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Aptaujas atbilžu apkopojumus par VARAM 
izstrādāto Konceptuālo ziņojumu “Par 
līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā”  
 

Informācija par aptauju1  
Sabiedriskās apspriešanas ietvaros Domnīca PROVIDUS 2019.gada 18.decembrī izsūtīja elektronisku 
aptauju visām Latvijas pašvaldībām, kā arī reģionālajiem NVO centriem, aktīvākajām NVO, aicinot izteikt 
viedokli par VARAM izstrādāto Konceptuālo ziņojumu. Aptauja noritēja no 2019.gada 18.decembra līdz 
31.decembrim. Tā notika elektroniski un tika izsūtīta visām Latvijas pašvaldībām, kā arī reģionālajiem NVO 
centriem, aktīvākajām NVO.  
 

Aptaujas dalībnieki 
Minētajā laika periodā tika saņemtas 46 atbildes, aptaujas dalībnieki pārstāv 36 dažādas Latvijas 
pašvaldības. Puse (50%) no aptaujas dalībniekiem norādījuši, ka ir pašvaldību deputāti, 41% pašvaldību 
darbinieki, pārējo atbildes sniegušo dalībnieku nodarbošanās nav saistīta ar darbu pašvaldībā.  
 

Aptaujas dalībnieku pašnovērtējums savām zināšanām par sabiedrības līdzlemtu 

budžetēšanu 
Kopumā aptaujas dalībnieki savas zināšanas par sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu novērtējuši kā labas: - 
50% no dalībniekiem atzina, ka aptuveni zina, kas tas ir, bet 43.5% atbildēja, ka viņi ir labi informēti par 
to, kas ir sabiedrības līdzlemta budžetēšana. Pārējie 6.5% dalībnieku pirms aptaujas aizpildīšanas nezināja, 
kas ir sabiedrības līdzlemta budžetēšana. [Informācijai: Aptaujā bija iekļauts sabiedrības līdzlemtas 
budžetēšanas īss skaidrojums]. 
 

Informētība par VARAM Konceptuālo ziņojumu 
Gandrīz 33% dalībnieku pirms aptaujas aizpildīšanas bija rūpīgi iepazinušies ar Konceptuālo ziņojumu, bet 
48% to bija izdarījuši, ātri caurlasot. 19,6% no dalībniekiem to nebija lasījuši.  
 

 

 

                                                           
1 Aptaujas dalībnieku atbildes sniedz ieskatu par pašvaldību deputātu un darbinieku vērtējumu un nav uzskatāmas 
par Domnīcas Providus viedokli. 
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Aptaujas dalībnieku viedoklis par VARAM konceptuālā ziņojuma 

priekšlikumiem 
 

1.Vairākums atbalsta brīvprātīgu sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas ieviešanu 

pašvaldībās  
 

Vai Latvijas pašvaldībās līdzdalības budžets būtu jāievieš kā obligāts pienākums vai kā brīvprātīga izvēle? 

17,4 % Obligāta 78,3% Brīvprātīga 4,3% Nezinu, nav viedokļa 

 

Dalībnieki, kuri atbalsta to kā brīvprātīgu, ir minējuši šādus iemeslus:  

- Pašvaldību atšķirību dēļ vienots regulējums ir sarežģīti īstenojams; 

- Pašvaldības jau īsteno dažādas iesaistes formas, līdzfinansē NVO, šāds modelis kā obligāts nav 

nepieciešams; 

- Obligātuma gadījumā jāparedz kontrole, kas visu ievērojami sarežģī; 

- Obligātuma gadījumā risks, ka modelis tiks ieviests formāli, neiedziļinoties. Pašvaldības, kas 

labi apzināsies līdzlemtas budžetēšanas nozīmi un priekšrocības, šo modeli ieviesīs pašas. 

- Prasība pēc obligātuma nav demokrātiska. 

- Pašvaldībām var pietrūkt kapacitātes un finansiālo iespēju to ieviest kā obligātu. 

