
Programma
«Ģimenei draudzīga pašvaldība»
un tās darbības nodrošināšana 

2019. gada budžetā
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 26.03.2019.



2

Pašvaldību pakalpojumi ģimenēm līdz 2017. gadam:

• informācija par pašvaldību pakalpojumiem ir

fragmentēta (pašvaldību vietnēs tā ir ļoti nepilnīga/ nav

salīdzināma/ bieži neaktualizēta)

• trūkst motivācijas un instrumentu ģimeniskas vides

veidošanai

• Informācija nav apkopota, nenotiek tās apmaiņa par

piedāvātajiem pakalpojumiem

• atšķirīga kapacitāte – finanšu iespējas, zināšanas,

pieredze un speciālisti

Demogrāfijas pasākumi: 

pakalpojumi ģimenēm ar bērniem – KĀPĒC? 



Ģimenei draudzīga pašvaldība
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• Ieviest ilgtermiņā funkcionējošu, visaptverošu 
un uzskatāmu informācijas apkopojumu par 
katras pašvaldības sniegto atbalstu ģimenēm 
ar bērniem: www.vietagimenei.lv – kopējais 
apmeklētāju skaits vairāk nekā 200 000

• Organizēt konkursu “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība”

2017. gadā uzsākta programma, kas 
paredz:

http://www.vietagimenei.lv/


1. Izaicinājums?
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• lieluma
• budžeta
• valsts atbalsta politikas (valsts 

sniegtā atbalsta)

Kā novērtēt pašvaldības rīcību, 
neatkarīgi no tās:



2. Izaicinājums?

VS
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Labs 
pieteikums 
konkursam

Ikdienas 
darbs



(1) Kā vērtējam pašvaldības? 
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• Republikas nozīmes pilsētas
• Reģionālas nozīmes attīstības centru novadi
• 89 novadi

Trīs pašvaldību grupas:



(2) Kā vērtējam pašvaldības? 
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1. kārta – DATU ANALĪZE

2. kārta – KLĀTIENES 
APMEKLĒJUMS

1. prezentācija ar 
pamatojumu, kāpēc 
pašvaldība ir ģimenei 
draudzīgākā

2. ģimenei draudzīgas 
vietas/ objekta apskate vai 
dalība ģimeņu pasākumā

60 %

Pašvaldības 
ieguldījums 

atbalsta 
pasākumos 

(% no budžeta))

20 %
Iedzīvotāju 
balsojums

10 %
Dzimstības 

dati

10 %
Pašvaldības 
līdzdalība 
konkursā

Speciālās 

nominācijas

TOP 9



(1) Ieguvumi – vairāk ģimenei draudzīgu vietu 
(naudas balvas izlietojums 2018. gadā)

Daugavpils pilsēta

Izglītojoša rotaļu 
laukuma izveide 

Latgales Zoo

teritorijā

Dobeles novads

Infrastruktūras 
uzlabošana rotaļu 

laukumā "Uniparks"

Olaines novads

Bērnu rotaļu pilsētiņas 
izveide Jaunolainē

Ozolnieku novads

Rotaļu laukumu 
papildināšana Aizupēs, 
Dalbē, Jaunpēterniekos

un Ānē, skeitparks

Siguldas novads

Dubulto šūpoļu un 
mīkstā seguma 

uzstādīšana rotaļu 
laukumā

Gulbenes novads

Jaunas iekārtas 
Jaunatnes parka rotaļu 

laukumā 8



(2) Ieguvumi – vairāk ģimenei draudzīgu vietu 
(paredzētais naudas balvu ieguldījums 2019. gadā)
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(3) Ieguvumi – viegli uztverama informācija 
(vispārējā un pēc mērķa grupām) 
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(4) Ieguvumi – uzskatāmi salīdzināma informācija 
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(5) Ieguvumi – brīvā laika plānošana



(6) Ieguvumi – informatīvas kartes par rotaļu un 
sporta laukumiem bērniem
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(7) Ieguvumi – aktīva sabiedrības līdzdalība un 
iesaistīšanās
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Vairāk 
nekā 2000 
iedzīvotāju 
komentāri

4 nedēļu 
balsojums

Saņemti
vairāk 
nekā 

100 000 
balsojumi
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Pašvaldības salīdzina savus pakalpojumus, palielina atbalsta apjomu un

piedāvā jaunus pakalpojumus (pārņem labāko praksi)

(8) Ieguvumi – pašvaldību pakalpojumu 
uzlabošana
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Rēzeknes pilsētai no 2018. gada diferencēts bērna piedzimšanas 

pabalsts (piedzimstot otrajam un trešajam bērnam ģimenē)
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Tikai vienā pozīcijā palielināts atbalsts kopš 2017. gada, piemēram:

