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Līdzdalīgā budžeta mērķi (biežāk sastopamie)

▪ Veicināt kvalitatīvu dzīves vidi (publisku vidi)

▪ Veicināt iedzīvotāju iesaisti novada attīstībā

▪ Veicināt iedzīvotāju un pašvaldības sadarbību

▪ + veicināt apkaimju attīstību 

▪ + pašvaldībai iegūt atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem publiskās ārtelpas 
uzlabojumiem 



1. Pieejamais kopējais budžets

2. Max budžets uz vienu projektu

Olaine Mārupe Valmiera Ropaži Gulbene Rīga

Kopējais 

budžets

100 000 250 000 30 000 100 000 110 000 700 000

Olaine Mārupe Valmiera Ropaži Gulbene Rīga
Summa uz 

vienu 

projektu 

(max)

33 000 50 000 10 000 - 30 000 10 000 35 000 70 000



Kas var iesniegt projektu?

▪ Attiecībā uz fiziskām pērsonām dominē 2 pieejas –

1) jebkurš, 16 gadus vecs, novada iedzīvotājs 

VAI 

2) 10 personu grupa . 

+ Vienā pašvaldībā arī šāds kritērijs – “fiziska persona, kurai pieder īpašums […] 
novadā, un kura ir sasniegusi 16 gadu vecumu



Kas var iesniegt projektu?

▪ Attiecībā uz juridiskām personām- dažādas pieejas:

1) novadā reģistrētas nevalstiskās organizācijas (biedrības vai nodibinājumi)

2) biedrība vai nodibinājums, kuru darbības mērķis nav pretrunā ar Konkursa 

nolikumā izvirzītajiem mērķiem

3) novadā darbojošās nevalstiskās organizācijas

4) juridiska persona, kuras reģistrētā un faktiskā pamata darbības vieta ir […]

novada administratīvajā teritorijā un tajā nav pašvaldības dalības



Vērtēšana

1) Projektu vērtēšanu (atbilstību admin prasībām) veic Vērtēšanas komisija

2) Divās pašvaldībās pie vērtēšanas parādās iedzīvotāju padomes – Ropažos
(Iedzīvotāju konsultatīvā padome) (veic pirmreizējo izvērtējumu) un Mārupē
(Apkaimju konsultatīvā padome) (atlases otrās kārtas posmā)



Kas var balsot par iesniegtiem projektiem? 

- Persona, kas sasniegusi 16 (sešpadsmit) gadu vecumu un kuras deklarētā
dzīvesvieta ir […] novadā



Balsošanas rīki

1) Klātienē

2) Onlainā – aplikācija, vietne

+ ir arī šāda prakse - Balsojumu par projektiem organizē 3 balsošanas apgabalos, 
kas izveidoti, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu uz 2022.gada 1.janvāri atbilstoši 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajām ziņām. Persona var balsot vienu 
reizi par vienu projektu katrā apgabalā. Viena persona kopā var balsot par trīs 
projektiem
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