- Pašvaldībām attīstībai trūkst resursu. Attīstības finansējums galvenokārt nāk no ES fondiem 

un tas ir mērķēts noteiktām vajadzībām, sabiedrības līdzlemtai budžetēšanai tos nevar tērēt, 

tādēļ iedzīvotāju līdzdalība var izrādīties bezjēdzīga. 

- “Pilsoņi ievēlējuši deputātus, tātad uzticējuši viņiem lemt par budžeta izlietošanu.” 
- “Labi līdzdalības budžetēšanas piemēri aizraus vairāk un efektīvāk nekā vienlīdz uzspiesta 

sistēma dažādu "ātrumu" pašvaldībām. Tas mudinās iedzīvotājus pašus interesēties un 

pieprasīt šādus risinājumus no pašvaldības nevis pakļaus kopējās finananses, iespējams, vēl 

pilsoniski negatavai / neaktīvai sabiedrībai. Ilgtermiņa līdzbudžetēšanas mērķis ir trāpīgāks un 

efektīvāks publisko līdzekļu izlietojums, tāpēc slikti vai neloģiski tās piemēri sistēmai kopumā 

kaitēs vairāk nekā pakāpeniska tās ieviešana.” 
 

Dalībnieki, kuri atbalsta to kā obligātu, minējuši šādus iemeslus: 

- “Pēc novadu apvienošanas tas palīdzēs labāk apzināt un realizēt visu teritoriju iedzīvotāju 

vajadzības un idejas.” 

- “Līdzdalības budžeta izlietojums balstīsies uz sabiedrības vairākumu un aktivitāti. Viens aktīvs 

cilvēks varēs prevalēt attiecībā uz vidējas aktivitātes cilvēku. Tātad jārada apstākļi vai 

ierobežojumi, lai neveidojas konsolidējoši viena vai dažu aktīvu indivīdu resursu plūsma.” 
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2. Nav pārliecinoša atbalsta paredzētajam finansējuma apjoma modelim 
 

Vai Jūs piekrītat VARAM nostājai, ka  līdzdalības budžeta finansējuma apjomam jābūt ne mazāk par 1% 

no iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļa pēdējos 3 gados? 

54,3 % Piekrītu 37 % Nepiekrītu 8,7 % Cita atbilde 

 

Aptaujas dalībnieki, kuri atbalsta šo priekšlikumu, pievienojuši šādu pamatojumu: 

- “Tas motivēs maksāt nodokļus.” 

- “Tas būtu vienkāršāk.” 

- “Jau šobrīd pašvaldības cenšas iebudžetēt maksimālus resursus, lai tālāk asignētu attiecīgus 

līdzekļus bez jebkādas sabiedrības un deputātu tālākas iesaistes. Līdz ar to budžeta līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem postenī pašvaldībās strauji rūk. Tiem tomēr būtu jābūt vismaz 1% 

līmenī, lai atstātu operatīvu deputātu iesaisti gada griezumā. Līdzdalības budžets šādu funkciju 

noteikti pildītu šādā apjomā. Deputātiem bieži vien ir maza teikšana no šī (īpaši opozīcijai), 

tāpēc obligātums un apjoms ir demokrātisks un sabiedrību iesaistošs moments.” 

 

Aptaujas dalībnieki, kuri neatbalsta šo priekšlikumu, pievienojuši šādu pamatojumu: 

- “Jābūt brīvai izvēlei arī finansējuma apjoma noteikšanai.” 
- “Informatīvajā ziņojumā nav iekļauts VARAM aprēķins par minimālās summas apmēru 

pašvaldību griezumā. Lai pieņemtu lēmumu par summu, ir jāzina tās apmērs. Šobrīd 

piedāvātais ir būtisks augstāks līmenis nekā ziņojumā minētajos citu valstu piemēros. Neloģiski 

ir dot iespēju izvēlēties realizēt vai nerealizēt VARAM piedāvāto līdzdalības budžetu un 

vienlaikus noteikt minimālo summas apmēru, ja izvēlas realizēt. Vispirms nepieciešams 

