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Kas ir
līdzdalīgā
budžetēšana
Līdzdalīgā budžetēšana ir demokrātisks
process, kurā sabiedrība pati nolemj, kā labāk
tērēt daļu no valsts vai pašvaldības budžeta.
Līdzdalīgā budžetēšana ir jauns un
laikmetīgs veids, kā lēmumu pieņemšanā
ieinteresēt un iesaistīt iedzīvotājus. Latvijā
līdzdalīgās budžetēšanas programmas jau
ievieš Rīgas un Gulbenes pašvaldībās.
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PIECI GALVENIE IEMESLI,
KĀDĒĻ LĪDZDALĪGĀ
BUDŽETĒŠANA IR SVARĪGA:
1.

Iedzīvotājiem ir iespēja ietekmēt savu
vidi un ikdienu, ierosinot
projektus pašiem.

2.

Īstenotie projekti ir iedzīvotājiem
nepieciešami un svarīgi.

3.

Pieaug iedzīvotāju zināšanas un izpratne
par projektu izstrādi, izmaksām
un ieviešanu.

4.

Pieaug iedzīvotāju līdzdalība pašvaldību
un valsts procesos.

5.

Pieaug atklātība un iedzīvotāju
uzticēšanās pārvaldei.

Līdzdalīgā
budžetēšana
skolā
LĪDZDALĪGĀ
BUDŽETĒŠANA SKOLĀ
IR PROCESS, KURĀ:
•

noteikta daļa skolas budžeta tiek
atvēlēta skolēnu līdzdalības projektiem,

•

•

•

LĪDZDALĪGĀ
BUDŽETĒŠANA SKOLĀ
IEMĀCA SKOLĒNIEM PRAKSĒ:
•

skolēni ierosina idejas par to, kas skolā
ir nepieciešams,

uzņemties atbildību, ierosinot un
pamatojot savu ideju, aprēķinot tās
izmaksas,

•

visa skolas saime balso par vērtīgāko
ideju,

prezentēt un aizstāvēt savu ideju, tās
pamatojumu un izmaksas,

•

gan skolēni, gan visa skolas saime seko
līdzi uzvarējušā projekta realizācijai.

lemt par budžeta daļas izlietošanu savā
skolā,

•

praktizēt atklātību, sākot no idejas
ierosināšanas līdz tās realizēšanai dzīvē.
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Līdzdalīgās budžetēšanas
pilotprojekts
Latvijas skolās
Pirmais
līdzdalīgās
budžetēšanas
pilotprojekts Latvijas skolās notika 2020. gada
rudenī–ziemā. Iniciatīvu ieviesa “Sabiedrība par
atklātību – Delna” (Delna) sadarbībā ar sešām
skolām: Talsu valsts ģimnāziju (Kurzeme),
Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāziju (Zemgale),
Maltas vidusskolu (Latgale), Gulbenes novada
vidusskolu (Vidzeme), Rīgas 13. vidusskolu un
Rīgas 25. vidusskolu. Divās no skolām mācības
norisinās arī krievu valodā.
Pilotprojekta mērķa grupa: skolēni vecumā
no 12 līdz 18 gadiem.
Visās pilotprojekta skolās tika izsludināts
projektu konkurss “Īsteno savu ideju skolā*”
(*līdzlemjot panāc, ka Tava ideja kļūst
par īstenību).

LAI PROJEKTS SKOLĀ VARĒTU
NOTIKT, BIJA NEPIECIEŠAMI
VAIRĀKI PRIEKŠNOTEIKUMI:
•

skolas un skolotāju vēlme un gatavība
ieviest iniciatīvu savā skolā,

•

noteikta budžeta daļa, kuru skolas
vadība nodala projekta ideju īstenošanai,

•

skolas izvirzīta kontaktpersona,
kas uzņemas koordinēt projekta
ieviešanu skolā.
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PILOTPROJEKTA IEVIEŠANAI
BIJA ČETRI MĒNEŠI LAIKA:
Septembris
Skolu iesaiste, sadarbības līgumu slēgšana.
Oktobris
Skolas saimes informēšana; skolēni uzsāk
ideju izstrādi.
Novembris
Ideju izstrāde, ideju prezentēšana skolas
saimei, balsošana.
Decembris
Ideju realizēšana, dalīšanās ar pieredzi
publiski.
Pilotprojekta ieviešanu būtiski ietekmēja
Covid-19 izplatības radītās sekas. Projekta
īstenošanas laikā pakāpeniski visa projektā
iesaistītā skolēnu mērķa grupa pārgāja uz
attālinātām apmācībām. Projekta sākumā
lielāko daļu aktivitāšu norisi plānojām klātienē
– ideju radīšana, prezentēšana, balsošana.
Praksē liela daļa iecerētā notika attālināti.
Skolām tas bija liels izaicinājums, bija jāmeklē
un jāizmēģina inovatīvi risinājumi skolēnu
iesaistei, ideju prezentēšanai, balsošanai
un citām aktivitātēm. Skolas tika galā ar
uzdevumu un, noslēdzot projektu, esam
gandarīti, ka projektu realizēja visas skolas.

