’, ‘Iepirkums’, ‘Būvniecība’, ‘Veiksmīgi
realizēts’, ‘Daļēji realizēts’, ‘Rezervē’, ‘Neatbalstīts’ u.tml.
Pie visiem projektiem ir iespējams norādīt informāciju,
piemēram, par to, kāpēc projekts ticis izvērtēts kā
neatbilstošs regulējumam;

- Apstiprina balsojumu pēc balsošanas termiņa beigām;

Pašvaldības speciālists līdzdalības 
budžeta jautājumos 

- Organizē pašvaldības līdzdalības budžeta projektu
ideju konkursu;

- Komunicē ar sistēmas pārzini par nepieciešamajiem
uzlabojumiem un lūdz palīdzību, ja tāda ir
nepieciešama;

- Publicē visu nepieciešamo informāciju par
pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju
konkursu, t.sk. lēmumus, nolikumu, projekta
pieteikuma formu, finansējuma apjomu,
kontaktinformāciju, projektu īstenošanas virzību;

- Sagatavo līdzdalības budžeta plānošanas vienības
un nosaka to robežas kartē;
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Iedzīvotājs, kuram ir
daudz ideju, ko varētu
uzlabot savā apkaimē

Iedzīvotāja, kas labprāt
piedalās aptaujās un
izsaka viedokli par
dažādām iecerēm
pašvaldībā

- Atverot līdzdalības budžeta informācijas sistēmas publisko daļu, iedzīvotāji vienā
pusē ierauga visas Latvijas līdzdalības budžeta projektu ideju sarakstu, bet otrā
lapas pusē ir redzama karte ar šo projektu attēlojumiem;

- Projektu sarakstu ir iespējams filtrēt pēc noteiktām kategorijām: pašvaldība,
līdzdalības budžeta plānošanas vienība, iesniegšanas gads, projekta veids u.tml.

- Karte un saraksts darbojas sinhronizēti, tiek attēloti tikai tie projekti, kas ir sarakstā;
- Katru projektu var aplūkot trīs līmeņos. Sarakstā ir tikai nosaukums, projekta veids

un statuss, uzspiežot uz nosaukuma tajā pašā šķirklī projekta bloks tiek izvērsts,
attēlojot projekta īso aprakstu, attēlu un poga ar iespēju doties uz projekta pilno
aprakstu. Nospiežot šo pogu, iznirstošā logā tiek atvērta projekta pilna informācija;

- Iedzīvotājiem augšējā lapas stūrī ir iespēja autorizēties ar Vienotās pieteikšanās
moduli, kas pēc autorizēšanās fakta nosaka informāciju par iespēju balsot konkrētā
pašvaldībā. Tāpat tiek piedāvāts pieteikties sistēmas paziņojumiem par aktuālo
jaunumu saņemšanu (pēc noklusējuma tiek izmantota Latvija.lv norādītā e-pasta
adrese un e-adrese ar iespēju mainīt paziņojumu saņemšanas veidu);

- Iedzīvotājiem iespējams palielināt tekstu, kā arī ieslēgt augsta kontrasta režīmu, kur
viss (izņemot karti) redzams tikai dažās krāsās. Tāpat iespējamas citas
piekļūstamības funkcijas, piemēram, galvenās navigācijas iespējas ar tastatūras
pogām u.c. funkcijas;

- Sistēmas publisko daļu iespējams ērti aplūkot arī mobilajā versijā. Mobilajā versijā
nav iespējams iesniegt projektus un vienlaikus aplūkot gan karti, gan projektu
sarakstu, taču ir iespēja aplūkot projektus pamīšus kartē un sarakstā, kā arī nobalsot
par tiem.
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Iedzīvotājs, kuram ir daudz idejas, ko 
varētu uzlabot savā apkaimē

Vēlas iesniegt projektu

- Iedzīvotājs, e-pastā saņemot paziņojumu par attiecīgās
pašvaldības projektu ideju iesniegšanas uzsākšanu,
dodas uz paziņojumā norādīto saiti, kur tiek lūgts
autorizēties sistēmā un atvērt projekta pieteikuma
iesnieguma formu;

- Projektu iespējams iesniegt tikai tad, ja tas paredz
ieguldījumu pašvaldības īpašumā (izņemot gadījumus,
kur saņemts attiecīgs saskaņojums), tāpēc kartē īpaši
attēlotas zemes vienības, kas ir pašvaldības īpašumā;

- Lai iesniegtu projektu, iedzīvotājs aizpilda formu.
Formas sākumdaļa visām pašvaldībām ir vienāda, bet
noslēgumā ir konkrētās pašvaldības individuāli noteiktie
datu lauki. Formas noslēgumā pēc noklusējuma ir
ieķeksēta pazīme, ka projekta iesniedzējs saņems visus
paziņojumus par projekta gaitu (balsošanas sākšanās /
beigšanās, rezultāts, statusa maiņa un tml.);