"notestēt" sistēmu un procesu uz "brīvprātīgajiem" un pēc tam to uzlikt par obligātu 

pienākumu.” 
- “Pirmkārt formulējums ir ļoti nekorekts. Pašvaldībām donoriem šis līdzdalības budžets ir būtiski 

lielāks, kaut arī no šiem nodokļiem vēl aprēķina iemaksas PFIF, savukārt saņēmējiem būtiski 

mazāks, ja lielu daļu ieņēmumu veido dotācija no PFIF, kā rezultātā "obligātā" līdzdalība 

īpatsvarā pret pašvaldības budžeta izdevumiem var atšķirties vairākas reizes.  

Otrkārt. Ar šādu 1% metodi līdzdalības budžets pieaugs vidēji 10 reizes, kas nozīmē, ka 

līdzdalības budžets tad nevar būt tikai infrastruktūras objekti, bet tam jābūt arī uzturēšanas 

budžetam -svētku organizēšana - jā/nē, salūts, vietējās bibliotēkas bibliotekāra alga, ceļu 

remonts un uzturēšana.” 
- “Sabiedrība tam vēl nav gatava.” 

Dalībnieki, kuri snieguši citu atbildi, norādījuši: 

- “1% vajadzētu būt rekomendētajam apjomam, taču obligāta tā noteikšana var kavēt atsevišķu 

pašvaldību labo gribu iesaistīties līdzbudžetēšanas sistēmā, ja tas nozīmētu finansējuma 

noņemšanu citām prioritātēm.” 

- “Daļēji piekrītu, šim kritērijam būtu nepieciešams pārejas periods, pakāpeniski nonākot līdz 1%, 

kamēr sabiedrība "mācās darot".” 

- “Pašvaldības ir ļoti dažādas pēc iespējām un citiem rādītājiem, nebūtu pat korekti noteikt minimumu 

jeb maksimumu. Jābūt pašvaldības pārdomātai un reālai summai.” 
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3.Dalās domas par modeli, ka pašvaldības projektus īsteno gada laikā 
 

Vai Jūs piekrītat VARAM nostājai šajā jautājumā (par pašvaldību obligātu pienākumu ieviest uzvarējušās 

idejas aptuveni gada laikā)? 

42,2 % Piekrītu 48,9% Nepiekrītu 8,9% Cita atbilde 

 

Priekšlikumam, ka pašvaldības sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas projektus ievieš gada laikā bija 

atbalsts no 42.2% aptaujas dalībnieku, taču nedaudz vairāk (49%) bija tādu, kas šo priekšlikumu 

neatbalsta.  

Aptaujas dalībnieki, kuri nepiekrīt šim priekšlikumam un pievienojuši savu paskaidrojumu, visbiežāk kā 

argumentu min to, ka īpaši gadījumos, ja idejas būs saistītas ar infrastruktūras izbūvi, tehnisko projektu 

izstrādi, iepirkumu procedūras organizēšanu, ņemot vērā būvniecības sezonalitāti, var īstenošanu padarīt 

gada laikā neiespējamu. 

Aptaujas dalībnieki, kuri piekrīt šim uzstādījumam un to paskaidrojuši, kā pamatojumu minējuši to, ka tādā 

veidā  iedzīvotāji ātrāk redzēs iesaistes rezultātu un jutīsies sadzirdēti.  

9% ir snieguši citu atbildi. Starp tām biežākā ir, ka projekti būtu jāvērtē individuāli. Izteikts arī ierosinājums 

sadalīt procesu divu gadu periodā no kura pirmajā gadā notiek priekšlikumu iesniegšana un izvērtēšana, 

bet otrajā gadā finansējuma piešķiršana un īstenošana.   