CIK DAUDZ SKOLĒNI
ZINĀJA PAR LĪDZDALĪGO
BUDŽETĒŠANU SKOLĀ?
Līdzdalīgā budžetēšana ir jauns koncepts,
tādēļ viens no nozīmīgiem pilotprojekta
uzdevumiem bija veicināt skolēnu un visas
skolas saimes izpratni par to, ko tas nozīmē.
Uzsākot projektu konkursu, veicām skolēnu

aptauju, saņemot 917 skolēnu atbildes.
Aktīvākie respondenti bija vecuma grupā no 13
līdz 16 gadiem.
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VAI TU ZINI, KAS IR LĪDZDALĪGĀ BUDŽETĒŠANA?
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VAI TU ZINI, KĀ TU VARI IESAISTĪTIES LĒMUMU
PIEŅEMŠANĀ PAR TO, KAS SKAR SKOLAS
AKTIVITĀTES?
VAI TU ZINI, CIK LIELS IR TAVAS
SKOLAS BUDŽETS?

VAI TU ZINI, KĀ TIEK VEIDOTS TAVAS
SKOLAS BUDŽETS?

VAI TU GRIBĒTU IETEIKT IDEJAS SKOLAS VADĪBAI
PAR TO, KĀDĀM VAJADZĪBĀM BŪTU JĀTĒRĒ SKOLAS
NAUDA, UN KAM JĀBŪT TAVAS SKOLAS BUDŽETĀ?
VAI TU GRIBĒTU BALSOT PAR IDEJĀM, KAM BŪTU
IZLIETOJAMA SKOLAS NAUDA, UN, KAS BŪTU
IEKĻAUJAMAS SKOLAS BUDŽETĀ?
VAI TU GRIBĒTU LEMT PAR TO, KĀ IZMANTOT
NOTEIKTU TAVAS SKOLAS BUDŽETA DAĻU?

PIEŅEMŠANĀ PAR IDEJĀM, KAS IEKĻAUJAMAS
SKOLAS BUDŽETĀ?
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KĀPĒC SKOLĒNAM JĀLEMJ
PAR SKOLAS BUDŽETU?

(SKOLĒNU ATBILDES UZ APTAUJAS JAUTĀJUMU)

Jo skolēns ir lielākā daļa no skolas.

Lai, katrs skolēns zinātu, kā tiek
iztērēta skolas nauda un līdz ar to
novērtētu to izmantošanu.

Lai nākotnē skolēni zinātu, kā
izlietot budžetu.

Lai skolēniem iemācītu atbildību.

Lai neviens nevar sūdzēties par
gala lēmumu.

Lai justos vienāds ar citiem, un
uzlabotu vidi, kurā viņš mācās.

Tas palīdz jauniešiem apgūt
elementārus budžeta plānošanas
pamatus.

Tādēļ, ka skolēni ir tie, kuriem
šo naudu tērē, un viņiem pašiem
vajadzētu sekot līdz un ieteikt
savas idejas.

PAR KĀDIEM IZDEVUMIEM SKOLĒNAM BŪTU
TIESĪBAS LEMT SAVAS SKOLAS BUDŽETĀ?

(SKOLĒNU ATBILDES UZ APTAUJAS JAUTĀJUMU)
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Bibliotēka

Skolas vides
uzlabošana

Ēdināšana

Ekskursijas

Izklaides
pasākumi

Skolas piedāvātām
papildnodarbībām

Galda spēles

Mācību
līdzekļiem

Kā ieviest līdzdalīgo
budžetēšanu skolās?
Lai ieviestu līdzdalīgās budžetēšanas
konceptu skolā, nepieciešama sagatavošanās
šādas iniciatīvas realizācijai, jau iespējami
laikus paredzot resursus, kas būs nepieciešami,
lai organizētu koncepta skaidrošanas darbu
skolas saimē, motivētu skolēnus un varētu
realizēt uzvarējušās idejas.

Pilotprojekta pieredzē izkristalizējušies 6
soļi, kas būs noderīgi gan gatavojoties, gan
ieviešot konceptu. Tālāk par katru no tiem
sīkāk.

1. solis

Izveidot projekta rāmi

2. solis

Izvirzīt idejas

3. solis

Iepazīstināt ar idejām

4. solis

Balsojums

5. solis

Ideju īstenošana

6. solis

Dalīšanās ar paveikto
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KAD IDEJAS IR NOFORMULĒTAS,
PAMATOTAS UN TO REALIZĒŠANAS
IZMAKSAS IR APRĒĶINĀTAS,
NĀKAMAIS SOLIS IR IEPAZĪSTINĀT
AR TĀM SKOLAS SAIMI.

