
MĒRĶIS:

Balsojumu par projektu 
var veikt persona,  

kas sasniegusi  
16 gadu vecumu

Viena persona  
var balsot  
tikai vienu  

reizi 

Pēc balsojuma beigām Konkursa vērtēšanas komisija 
apstiprinātā budžeta ietvaros lemj par nepieciešamā 

finansējuma apstiprināšanu projektiem, kas 
balsojuma rezultātā saņēmuši vislielāko 

balsu skaitu, un nodod projektu īstenošanu 
kompetentajām Rīgas pašvaldības institūcijām

PROJEKTU PIETEIKUMUS 

līdz 2020. gada 29. maija plkst. 12.00  
klātienē varēs iesniegt 

Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas  
centrā (Kungu ielā 7/9) 

vai arī iesniegt elektroniski, parakstot ar drošu  
elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu: 

konkurss.apkaimes@riga.lv

1x16 g.

BALSOJUMS:
Projektus, kuru realizācija pēc to izvērtēšanas kompetentajās institucijās tiek  

atzīta par iespējamu, 1 mēnesi nodod balsošanai iedzīvotajiem

līdz 29.05.2020.
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to teritorijas kā pilsētas daļas 
īpašo identitāti, atpazīstamību 

un sekmēt to revitalizāciju

un atvērtu mijiedarbes telpu,  
kā arī aktivizēt jaunu  

un radošu kopdarbības  
formu attīstību

apkaimju iedzīvotāju  
iesaisti un līdzdalību 
apkaimju attīstībā

VEICINĀT APKAIMJU ATTĪSTĪBU RĪGĀ,

RADĪT PUBLISKI PIEEJAMU RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAI IEGŪT

PASTĀVĪGI UN MĒRĶTIECĪGI VEICINĀT

SĪKĀKA INFORMĀCIJA PAR KONKURSU MEKLĒJAMA ŠEIT:

www.balso.riga.lv vai

vērtīgu atgriezenisko saiti par 
nepieciešamajiem pilsētvides
uzlabojumiem, kas ir svarīgi 
Rīgas pilsētas iedzīvotājiem

VIENA APKAIMJU ATTĪSTĪBAS PROJEKTA REALIZĀCIJAI 
VAR PIEŠĶIRT FINANSĒJUMU LĪDZ 

100 000 EIRO

FINANSĒJUMA KRITĒRIJI:* 
 projekta īstenošanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā 
 esoša pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa;

 projekta īstenošanas rezultātā ilglaicīgi (vismaz desmit gadus)  
 tiks uzlabota apkaimes infrastruktūra, un šiem uzlabojumiem  
 ir sabiedriski nozīmīga vērtība; 

 projektam nedrīkst būt komerciāls, reliģisks vai politisks raksturs.

*  Finansējums netiek  
piešķirts

  
projektu īstenošanai, kas 
attiecināmi uz Radošo 
kvartālu un teritoriju atbalsta 
finansējuma konkursu un 
Iekškvartālu piebraucamo 
un koplietošanas ceļu 
un teritorijas remonta 
programmu

PIETEIKTIES KONKURSAM  
VAR

nevalstiskās organizācijas, biedrības 
vai nodibinājumi, kuri pārstāv Rīgas 

apkaimju intereses, kuru juridiskā adrese 
ir reģistrēta Rīgas pilsētā un kuru darbības 

mērķis nav pretrunā Konkursa nolikumā 
izvirzītajiem mērķiem

IESNIEDZĒJS KONKURSAM VAR 
IESNIEGT NE VAIRĀK KĀ TRĪS 

PROJEKTA PIETEIKUMUS.

Viens projekta pieteikums attiecas 
tika uz vienu objektu vienotā 

teritorijā. Konkursam iesniegtos 
projektus vērtēs konkursa  

vērtēšanas komisija
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Aizpildīta un parakstīta  
projekta pieteikuma  

veidlapa

Projekta skice  
(norādāmi visu projekta būtisko  

elementu izmēri cm un tā izvietojums  
uz zemesgabala robežu  

plāna vai izdrukas no  
www.topografija.lv)

Dokuments, kas apliecina iesniedzēja  
pilnvarotās personas tiesības rīkoties  

iesniedzēja vārdā, ja projekta pieteikumu  
iesniedz pilnvarotā persona

Viena vizualizācija, kurā uzskatāmi attēlots 
projekta īstenošanas rezultāts Elektroniski 
iesniegtai vizualizācijai jābūt JPG vai PNG 
formātā, vēlams ar izšķirtspēju 654x652  

(citas izšķirtspējas vizualizācijas  
tiks pielāgotas)

PROJEKTA PIETEIKUMU VEIDO  
ŠĀDI DOKUMENTI:

JPG PNG

BALSOT PAR PROJEKTU VAR 
ELEKTRONISKI INTERNETA 
VIETNĒ WWW.BALSO.RIGA.LV

atbilstoši autorizācijas noteikumiem 
vai klātienē šajā interneta vietnē  

norādītajās vietās

RĪGAS PILSĒTAS LĪDZDALĪGĀS 
BUDŽETĒŠANAS PROJEKTU 
ĪSTENOŠANAS 

KONKURSS