 

4.Pārliecinošs atbalsts priekšlikumam, ka valsts nosaka obligāti ievērojamus principus, bet 

pašvaldības izstrādā detalizētākus kritērijus 
 

Vai Jūs piekrītat VARAM nostājai šajā jautājumā par to, kuri līdzdalības budžeta aspekti ir regulējami ar 

likumi, un kuri - atstājami pašvaldību pašu ziņā? (Īstenošanas noteikumi un obligāti ievērojamie principi: 

nacionāla mēroga principi un pašvaldības tiesības.) 

76,1% Piekrītu 21,7 % Nepiekrītu 2,2% Cita atbilde 

 

76% aptaujas dalībnieku piekrīt VARAM piedāvātajam modelim, ka valsts nosaka obligāti ievērojamus 

principus, kuri jāievēro pašvaldībām, ieviešot sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu, bet katra pašvaldība 

izstrādā detalizētākus kritērijus, balstoties uz pašvaldības prioritātēm, mērķiem.  

22% aptaujas dalībnieki šim nepiekrīt un daži dalībnieki pievienojuši paskaidrojumu: 

- “Lūdzu vietējo projektu risinājumus atstājiet pašvaldību ziņā. Kā izskatīsies, kad ar likumu 

gribēsiet pēc cilvēku vēlmēm ierīkot piemēram (strūklaku) Rimi stāvlaukuma vidū. Varbūt slikts 

piemērs. Noteikti vajadzētu uzlabot, modernizēt balsošanas iespējas! 

Ja par balsošanu, tad vismaz 30% no iedzīvotāju skaita jānobalso par projektu.” 

- “Pašvaldības nav jāregulē savu lēmumu pieņemšanā.” 

- “Uzskatu, ka lietderīgāk būtu grantu fonds, no kura grantu var saņemt nesarežģījot visu 

procesu.” 

- “Mūsu sabiedrība tam vēl nav gatava.” 
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- “Nav saprotams NACIONĀLAJĀ līmenī obligāti norādīti citi principi, lai nodrošinātu līdzīgu 

pieeju starp pašvaldībām.” 

 

5.Atbalsts priekšlikumam, ka par projektiem balso 16 gadu vecumu sasnieguši jaunieši.   
 

Vai Jūs piekrītat VARAM nostājai šajā jautājumā (par 16 gadu slieksni balsošanai, kā arī par pašvaldību 

izvēles brīvību attiecībā uz projektu iesniedzēju loku)? 

67,4 % Piekrītu 28,3 % Nepiekrītu  4,3 % Cita atbilde 

 

67% aptaujas dalībnieku piekrīt VARAM ierosinājumam, ka par pieteiktajām idejām varēs balsot 16 gadus 

sasnieguši jaunieši. Aptaujas dalībnieki norāda, ka tas varētu veicināt jauniešu pilsonisko aktīvismu. Kāds 

no dalībniekiem ierosina to pazemināt līdz 14 gadiem.  

29% atbildes sniegušo nepiekrīt VARAM ierosinājumam. Daži no aptaujas dalībniekiem pievienojuši 

skaidrojumu savai nostājai, piemēram: 1) piekrīt, ka jaunieši no 16 gadu vecuma var piedalīties balsošanā, 

bet ne kā projektu iesniedzēji; 2) sabiedrība tam nav gatava; 3)ierosina to paaugstināt līdz 18 gadu 

vecumam. 

Tie, kas atbalsta citu variantu, nav plaši to paskaidrojuši. Savu paskaidrojumu pievienojis tikai viens 

dalībnieks, norādot, ka labas idejas var būt arī 10 gadu vecuma bērnam. 

 

6.Dalās domas par priekšlikumu, ka iedzīvotāji iesniedz projekta idejas nevis jau detalizēti 

izstrādātu projektu.   
 

Vai Jūs piekrītat VARAM nostājai šajā jautājumā (par to, ka projektu pieteicējiem nav detalizēti jāsagatavo 

idejas pieteikums)? 