1. solis
Izveidot projekta
rāmi
VĒRTS IZDOMĀT:

1.

Cik lielu skolas budžeta daļu skolēnu
līdzdalības projektiem atvēlēt.
Pilotprojekta pieredze: skolas īstenoja
projektus apjomā no 1000 – 1600 eiro.

2.

Kur ņemt finansējumu.
Pilotprojekta pieredze: skolas finansēja
projektus no pieejamā budžeta, lūdza
finansējumu izglītības pārvaldei, vecāku
fondam. Ir vērts finansējumu plānot jau
laikus, plānojot nākamā mācību gada budžetu
skolai, var piesaistīt finansējumu, uzrunājot
vietējos uzņēmējus.

3.

Kurš koordinēs koncepta ieviešanu.
Pilotprojekta
pieredze:
iniciatīvu
koordinējošs skolotājs (piem. ekonomikas
skolotāji iniciatīvu integrēja priekšmeta
apguvē); iniciatīvu koordinējoša aktīvo
skolēnu grupa vai skolēnu pašpārvalde.

4.

Kādi
būs
līdzdalības
projektu
iesniegšanas noteikumi.
Pilotprojekta pieredze: tika izstrādāts
konkursa nolikums, kas noteica laika rāmi
un uzdevumus galvenajiem konkursa
posmiem: ideju izstrādei, ideju prezentēšanai,
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balsošanai, ideju realizēšanai. Var noteikt
arī komandu veidošanas noteikumus, ideju
iesniegšanas
formātu,
prezentēšanas
veidu, balsošanas formu un noteikumus,
īstenošanas un uzraudzības noteikumus.
Var organizēt atsevišķus ideju radīšanas
seminārus, piemēram, balsojot par pirmajām
idejām un tad tās attīstīt tālāk. Var padomāt
par to, kāda veida idejas tiks atbalstītas,
piemēram, skolas infrastruktūras uzlabošana
vai telpu labiekārtošana.

5.

Kas piedalīsies?
Pilotprojekta pieredze: pilotprojekta
mērķa grupa bija skolēni vecumā no 12 līdz
18 gadiem, ar idejām iepazīstināta un arī
balsot aicināta tika visa skolas saime (skolēni,
skolotāji, pārējais personāls). Lai arī sākotnēji
nebija skaidrs, vai 12 gadus veci bērni nav
par jaunu šādai aktivitātei, pieredze rāda, ka
visaktīvākie konkursa dalībnieki bija skolēni
vecumā no 12–16 gadiem, par to liecina gan
aptaujas rezultāti, gan darbu iesniedzēju
komandu sastāvs.

6.

Atklātības un līdzdalības nodrošināšana.
Līdzdalīgās
budžetēšanas
lielākais
uzdevums ir dot iespēju skolēniem iesaistīties
un mācīties to darīt atklāti – saprast idejas
nepieciešamību, pamatotību, publiski to
stāstīt un aizstāvēt, uzdot jautājumus, atdot
savu balsi un sekot līdzi idejas realizācijai.
Pilotprojekta pieredze: skolēni atbildīgi
novērtēja iespēju lemt par skolai būtiskiem
jautājumiem, būt līdzatbildīgiem par skolas

budžeta izlietojumu. Skolas vadība novērtēja
skolēnu iesaisti. Vairākās skolās direktori
apsolīja meklēt finansējumu, lai tuvākajos
gados īstenotu šī projekta ietvaros izvirzītās
pārējās skolēnu idejas. Viena skola jau ir
apņēmusies nākamgad turpināt līdzdalīgās
budžetēšanas projektu.

2. solis
Izvirzīt idejas

1.

Informācija par projektu skolas vidē.
Pilotprojekta pieredze: uzsākot projektu,
Delna nosūtīja skolām plakātus ar visiem
projekta soļiem, skolas izvietoja informāciju
savās mājas lapās, sociālo tīklu kontos,
informāciju izplatīja klašu audzinātāji un
priekšmetu skolotāji, skolēnu pašpārvalde.

2.

Komandas.
Pilotprojekta
pieredze:
konkursa
nolikumā bija noteikts, ka idejas iesniedz
komandas, skolām atstājot izvēli, vai
specifiskāk definēt komandas dalībnieku
skaitu u.tml. Praksē projekti tika iesniegti gan
individuāli kā viena skolēna iniciatīva, gan no
vairāku aktīvu skolēnu grupām, gan klasēm.

3.

