


Demokrātisks process, kur sabiedrība
pati nolemj, kā labāk tērēt daļu no
valsts vai pašvaldības budžeta.

Kas ir sabiedrības
līdzlemta budžetēšana?



6. PAŠVALDĪBA 
TIEKAS AR

IEDZĪVOTĀJIEM &

KOMUNICĒ PAR

TO, KĀ UZLABOT

IDEJAS

1. IZVEIDO
SISTĒMU

2. IEDZĪVOTĀJI

ATTĪSTA & IESNIEDZ

SAVAS IDEJAS
3. PAŠVALDĪBA

NOVĒRTĒ IDEJU

ATBILSTĪBU

NOLIKUMAM

4. IEDZĪVOTĀJI

BALSO

PAR

DERĪGAJĀM

IDEJĀM
5. ĪSTENO

UZVARĒJUŠĀS

IDEJAS



ARGUMENTI PAR ARGUMENTI PRET

Demokrātisks & iedvesmojošs process
Laikietilpīgs un sarežģīts process no

ieviesēja perspektīvas

Caurredzams process
(salīdzinoši ar projektu konkursiem)

Neatrisina visas līdzdalības problēmas

Iesaistošs process (aktīvākie var iesniegt
idejas, bet pārējie var balsot par idejām)

Izglītojošs un informatīvs process (gan no
iedzīvotāju, gan pašvaldības perspektīvas)



Kāpēc pašvaldības izvēlas
ieviest līdzdalības budžetu?



mērķis bija aktivizēt citādi ļoti
individuālistisko sabiedrību
sadarboties dažādu problēmu
risināšanā un veicināt
pilsonisko aktivitāti

Avots: Domnīca PROVIDUS. (2019) Pārskats “Biežāk uzdotie jautājumi par sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu pašvaldībās”.
Tiešsaistē pieejams: https://providus.lv/article_files/3623/original/SLBpasvaldibas_parskats_par_biezakajiem_jautajumiem.pdf?15741579543

Kāpēc Igaunijas pilsēta Tartu
nolēma ieviest līdzdalības budžetu?

https://participedia.net/method/163
https://participedia.net/method/163
https://participedia.net/method/163


Avots: Domnīca PROVIDUS. (2019) Pārskats “Biežāk uzdotie jautājumi par sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu pašvaldībās”.
Tiešsaistē pieejams: https://providus.lv/article_files/3623/original/SLBpasvaldibas_parskats_par_biezakajiem_jautajumiem.pdf?15741579543

Kāpēc Īslandes pilsēta Reikjavīka
nolēma ieviest līdzdalības budžetu?

lai dotu iedzīvotājiem iespēju tieši
ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus
[..], lai izglītotu iedzīvotājus un lai
veidotu uzticēšanos (sociālo kapitālu)

https://participedia.net/method/163
https://participedia.net/method/163
https://participedia.net/method/163


Līdzdalības budžets
Igaunijas pašvaldībās

Avoti:

1 ) NCM Project between Latvia, Estonia, and Iceland Overview PB in Estonia October 2022 By e-Governance Academy;

2) Presentation "Participatory Budgeting in Estonia" by Program Director of e-Democracy, E-Governance Academy Kristina Reinsalu, PhD

https://participedia.net/method/163


Līdzdalības
budžets
Igaunijā tiek
īstenots kopš
2011.gada



Cik gadus Igaunijas pašvaldībās tiek īstenots līdzdalības budžets?

0 - 1 gadu

2 - 3 gadus

4 - 5 gadus

Vairāk nekā 8 gadus

6 - 7 gadus
2

6

139

6



Mazāk nekā 10 000 EUR 

11 000 - 25 000 EUR

26 000 - 50 000 EUR

Vairāk nekā 100 000 EUR 

51 000 - 100 000 EUR

32

6

12

11

Cik daudz Igaunijas pašvaldībās tērē līdzdalības budžetam?



Budžets tiek
sadalīts pa
apkaimēm7

25

Kā tiek sadalīts līdzdalības budžeta finansējums pilsētas ietvaros?

Vienots
budžets

visai pilsētai



Rīko
apspriedes /
diskusijas ar
iedzīvotājiem
par projektiem

10

22

Vai pašvaldības līdzdalības budžeta ietvaros rīko apspriedes?

Nerīko
apspriedes



Pašvaldības ar lielāko iedzīvotāju aktivitāti līdzdalības budžetā:

20% iedzīvotāju
balsoja par
projektiem

100% balsu tika
nodotas
elektroniski
(VOLIS platformā)



Pašvaldības ar lielāko iedzīvotāju aktivitāti līdzdalības budžetā:

15% iedzīvotāju
balsoja par
projektiem

77,8% balsu tika
nodotas
elektroniski ,
22,2% – papīra
formā



Tartu pilsētas & Tartu novada iedzīvotāju aktivitāte līdzdalības budžetā:

7,4% balsoja
(no tiem 97% elektroniski)

10,4% balsoja
(no tiem 100% elektroniski)



Tallinas pilsētas iedzīvotāju aktivitāte līdzdalības budžetā:

2.9% iedzīvotāju
balsoja

(no tiem 97%
elektroniski Tallinas
pilsētas mājaslapā,
bet 3% papīra formā)



Līdzdalības budžets
Īslandes pašvaldībās



GardabaerKópavogur

Reykjavík
Mosfellsbær



Līdzdalības budžets Īslandes pašvaldībās:

Vairāk nekā 15 pašvaldības īsteno
līdzdalības budžetēšanu – sākot ar
ciemu, kurā dzīvo 267 cilvēki, un
beidzot ar galvaspilsētu Reikjavīku
(~130 tūkstoši iedzīvotāji)



Līdzdalības budžets Reikjavīkā (1/2)

Vairāk nekā 1000 idejas īstenotas laika
posmā no 2012. līdz 2021.gadam;

Budžets 2021.gadā – 8 miljoni EUR.



Līdzdalības budžets Reikjavīkā (2/2)

Process vienkāršāks iedzīvotājiem -
iedzīvotāji iesniedz vispārīgas idejas:

Iedzīvotāji iesniedz visparīgas idejas;
Pašvaldība nosaka aptuvenās izmaksas;
Iedzīvotāji balso par idejām;
Pašvaldība īsteno uzvarējušās idejas.

1.
2.
3.
4.



Reikjavīkas iedzīvotāju aktivitāte (balsošanas process)


