
2020. gadā sešas Latvijas vispārizglītojošās skolas un šo skolu skolēni vecumā no 12 līdz 18 gadiem 

piedalījās “Sabiedrības par atklātību – Delna” projektu konkursā “Īsteno savu ideju skolā”. Projektu 

konkurss deva iespēju skolēniem iesaistīties līdzdalīgās budžetēšanas procesā - pašiem ierosināt un lemt 

par skolas budžeta līdzekļu izlietojumu un sekot līdzi to īstenošanai. Lai izzinātu skolēnu zināšanas un 

attieksmi pret līdzdalīgās budžetēšanas nepieciešamību skolā, aicinājām skolēnus atbildēt uz vairākiem 

aptaujas jautājumiem.

* L Ī D Z L E M J O T  P A N Ā C ,  K A  T A V A  I D E J A  K Ļ Ū S T  P A R  Ī S T E N Ī B U

4,5 no 10 skolēniem zina,

kā iesaistīties lēmumu

pieņemšanā savā skolā

4,5 no 10 skolēniem vēlētos

ieteikt skolas vadībai idejas,

kā tērēt skolas naudu

8 no 10 skolēniem vēlētos

balsot par idejām,

ko iekļaut skolas budžetā

8,3 no 10 skolēniem vēlētos

sekot līdzi, kā skola īsteno

idejas, par kurām skolēni ir balsojuši

2,5 no 10 skolēniem zina,

kas ir līdzdalīgā budžetēšana

2 no 10 skolēniem zina,

kā tiek lemts un pieņemts

skolas budžets



Jo skolēns ir lielākā daļa no skolas.

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

Lai nākotnē skolēni zinātu, kā izlietot budžetu.

Lai neviens nevar sūdzēties par gala lēmumu.

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

budžeta plānošanas pamatus.

Lai skolēniem iemācītu atbildību.Lai, katrs skolēns zinātu, kā tiek iztērēta skolas 
nauda un līdz ar to novērtētu to izmantošanu.
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Kāpēc skolēnam jālemj par skolas budžetu?
(skolēnu atbildes uz aptaujas jautājumu)

Līdzdalīgā budžetēšana skolā iemāca skolēniem praksē:

Par kādiem izdevumiem skolēnam
būtu tiesības lemt savas skolas budžetā?
(skolēnu atbildes uz aptaujas jautājumu)

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

Kā ieviest līdzdalīgo budžetēšanu skolās?

• UZŅEMTIES ATBILDĪBU, 
IEROSINOT UN PAMATOJOT 
SAVU IDEJU, APRĒĶINOT 
TĀS IZMAKSAS,

•  PREZENTĒT UN 
AIZSTĀVĒT SAVU IDEJU, 
TĀS PAMATOJUMU 
UN IZMAKSAS,

•  LEMT PAR BUDŽETA 
DAĻAS IZLIETOŠANU 
SAVĀ SKOLĀ,

• PRAKTIZĒT ATKLĀTĪBU, 
SĀKOT NO IDEJAS 
IEROSINĀŠANAS LĪDZ 
TĀS REALIZĒŠANAI DZĪVĒ.