Ierosme idejām.
Pilotprojekta pieredze: par skolas
vajadzībām rosināja domāt klases stundās,
priekšmetu (piemēram, ekonomikas) stundās,

OTRAIS SOLIS SĀKAS BRĪDĪ, KAD
SKOLA IR IZSLUDINĀJUSI IESPĒJU
IESNIEGT LĪDZDALĪBAS PROJEKTUS.

skolēni varēja konsultēties ar projektu
koordinatoriem skolām. Delna ierosmei bija
noteikusi, ka idejas var būt par lietām, kas
nepieciešamas skolas vides uzlabošanai, bet
skolēniem radās arī citas idejas.

4.

Ideju iesniegšana.
Pilotprojekta pieredze: skolas pašas
noteica formātu, kādā skolēniem idejas
jāiesniedz. Svarīgi, ka idejai ir nosaukums,
pamatojums un izmaksu tāme. Veidojot tāmi
rodas pieredze, ka nereti ideju nav iespējams
realizēt noteiktā budžeta ietvarā, kā arī, ka,
lai ideju realizētu, jāveic dažādi papilddarbi,
kas arī veido izmaksas. Projekts tika realizēts
attālinātā mācību procesa laikā, kas veicināja
to, ka skolēni bija izveidojuši gan video stāstus,
gan samontējuši video/animācijas rullīšus,
gan sagatavojuši prezentācijas un digitālus
plakātus. Klātienes apstākļos varētu būt
atšķirīgi risinājumi.
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1.

Skolas saime.
Pilotprojekta pieredze: skolas saime
pilotprojektā bija skolas skolotāji, skolas
personāls, visi skolas skolēni. Vecāki skolas
saimē netika ietverti.

3. solis
Iepazīstināt
ar idejām
KAD IDEJAS IR NOFORMULĒTAS,
PAMATOTAS UN TO REALIZĒŠANAS
IZMAKSAS IR APRĒĶINĀTAS,
NĀKAMAIS SOLIS IR IEPAZĪSTINĀT
AR TĀM SKOLAS SAIMI.

2.

Ideju prezentēšana. Prezentācijā
komanda stāsta par ideju, tās
pamatojumu un izmaksām, ir svarīgi, ka
skolas saime uzdod jautājumus.
Pilotprojekta pieredze: Covid-19 situācija
radīja izaicinājumu, kā par idejām informēt
iespējami plašu skolas saimi. Iecerētās
klātienes formas vietā (pasākums aktu zālē,
plakāti vai cits formāts, kas izvietots kādā no
gaiteņiem u.tml.) tika rasti attālināti risinājumi
(komandu veidoti video, digitāli plakāti par
projektu, prezentācijas), kas izsūtīti E-klasē,
publicēti skolu mājaslapās, sociālajos tīklos.
Attālinātās prezentēšanas gadījumā ir grūtāk
nodrošināt jautājumu un atbilžu sadaļu, kas ir
svarīga šajā procesā.

3.

Prezentācijas norises laiks.
Pilotprojekta pieredze: skolu ieceres
klātienes situācijām, bija izveidot projekta
ideju izstādes gaiteņos vai veidot vienas
dienas prezentēšanas pasākumu plašai
auditorijai skolas aktu zālē. Covid-19 rezultātā
prezentēšanai bija jāparedz vairāk nekā viena
diena, jo tā notika hibrīdformātos.

4.

Ja ir paredzēts, ka pirms ideju
prezentēšanas ir vēl kāda atlases
kārta, tai jābūt skaidri atrunātai,
izskaidrotai, un par to atklāti jāskaidro
skolas saimei, izstāstot, kas to veic, kāpēc
un pēc kādiem kritērijiem atlase notiek.
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1.
4. solis
Balsojums
TIKLĪDZ IR NOSLĒGUSIES SKOLAS
SAIMES IEPAZĪSTINĀŠANA AR
IDEJĀM, DRĪZĀ LAIKĀ SEKO
BALSOŠANA PAR IDEJĀM.

Noteikta balsošanas diena/dienas, ko
iepriekš plaši izziņo visai skolas saimei.
Delna izveidoja plakātu ar aicinājumu
“BALSO!”, izsūtot katrai skolai. Dažas skolas
radīja savus balsošanas aicinājumus un
vizuālos risinājumus. Materiāli digitālā versijā
tika izplatīti skolu mājaslapās un sociālajos
tīklos. Balsošanas laiks bija 2–3 dienas.

2.

Balsošanas forma ir skaidri noteikta
un balsotājiem saprotama.
Pilotprojekta pieredze: sākotnēji balsošanas
forma netika noteikta, katra skola par to
domāja individuāli. Tomēr, ņemot vērā
attālināto mācību procesu, visas skolas
izmantoja digitālo balsošanu, izmantojot
E-klases kontus. Katram balsotājam bija
iespēja sagrupēt visas pieteiktās idejas
prioritārā secībā, kā rezultātā, balsojumam
noslēdzoties. varēja redzēt, kādā secībā idejas
ir sakārtojušās pēc saņemto balsu skaita un
balsotāju priorotātēm. Katrs varēja balsot
vienu reizi.