- Kamēr nav beidzies projekta iesniegšanas process,
iedzīvotājs var labot jau iesniegta projekta informāciju,
un pabeigt vēl neiesniegtos projektus;

- Pēc turpmākas autorizēšanās, iedzīvotājs projektu
sarakstā vispirms redz savus iesniegtos vai uzsāktos
(saglabāti, bet vēl nav iesniegti) projektus, un tikai pēc
tam citus projektus.
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- Iedzīvotāja, e-pastā saņemot paziņojumu par attiecīgās
pašvaldības līdzdalības budžeta konkursa balsošanas procesa
sākšanos, dodas uz paziņojumā norādīto saiti, kur tiek lūgta
autorizēties sistēmā;

- Iedzīvotāja var balsot tikai par projektiem pašvaldībā, kur
iedzīvotāja ir deklarēta;

- Pēc autorizēšanās projekta sarakstā pirmie nav Latvijas
populārākie projekti, bet gan tie, par kuriem iedzīvotāja var
nobalsot. Tie ir vizuāli izdalīti no pārējiem projektiem. Karte tiek
pietuvināta līdz mērogam, lai kartes skatā būtu redzami visi
projekti, par kuriem iedzīvotāja var nobalsot;

- Blakus balsošanas pogai pēc noklusējuma ir ieķeksēta pazīme ar
paskaidri, ka par šī projekta turpmāko gaitu tiks saņemti
paziņojumi (balsošanas rezultāts, realizācija u.tml.);

- Pēc nobalsošanas iedzīvotāja tiek aicināta par šo faktu dalīties
sociālajos tīklos;

- Balsošanas procesa noslēgumā tiek attēlota reitinga
piktogramma ar sistēmas aprēķinātu projekta ieņemto vietu
katrā no plānošanas vienībām;

- Pēc balsošanas procesa beigām iedzīvotāja redz projektu
sarakstu atbilstoši statusam – atbalstīts/neatbalstīts, izstrādes
procesā, ieviests. Iespējams aplūkot arī iesniegtās balsis
iepriekšējos līdzdalības budžeta konkursa ciklos.

Iedzīvotāja, kas labprāt piedalās 
aptaujās un izsaka viedokli par 
dažādām iecerēm pašvaldībā

Vēlas nobalsot par projektu
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Klientu atbalsta centra speciāliste

Palīdz nedigitālam klientam balsot 
par projektu

- KAC speciāliste arī ir pieteikusies paziņojumu saņemšanai
līdzdalības budžeta informācijas sistēmas publiskajā daļā , lai
nepalaistu garām brīdi, kad varēs balsot par kādā konkrētā
pašvaldībā iesniegtajiem projektiem;

- Kad KAC speciāliste saņem paziņojumu, ka kādā pašvaldībā tiek
uzsākts balsošanas process, viņa autorizējas sistēmā, atfiltrē
konkrētās pašvaldības projektus, par kuriem var nobalsot un
spiež ‘Sagatavot PDF no atlasītajiem projektiem’. Pēc tam KAC
speciāliste izdrukā sagatavotos materiālus. Izdrukātajos projektos
ir norādīta ne tikai pašvaldība, bet arī līdzdalības budžeta
plānošanas vienības. KAC speciāliste šos projektus sadala pa
kaudzītēm pēc plānošanas vienībām, un novieto visiem
klientiem redzamā un pieejamā vietā;

- Gadījumos, kad KAC ierodas nedigitāls klients, kas vēlas aplūkot
līdzdalības budžeta konkursa projektus un nobalsot par kādu no
projektiem, KAC speciāliste, izmantojot VPV KAC pakalpojumu
izpildes pilnvarošanas risinājumu, lūdz klientam uzrādīt personu
apliecinošu dokumentu un parakstīt pilnvarojuma piekrišanu.
KAC speciāliste ievada pakalpojumu sniegšanas sistēmā klienta
personas kodu, identificējot klienta atbilstību, lai balsotu par
kādu projektu, un veic balsojumu uz pilnvarojuma pamata.



14

Jautājumi diskusijai

- Kā pašvaldību speciālistiem atvieglot nedigitālu iedzīvotāju
projektu iesniegšanas ievadi IS?

- Balsošanas iespējas IS – vai iedzīvotāji drīkst balsot par vairākiem
attīstības projektiem un mainīt domas līdz balsošanas procesa
beigām?

- Kā visefektīvāk nodrošināt iesniegto projektu labošanu, ja
pamanītas kādas neatbilstības nolikumam?

- Kā pašvaldību speciālistam ļaut apstrādāt pieteikumus pēc to
iesniegšanas? Piemēram, ja tiek konstatētas kļūdas vai iesniegti
vairāki dublējoši projekti.

- Vai attēlot aktuālos balsu skaitus balsošanas procesa laikā?

- Kādas vadlīnijas ir nepieciešamas no VARAM veiksmīgākai
līdzdalības budžeta īstenošanai?

- Citi jautājumi?



Paldies par uzmanību!
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