 Amatas novads, Daugavpils pilsēta un Rīgas pilsēta (maksāja tika

mērķa grupām) un citās

 Auces, Baltinavas un Krustpils novads (daļēji apmaksāja) un citās

(9) Ieguvumi – pakalpojumu klāsts

1.-12. klases skolēniem



Labā pieredze pašvaldībās:

Olaines novads – braukšanas e-karte daudzbērnu ģimenēm (100 euro) 
baseins un slidotava daudzbērnu ģimenēm bez maksas 

Ikšķiles novads – gada laikā samazina rindu b/d no 430 līdz 12 bērniem

Ozolnieku novads – līdzfinansējums privātajiem b/d (ēdināšana) 
bezmaksas laulību reģistrācija 14. februārī

Siguldas novads – uzņēmējām-māmiņām grants
plašs piedāvājums interešu izglītībai
pediatrs slimnīcā brīvdienās

Preiļu novads – zīdaiņu pūriņš Dzemdību nodaļā, sadarbība ar NVO

Daugavpils pilsēta – bērnudārzs no 1 gada vecuma, aktīva dalība Remigrācijas pr.

Jēkabpils pilsēta – 100 % apmaksā medicīniskās izglītības iegūšanu

Saldus novads – laulību reģistrācija, apmaksājot tikai valsts nodevu 
14. februārī un 1. jūnijā.

Alūksnes novads – iniciatīva “Draudzīga vieta bērnam”
(pārņēmuši Rēzeknes, Gulbenes, Apes novadi)
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Cita noderīga informācija
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Atbalsts remigrācijas veicināšanai 

Tīmekļvietnes www.vietagimenei.lv skatījumu avoti:

1. www.google.com

2. www.facebook.com

3. www.paps.lv – Latvija, Lielbritānija, Vācija, AAE, Austrija, 
Beļģija, Dānija, Islande, Namībija, Norvēģija, Zviedrija, Ukraina, u.c.  
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http://www.vietagimenei.lv/


Balva kategorijā Nacionālās valdības iniciatīva –
2018. gadā 
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1

Konkurss «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018»



(1) Nākotnes ieceres un mērķi
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• Infografika “Ģimenes ceļvedis manā pašvaldībā”
• Aplikācijas izveide un sasaiste ar www.Latvija.lv            
(ES fondu piesaiste pēc 2020.gada)
• Kvalifikācijas kritēriji statusam «Ģimenei draudzīga 
pašvaldība» 
• Statuss dod papildus punktus, vērtējot pašvaldības ES 
fondu līdzekļu sadalei vai valsts programmu ieviešanai 

Turpmākie darbi Latvijā:

• Ērtāki pakalpojumi iedzīvotājiem un tūristiem
• Uzlabots informatīvais atbalsts un attālināta 

pieteikšanās/ piekļuve pakalpojumu saņemšanai
• Ģimenei draudzīgas vides standarti, motivējot veidot 

draudzīgas vietas, atzīmēt tās kartē un popularizēt.

Uzlabojumi:



(2) Nākotnes ieceres un mērķi
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Ieceres Eiropas Savienības līmenī 
(iniciatīvu apvienošana vienotā sistēmā)

• Starptautisku kritēriju izstrāde
• Starptautisks konkurss pēc vienotiem kritērijiem
• Nolikums ar priekšnosacījumiem, kvalificējoties 

statusam “Ģimenei draudzīga pašvaldība”
• Kvalitātes zīmes
• Ģimenēm draudzīgo vietu un pakalpojumu pieejamība 

kartē, lai piesaistītu tūristus ar ģimenēm.

Nākotne:

• ES pilotprojekta izstrāde
• Veidota vienota ES novērtēšanas sistēma «Ģimenei 

draudzīgai pašvaldībai»

Tuvākie darbi:



ES fondu finansēts 
URBACT pilotprojekts 

Plānots īstenot ES pilotprojektu Eiropas ģimenei draudzīgo pilsētu tīkla
attīstībai.

Potenciālie projekta partneri: DAUGAVPILS pilsēta (Latvija), DI ALGHERO
(Itālija), MARKOPOULOU (Grieķija): Cilvēkresursu ministrija (Ungārija),
Anykščiai pašvaldība (Lietuva), Kalisz-Ostrów reģiona pašvaldību
asociācija (Polija), u.c.

Šobrīd noris partneru pieteikšanās.

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 17. aprīlis.

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2022. gada maijam. Kopējais projekta

finansējums visiem projekta partneriem: 750 000 euro.