3.

Balsošana klātienē vai digitāli.
Pilotprojekta pieredze: tika izmēģināta
tikai digitāla balsošana. Savukārt Delnas
kolēģiem Transparency International Lietuva,
kas jau divus gadus palīdz ieviest līdzdalīgo
budžetēšanu Lietuvas skolās, ir pozitīva
pieredze arī ar klātienes balsošanu, kas rada
notikuma atmosfēru un pasvītro, cik nozīmīga
ir katra balss lēmuma pieņemšanā.

4.

Balsošanas rezultāts.
Tiklīdz balsošana ir noslēgusies, par
rezultātu jāpaziņo visai skolas saimei.
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5. solis
Ideju
īstenošana
IDEJU ĪSTENOŠANA GALVENOKĀRT
IR SKOLAS ATBILDĪBA, TOMĒR
BŪTISKI, KA TĀS REALIZĀCIJAI SEKO
LĪDZI GAN IDEJAS IESNIEDZĒJS,
GAN VISA SKOLAS SAIME.

1.

Skolas lēmums ideju īstenot. Par
lēmumu jāinformē visa skolas saime:
tajā skaitā par budžetu, īstenošanas
termiņiem
un
jebkurām
izmaiņām
iesniegtajā budžetā, ja tādas ir.
Pilotprojekta pieredze: kādā skolā uzvarēja
ideja, kuras pilnai realizācijai bija neieciešams
vairāk līdzekļu nekā pieteikumā aprēķināts,
skola ar idejas autoriem vienojās par to, kādā
apmērā ideju iespējams īstenot, informējot
arī visu skolas saimi. Citai skolai līdzīgā
situācijā bija iespēja rast papildu līdzekļus
idejas realizācijai, arī par šo skola stāstīja
visai skolas saimei.
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2.

Skolēnu iesaiste realizācijā.
Pilotprojekta pieredze: vairākās skolās
uzvarējusī komanda precizēja un strādāja
pie tāmes detalizācijas. Citur skolēni plānoja
sekot līdzi projekta ieviešanas procesam,
filmējot video, kurā redzams idejas
realizēšanas process un rezultāts.

3.

Kad idejas realizācija noslēgusies,
skola informē skolas saimi par to, kā
to izdevies realizēt: vai tā atbilst autoru
iecerei, vai ir iztērēts plānotais budžets.

4.

Pārējo ideju realizācija: skola informē
skolas saimi, ja ir nodoms realizēt kādu
no pārējām idejām, izskaidrojot kritērijus,
kādēļ konkrēto ideju nolemts īstenot.
Pilotprojekta pieredze: Vairākās skolās
skolas vadība apsver iespēju realizēt arī
citas skolēnu izvirzītās idejas, informējot
skolas saimi par laika posmu, kurā to plānots
izdarīt un nosaucot, kuras idejas un kādēļ
plānots atbalstīt.

6. solis
Dalīšanās
ar paveikto

1.

Skolas saimes informēšana.
Kad ideja īstenota, tas ir iemesls ziņai
par paveikto darbu, gan publicējot skaistu
fotogrāfiju ar stāstu, gan vēlreiz uzsverot ceļu,
kā ideja tapa par īstenību.

2.

Vecāku informēšana.
Lai arī vecāki nebalsoja par ideju, tomēr
ir vērtīgi, ka arī viņi ir zinoši par līdzdalīgās
budžetēšanas īstenošanu skolā.

3.

Vietējās kopienas informēšana.
Pilotprojekta pieredze: vairākās skolās par
projekta īstenošanu – gan ideju prezentēšanas
laikā, gan realizācijai noslēdzoties, tika
informēta arī vietējā sabiedrība, izmantojot
sociālos medijus, vietējos laikrakstus,
vietējo televīziju. Tāpat vairākās skolās
izveidojās negaidītas sadarbības ar vietējiem
uzņēmējiem, pašvaldību, kas atbalstīja gan
uzvarējušo ideju realizāciju plašākā apjomā,
gan citas interesantas idejas realizēšanu.

DALĪŠANĀS AR PIEREDZI – VEIKSMĒM
UN MĀCĪBU STUNDĀM, IEDROŠINA
ARĪ CITAS SKOLAS VAI KOPIENAS
MĒĢINĀT KO LĪDZĪGU ĪSTENOT,
TĀDĒJĀDI ARVIEN PLAŠĀKAM
SKOLĒNU LOKAM IR IESPĒJA PRAKSĒ
PIEDZĪVOT LĪDZDALĪBAS IESPĒJU
IEROSINĀT UN LEMT PAR SKOLAS
BUDŽETU. TĀPAT DALĪŠANĀS
SEKMĒ ARĪ SINERĢIJU VEIDOŠANOS
KOPIENAS IETVAROS, KĀ REZULTĀTĀ
LIELĀKAM SKAITAM IDEJU RODAS
IESPĒJA TAPT ĪSTENOTĀM.