44,4 % Piekrītu 40 % Nepiekrītu 15,6 % Cita atbilde 

 

44,4 % aptaujas dalībnieku atbalsta VARAM ideju, ka projektu pieteicējiem nav detalizēti jāizstrādā idejas 

pieteikums. Divi no aptaujas dalībniekiem ir pievienojuši paskaidrojumu savai nostājai un tie abi norāda, ka 

no iedzīvotājiem nevar prasīt prasmi izstrādāt projektus, idejas ir svarīgākas un pēc tām ar tām jāstrādā 

pašvaldību speciālistiem.  

40% no aptaujas dalībniekiem nepiekrīt VARAM priekšlikumam un, salīdzinot ar priekšlikuma 

atbalstītājiem, biežāk pievienojuši paskaidrojumus savai nostājai: 

- “Izmaksu tāme ir nepieciešama jebkuras idejas vērtēšanas procesā, jo izmaksu - ieguvuma 

attiecība manuprāt ir noteicošais kritērijs. Bez zināmām izmaksām ideju pieteikumi, manuprāt, 

ir bezjēdzīgi.” 

- “Ja ideja netiek detalizēti izstrādāta, tas norāda, ka autors nav līdz galam pārliecināts par savas 

idejas realizēšanu.” 

- “Būtu jāsagatavo jau detalizēts projekta idejas apraksts, jo iesniedzējs virzot savu domu tālāk 

būs jau par to daudz domājis. Šeit būtu iespēja rasties patiešām kvalitatīvākiem, 
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pārdomātākiem projektiem. Jāpadomā ar par speciālistiem kas ar šo lietu strādās un apkopos 

idejas un virzīs tālāk, rīkos aptaujas, apstrādās datus un sazināsies ar iedzīvotājiem.” 

- “Lai veidlapu izstrādā VARAM visām PV vienu, ja reiz iniciatīva nāk no ministrijas! Kas ir 

domāts ar detalizētu projektu? Pamodelējot situācijas, nevar būt tā, ka tiek atsūtītas mēnesī 

100 nepilnīgi, skopi aizpildītas ideju veidlapas? PV darbiniekiem visas būtu jādod balsojumam, 

respektējot iedzīvotājus. Kāda administratīvā kapacitāte būtu jāiegulda, lai katrai idejai 

izstrādātu detalizāciju? Ja ideja guvusi iedzīvotāju atbalstu balsojumā, tad vienkārši sākas tās 

īstenošana.” 

- “Iedzīvotāju izpratne par obligātajām darbībām, lai ko varētu realizēt un attieksme pret 

iepirkumu un nodokļu maksāšanu var atšķirties. Nokrāsot ēku, tas nav tikai nopirkt krāsu un 

sarunāt, kas par skaidru naudu to izdara- projekts, ēkas krāsu pase, iepirkums, darbinieku 

nodokļi. Legālu darbību rezultātā faktiskās izmaksas pret iedomāti var atšķirties vairākas 

reizes. Ja tā ir līdzdalība, tad kopā no sākuma līdz beigām.” 

- “Līdzbudžetēšanas metode saknē nevar būt ideju skaistumkonkurss. Ideju konkursi ne obligāti 

ģenerē produktīvus viedokļus, kas tiešām vajadzīgi pašvaldības un sabiedrības attīstībai, un 

pakļauj tos populisma riskam. Iekļaujot zināmu (samērīgu) detalizācijas cenzu projektu 

iesniedzējiem, līdzbudžetēšana kļūs par izsvērtu un pamatotu risinājumu konkursu, kas 

rezultēsies jēgpilnākā pilsoniskās aktivitātes veicināšanā.” 

 

Tie aptaujas dalībnieki, kuri norādījuši atbildi “cita atbilde” ir skaidrojuši, ka tam būtu jāpaliek 

pašvaldības kompetencē. Tāpat norādīts uz to, ka projekti būs precīzāki, ja idejas jau 

iesniegšanas stadijā būs detalizētākas un pašvaldību kapacitāte ir ierobežota.  

 

7.Atbalsta priekšlikumu, ka sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas metodisko atbalstu 

nodrošina plānošanas reģioni.  
 