Ar to pamatā tiks izstrādāts starptautiskais standarts 

– faktiski lielākā daļa naudas noguls Latvijā
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Finansējums 2019. gadam
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Pasākuma aktivitātes Galvenās izmaksu pozīcijas 2019. gads (EUR)

Programmas "Ģimenei 
draudzīga pašvaldība" 
īstenošana

311 040

Atlīdzība (2 štata vietas) 61 052

Darbavietu uzturēšanas izdevumi 6 940

Iepirkumi (t.sk informatīvā kampaņa un aplikācija; 
noslēguma pasākums; starptautiskā sadarbība)

128 048

Balvu fonds pašvaldībām  - atbalsts pakalpojumu 
uzlabošanai 

115 000

Konkurss pašvaldībām un 
NVO, lai veicinātu ģimenei 
labvēlīgas vides veidošanu 
pašvaldībās un veicinātu 
sabiedrības iesaisti 
ģimenei draudzīgākas 
sabiedrības veidošanā

139 030

Atlīdzība konkursa plānošanai un administrēšanai 
(1/4 štata vietas, VRAA)

9 030

Projektu konkurss NVO, pašvaldībām, t.sk. 
aktivitātēm starptautiskajā mērogā

130 000

Kopā 450 070



Labie piemēri 
«Latvijas Goda ģimenes gads» ietvaros īstenošanai 

2019. gadā

1. Tēva diena Rīgā un citur Latvijā;

2. Atbalsts Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienībai – Ščecinas apmeklējums 
Eiropas daudzbērnu ģimeņu salidojuma ietvaros;

3. Ģimenes un Māmiņdienas svinības Neretas novadā;

4. “100 tēti Latvijai” meža ekspedīcija;

5. Dienas nometne Ķegumā «Izbaudīsim laiku kopā», u.c. projekti.

NB!!!! Projektu īstenošanai papildus valsts 
finansējumam tiek piesaistīts arī pašvaldību 
un NVO līdzfinansējums
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Resursu avoti pārdalei
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SATIKSMES MINISTRIJA
PP “Daudzbērnu ģimenes kā jauna pasažieru kategorija, kas ir tiesīga izmantot braukšanas maksas 
atvieglojumus starppilsētu sabiedriskajā transportā”

2017 2018 2019 turpmāk ik gadu

Piešķirtais finansējums, euro 1 700 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000

Faktiski izlietotais vai 
prognozējamais izlietojums

-62 917 -937 634 -2 352 391

Pārdalīts citiem mērķiem, euro, -2 290 458 -2 290 458

Nepārdalītais finansējums 1 700 000 644 710 1 109 542 1 109 542

2019. gada 5. februāris, MK sēdes protokols Nr. 5 33 § 14.punkts

Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu par finansējuma pārdali 2 993 466 EUR apmērā 2019. gadā un  turpmāk no 
budžeta apakšprogrammas 31.07.00 "Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas 
maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai" uz budžeta apakšprogrammu 31.06.00 "Dotācija zaudējumu 
segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem", tai skaitā pārdalot citam mērķim 2017.-2019.gada 
jaunās politikas iniciatīvas "Daudzbērnu ģimenes kā jauna pasažieru kategorija, kas ir tiesīga izmantot braukšanas maksas 
atvieglojumus starppilsētu sabiedriskajā transportā" piešķirto finansējumu 2 290 458 EUR apmērā.

VARAM
PP “Salaspils  kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana” (terminēts līdz 2020. 
gadam)

2017 2018 2019 2020

Piešķirtais finansējums, euro 1 836 717 3 053 601 1 040 915 991 915

Pārdalīts citiem mērķiem, euro, 0 -2 655 507 -587 476 -250 713

Nepārdalītais finansējums 1 836 717 398 094 453 439 741 202



101.2. Programmas «Ģimenei draudzīga darbavieta» 
izveide, pilnīgojot iniciatīvu «Ģimenei draudzīgs 

komersants»

* Pēc ārvalstu labākās prakses parauga (Somija) – programmas ietvaros NVO 
rūpējas par uzņēmumu, institūciju iesaisti un atbalsta kvalificēšanos pēc 
izvirzītajiem kritērijiem
* Aptver ne tikai privātos uzņēmumus, bet arī valsts un pašvaldību iestādes
* Statusu ieguvis uzņēmums saņem papildus punktus publiskajos iepirkumos

2019. gadā ir jāizstrādā detalizēts koncepts un ieviešanas, t.sk. izmaksu plāns, no 
no 2020. gada.

Izmaksu aplēse – 2019. gadā 68 000 EUR
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Paldies!

Padarīsim pašvaldības un 
Latviju kopumā 

par ģimenēm draudzīgāko vietu 
pasaulē!