GULBENES NOVADA
VIDUSSKOLAS PIEMĒRS:

Skolēnu idejas prezentācijas piesaistīja vietējā
uzņēmēja SIA “Pilsētvides Serviss" interesi,
kurš finansēja un realizēja 3. vietu ieguvušās
idejas “Atkritumu šķirošana skolā” kļūšanu
par realitāti.

Esam izgatavojuši kartona
kastes šķirošanai. Jums nākošās
nedēļas laikā piegādāsim 20
gab. Tā kā katrā šķirošanas vietā
jāizvieto 3 kastes (1 stiklam,
1 papīram un kartonam, 1 pet
un metālam), tad Jums tās
pietiks, lai izveidotu skolā 6
šķirošanas punktus, un 2 kastes
paliks maiņai, ja kas sabojājas.
Tāpat esam sagatavojuši arī
veicināšanas balvu idejas
autoram.
citāts no uzņēmēja vēstules skolai
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Skolu pieredze
Rīgas 13. vidusskola
Skolas skolēnu pašpārvalde uzņēmās kopā
ar koordinējošo skolotāju aicināt skolēnus
iesaistīties projektā. Skolēni iesniedza 11
idejas. Pirms idejas nokļuva uz balsošanu,
tās izvērtēja skolas žūrija, ko veidoja skolēnu
pašpārvaldes pārstāvji un skolotāji. Žūrija pēc
noteiktiem kritērijiem izvērtēja, ka vairākas
idejas ir grūti projekta ietvarā realizēt – sporta
laukuma mīkstais segums, skolas avīze,
skolas radio, diskotēka. Tika atlasītas reāli
projektā īstenojamas idejas.

UZ BALSOŠANU TIKA
IZVIRZĪTĀS DIVAS IDEJAS:
Vairākas no idejām, kuras
netika izvirzītas uz balsošanu,
mēs plānojam realizēt saviem
spēkiem: ir jau sastādīts
dīdžeju grafiks skolas radio,
ir iecere izdot nevis drukātu
avīzi, bet digitālu. Šīs idejas
nepaliks nerealizētas.
Katrīna
skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētaja

• Pufu iegāde
uzvarējusī ideja
• Sejas maskas

Projekts parādīja, ka skolēni
neapzinās un neizprot naudas
vērtību, jo skolēni gribēja
rakstīt idejas, kuru izmaksas
mērāmas desmitos tūkstošu
eiro. Centieni saprast šo ceļu
no idejas līdz rezultātam, bija
lielākais projekta ieguvums.
Inga Mihailova–Vika
skolotāja
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Gulbenes novada
vidusskola
Projekta realizēšanā visaktīvāk iesaistījās
6. klašu skolēni, jo viņi bija skolā. Visi
projektu iesniedzēji savas idejas prezentēja,
izmantojot pašu sagatavotus video rullīšus,
kas tika publicēti arī skolas Facebook kontā.
Ideju publiskošanas rezultātā ideju iniciatīvu
realizēt atkritumu šķirošanas ideju skolā
izrādīja un praksē arī īstenoja vietējais
uzņēmums.

UZ BALSOŠANU
IZVIRZĪTĀS IDEJAS:
• Basketbola formu iegāde
Gulbenes novada vidusskolai
Uzvarējusī ideja
• Mūsdienīga mācību virtuve
• Atkritumu šķirošana
Gulbenes novada vidusskolā

Ideju par konkursu uz klasi
atnesa klases audzinātāja, un
tā mums likās ļoti aizraujoša,
jo mūsu rīcībā nonāktu 1000
eiro, par kuriem tieši mēs varam
izdomāt, kā tos iztērēt skolas
vajadzībām.
Viktorija
skolniece

Nākamā gada skolas budžetā ir
iekļauta pozīcija gan par mācību
virtuves modernizāciju [2.vietu
ieguvusī ideja], gan par vēl
papildu formu iegādi
[uzvarējusī ideja].
Iveta Zvaigzne
direktores vietniece
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Talsu Valsts
ģimnāzija
Skola izvirzīja uzdevumu iesaistīt iespējami
daudz skolēnu no 7. līdz 12. klasei. Skolēni
bija ļoti aktīvi, lielu darbu ieguldīja arī ideju
prezentēšanā - idejām bija gan izvērsti
pamatojumi, gan katram savs video.