Vai Jūs piekrītat VARAM nostājai šajā jautājumā (par plānošanas reģionu funkcijām). Pašvaldību metodiskā 

vadība un kapacitātes stiprināšana: to nodrošina plānošanas reģioni?  

63 % Piekrītu 26,1 % Nepiekrītu 10,9 % Cita atbilde 

 

63% aptaujas dalībnieku piekrīt VARAM ierosinājumam, ka metodisko vadību un pašvaldību spēju 

kāpināšanu nodrošina plānošanas reģioni. Pievienotie paskaidrojumi: 

- “VARAM funkciju redzu kā izglītojošo un metodisko, bet ne kontrolējošo.” 

- “Kāds finansējums sekos uz plānošanas reģioniem, un no kurienes, šīs funkcijas īstenošanai?” 

- “Šī līdzdalības programma šķiet simpātiska, ja tā tiek finansēta ar ES SF finansējumu 

(piemēram, aprēķināta kvota uz pašvaldību pēc ATR) un lūgums ļaut to izmantot "cietajām" 

aktivitātēm! Neredzu vajadzību pēc starpniekinstitūcijas, ja ir izdoti normatīvie akti. VARAM 

pats var noorganizēt pirmos informatīvos seminārus. Pēc būtības te nekā sarežģīta nav. 

Māksla ir izstrādāt vienkāršus, skaidrus, nesarežģītus noteikumus, tad nebūs problēmu ar 

ieviešanu un starpniekus nevajadzēs. Un vispār, mēs pašvaldību darbinieki nemaz tik dumji un 

nespējīgi neesam:)” 

 

26 % Nepiekrīt šim VARAM priekšlikumam. Pievienotie paskaidrojumi: 
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- “Lai to dara pats VARAM.” 

- “Pēc novadu reformas reģioniem vispār nav jēgas, tie būs tikai ierēdņi, kuri tērēs atkal 

nodokļu naudu, bet neko neražos! Šo sociālisma laika piedēkli, tāpat kā LPS vajag pēc 

iespējas ātrāk nolikvidēt! Labāk dodiet šo finansējumu pa tiešo uz novadiem, šeit 

noteikti būs vietējiem cilvēkiem darbs un savu mērķu īstenošanas vieta. Ar vadību un 

rīkojumu izdošanu pilnībā var tikt galā VARAM!” 

- “Neloģiski! Idejas autors - VARAM, metodiskais darbs - plānošanas reģions, realizētāja 

un atbildīgā vienalga beigās iznāk pašvaldība.” 

 

11% norādījuši citu atbildi: 

- “Nav nepieciešams jaukties pašvaldību autonomijā.” 

- “Pašvaldībām ir nepieciešams atbalsts. Kurš to sniedz, ir pakārtots jautājums.” 

- “Uz šo visdrīzāk tiks tērēts nejēdzīgi liels finansējums, ko varētu izlietot saprātīgāk. 

Galvenais ir nodrošināt vienotu balsošanas platformu, lai pašvaldībām katrai nav jātērē 

neadekvāti lieli resursi.” 

- “Pietiktu, ja tiktu izstrādātas Vadlīnijas / Metodiskais materiāls. Iespējams atsevišķi 

semināri pa reģioniem. Tāpēc tā nav mākslīgi jāveido kā funkcija plānošanas 

reģioniem.” 

 

 

 

8.Pārliecinošs atbalsts valsts izstrādātai IT platformai, kuru pašvaldības izmantotu 

sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas procesā.  
 

Vai Jūs piekrītat VARAM nostājai šajā jautājumā (par IT risinājumu): IT platforma balsošanai un ideju 

iesniegšanai: tiks veidota nacionāla līmeņa IT platforma?  

76,1 % Piekrītu 19,6 % Nepiekrītu 4,3 % Cita atbilde 

 

76% Aptaujas dalībnieku piekrīt VARAM iecerei veidot nacionāla līmeņa IT risinājumu. Daži paskaidrojumi: 

- “Piekrītu, bet mums vienmēr grūti iet ar nacionālajām platformām, droši vien sanāks kārtējā e-

veselība.” 