UZ BALSOŠANU NO 13 IDEJĀM
TIKA IZVIRZĪTAS 12:
Talsos izveidojās vairākas
sinerģijas ar vietējo sabiedrību:
uzņēmējs Jānis Sakniņš, kurš
īstenos uzvarējušo projektu,
ieguldīs vairāk nekā paredz līgums,
papildus demontējot trīs vecas,
bīstamas laternas skolas alejā,
daļu darbu ir apsolījusies finansēt
Talsu pilsēta.
Ieva Sebre
skolotāja

• Lampiņas skolas alejā
Uzvarējusī ideja
• Atpūtas vieta brīvā dabā
• Dabas klase
• Meistarklases ar profesiju pārstāvjiem
• Atpūtas stūrītis skolā
• Skolas podkāsts
• Skolas zeķes
• TVĢ pudeles

Mums uzticējās mūsu klase
un skolas vadība, mēs nopietni
uztvērām iespēju plānot skolas
budžetu, jo mēs esam tie, kas
skolā ikdienā uzturas ilgu laiku
un mēs zinām, kas ir vajadzīgs
mūsu skolai.
Līva
skolniece

15

• Klinšu siena
• 8.c atbalsts patversmei “Ausma”
• Skolēnu virtuve
• Atpūtas un mācību istaba

Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzija
UZ BALSOŠANU TIKA
IZVIRZĪTAS 16 IDEJAS:
• Daudzfunkcionālas atpūtas vietas
izveide skolā
Uzvarējusī ideja

Skola piedāvāja skolēniem uzņemties
galveno iniciatīvas virzītāju darbu, skolotāji
koordinēja un atbalstīja.

• Sieviešu un vīriešu tualetes
• Dušas sporta ģērbtuvēs
• Skolēnu atpūtas istaba "Štābiņš"
• Žogs skolas sporta laukumam
• Zēnu tualetes renovēšana
• Otrā stāva atpūtas stūris
• Atpūtas dīvāni garderobē
• Mājīgā mājasdarbu telpa

Visvairāk esam gandarīti par to, kā
mums izdevās īstenot šo projektu
tieši ar 9. klasēm, jo tām ir speciāls
fakultatīvs, kura ietvarā varēja
padziļināti runāt par līdzdalīgās
budžetēšanas konceptu, arī rosināt ideju
ģenerēšanu. Lielākā daļa ideju arī nāca
no šīm 9. klasēm, kas rāda, ka ir nozīmē
padziļinātam darbam ar bērniem.
Lita Vēvere
skolotāja

• 3.stāvs
• Neliels atpūtas stūrītis 3. stāvā
• Telpa pie ēdnīcas
• 3.stāva gaitenis
• Komforts grāmatās
• Grāmatu stūris
• Zēnu tualetes

Svarīgi, ka mums kā skolēniem tika dota
iespēja ne tikai nākt ar savām idejām
un balsot, bet arī vadīt projektu, mums
bija svarīgi, ka vadība mums uzticas.
Galvenie secinājumi – skolēniem it
jāļauj dalīties ar savām idejām, vadība
bieži nepamana to, ko pamana skolēni.
Svarīgi, ka skolēniem tiek dota vara lemt
par skolas labiekārtošanas jautājumiem.
Tīna
skolniece
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Rīgas 25. vidusskola
Bija svarīgi lemt par
budžeta izmantošanu skolas
vajadzībām, tas ļāva justies
kā saimniekiem – nav tik
svarīgi, ko nopirkt skolai, bet
gan iemācīties šos jautājumus
risināt pareizi un pārdomāti.
Samanta
skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētāja
Pandēmijas
ietekmē
lielākā
daļa
skaidrojošā darba par projektu notika E-klasē,
mājaslapā. Lai arī bija bažas par skolēnu
iesaisti attālinātā mācību procesa dēļ, idejas
iesniedza skolēni no 6., 8., 10. klasēm un
skolēnu pašpārvaldes. Izveidojām arī skolas
žūriju, kuras sastāvā bija skolēni, vecāki,
skolēnu pašpārvalde. Žūrija izvērtēja, kuras
no iesniegtajām idejām virzīt uz balsošanu.