- “IT platforma ir labi. Lūdzu sazinieties ar Rīgas biznesa skolu, kur tikko kopā ar 1. kursa 

studentiem tika risināts un atrasta laba ideja balsošanai- Bauska VOTE, šie studenti un 

pasniedzēji noteikti var palīdzēt atrast labus risinājumus.(balsotājs.id.lv)” 

- “Šāda kopēja IT platforma noteikti atvieglotu procesu. Mulsina izpildes - realizācijas laiks. Ja 

ieguldījumu paredz no 2021.-2027.g.plānošanas perioda līdzekļiem, tad, kad tā būs gatava?” 

- “Tomēr būtu labi pārskatīt savienojamību ar citām platformām, piem., latvija.lv, šī dēļ 

negribētos vēl vienu e-veselību.”  

 

20% Nepiekrīt šim priekšlikumam. Daži paskaidrojumi: 

- “Būs maza iedzīvotāju aktivitāte un 5 cilvēki maz ko spēs demokratizēt!” 
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- “Mēs neesam tik bagāti.” 

 

4% snieguši citu atbildi, Pievienotais paskaidrojums: “Piekrītu par vienotu platformu, bet man liekas 

nejēdzīga milzīgo līdzekļu tērēšana tādas platformas programmēšanai - vai mērķis attaisnos tajā 

ieguldītos līdzekļus? Vajadzētu bāzēties uz gatavām iespējām. Tā kā šim mērķim plāno izveidot 

ES finansētu projektu, tad skaidrs, ka šis pasākums būs ļoti dārgs”.  

  

9. Atbalsta plānošanas reģionu lomu – apkopot pašvaldību praksi sabiedrības līdzlemtas 

budžetēšanas ieviešanā.  
 

Vai Jūs piekrītat VARAM nostājai šajā jautājumā (par plānošanas reģionu lomu): līdzdalības budžeta 

īstenošanas un ideju apkopojums: praksi apkopos plānošanas reģioni ? 

60,9 % Piekrītu 30,4% Nepiekrītu 8,7 % Cita atbilde 

 

Tam piekrīt gandrīz 61 % aptaujas dalībnieku. Savukārt 30% atbildes sniegušo šim VARAM priekšlikumam 

nepiekrīt, daži no dalībniekiem ir pievienojuši savu paskaidrojumu:  

- “Iepriekšminētajā IT platformā varētu būt pieejami dati un atsevišķas sadaļas skatāmas publiski. Ar 

informācijas izplatīšanu novada iedzīvotājiem lieliski tiktu galā pašas PV.” 

- “Uzraugs uzrauga galā? Uzraudzību veic revidenti, Valsts kontrole, VID, KNAB, VARAM. Izskatās, 

ka plānošanas reģioniem jāatrod nodarbe?:)” 

- “Uzraudzība. saskaņošana un tām līdzīgas darbības kļūs par šķēršļiem. Es atstātu apkopošanas 

funkciju un labās pieredzes popularizēšanu.” 

- “Cik tad pašvaldību būs tajā reģionā, viņi apkopos informāciju par 10 pašvaldībām, izskatās ka tie 

reģioni ir lieki un tiem nebūs ko darīt.” 

- “Uzskatu, ka viss šis darbs ir jāveic VARAM.” 

 

Aptaujas dalībnieki, kuri snieguši citu atbildi, paskaidrojumā norāda: 

- “Šeit vērojamas autoritārisma pazīmes, jo process tiks uzraudzīts, pārraudzīts un kontrolēts, kā arī 

izveidoti reitingi ar "kaunināšanu".” 

- “Ja pēc ATR paliek tikai apmēram 40 pašvaldības, tad kādēļ nepieciešams informācijas 

apkopošanā iesaistīt plānošanas reģionus? To uzreiz var paveikt VARAM bez starpniecības.” 

 