UZ BALSOŠANU TIKA
IZVIRZĪTAS 8 IDEJAS:
• Virs skolas centrālās ieejas
izgaismots skolas nosaukums
«RĪGAS 25. VIDUSSKOLA»
Uzvarējusī ideja
• Žalūzijas skolēnu pašpārvaldes
kabinetam 2.stāva gaitenī
• Dusmu izlikšanas stūrītis ar boksa maisu

Bērni mācījās, kā tas ir –
realizēt savas idejas. Balsojumā
uzvarējušajam projektam
izcenojums bija aprēķināts par
mazu, apzinot reālās izmaksas,
no 600 eiro tās pieauga līdz
2000 eiro. Rezultātā nācās
atteikties no tā, ka skolas
nosaukums būs izgaismots
un iekļauties pieejamajā
1000 eiro budžetā.
Irīda Morozova
direktores vietniece
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• Soli no paletēm ar krāsainiem paliktņiem
3.stāva gaitenī
• Dažādas lielformāta spēles
visiem vecumiem
• Galda spēles skolēniem gaitenī
• Spēles izaugsmei, attiecībām
un brīvajam laikam
• Solu iegāde 3.stāva gaitenī

Maltas vidusskola
Idejas tika izstrādātas un iesniegtas laikā,
kamēr mācības risinājās klātienē. Iestājoties
pandēmijas
ierobežojumiem,
projekta
realizācija kļuva ievērojami sarežģītāka un
grūtāka, jo skolēnus bija sarežģīti sasniegt
skolotājam, kas nav klases audzinātājs.
Dažas no iesniegtajām idejām, piemēram,
smēķētavas ierīkošana, kas nebija jēgpilnas
un realizējamas, direktore rosināja no
saraksta izņemt.

UZ BALSOŠANU TIKA
IZVIRZĪTAS 11 IDEJAS:
• Zaļās klases ierīkošana (āra klase)
Uzvarējusī ideja

Mani patīkami pārsteidza skolēnu
domāšana, ka ideja nav vienreizēja, bet,
ka to lietosim ilgi. Esmu sakārtojusi
visas iesniegtās idejas prioritārā secībā
un arī apsolījusi skolēniem, ka 3–5 gadu
laikā radīsim iespēju no skolas budžeta
realizēt arī pārējās idejas.

• Sajūtu jeb sensorās dabas takas izveide

Skolēniem nav izpratnes par cenu un cik
kas maksā, izmaksās bieži vien netika
ietverts darbs, paredzēts, kas to darīs
vai palīgmateriāli, piemēram, lai ieraktu
stabiņu, vajag maisītāju, betonu utt.

• Atjaunot mini piču
(mazais futbola laukums)

Vinera Dimpere
direktore

• Vestibila labiekārtošana
(1. korpuss 2. stāvs)

• Atraktīvā stūrīša ierīkošana
Vestibila labiekārtošana (1.korpuss)
• Trenažieru zāles labiekārtošana
• Āra trenažieru ierīkošana
• Vestibila labiekārtošana 2. korpusā
• Banneri gaiteņos “Skolas vēsture laika
griežos” uzstādīšana
• Skolas eglītes Ziemassvētkos

Svarīgi, ka mums pašiem bija iespēja
izdomāt gan vajadzības, gan organizēt
finanses, budžetu. Iemācījāmies to,
ko nevaram iemācīties no mācību
grāmatām, ieraudzījām gan vajadzības,
gan vēlmes, gan arī padziļinātu izpratni
par cenām un ierobežojumiem. Kad
sākumā tika nosaukta summa, likās
daudz, bet, kad sāc plānot, saproti, ka
izmaksas tomēr ierobežo idejas
Indra
skolniece
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ĪSTENO*
SAVU
IDEJU
SKOLĀ!
* līdzlemjot panāc, ka Tava ideja kļūst par īstenību

1. solis

2. solis

3. solis

Izveidot
projekta
rāmi

Izvirzīt
idejas

Iepazīstināt
ar idejām

4. solis

5. solis

6. solis

Balsojums

Ideju
īstenošana

Dalīšanās ar
paveikto

”

Nav jāgaida, kad esi pilngadīgs un atbilstoši izglītots. Arī esot
skolēnam tev jau tagad ir daudz iespēju izmantot savas idejas,
un nekas nav jāgaida.
Indra

Skolniece

”

Līdzdalīgās budžetēšanas projektos būtiskais un atšķirīgais no
citiem ir tas, ka skolēniem un skolas saimei ir iespēja ne tikai
līdzdarboties ideju ierosināšanā un balsošanā, bet arī sekot līdzi, kā ideja
tiek īstenota, vai tas notiek saskaņā ar iecerēto, kā ir izlietots budžets.
Tā mēs ieguldām jaunā paaudzē, kas zinās, kā nodrošināt un ietekmēt
atklātu un atbildīgu pārvaldību.
Inese Tauriņa
Sabiedrības par atklātību – Delna direktore

”

Nav jāuztraucas, ka pirmajos gados nav daudz projektu, tā
vienkārši ir – skolēni vēl nezina, kas tas ir. Tā notiek arī citās
valstīs un pašvaldībās. Sākam ar kaut ko mazu, un tad cilvēki laika gaitā
redz, ka šim procesam var uzticēties un iesaistās arvien aktīvāk.
Sintija Tarasova
Domnīcas PROVIDUS pētniece

