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Ģimenei draudzīga pašvaldība

2

• ilgtermiņā funkcionējošu, visaptverošu 
un viegli pārskatāmu informācijas 
apkopojumu par pašvaldības sniegto 
atbalstu ģimenēm ar bērniem. 
www.vietagimenei.lv;

• konkursa “Ģimenei draudzīga 
pašvaldība” organizēšanu.

2017. gadā uzsākta 
programmas īstenošana, 
kas paredz:



1. Izaicinājums?

3

• Lieluma;
• Budžeta;
• Valsts politikas (valsts dotā atbalsta).

Kā novērtēt pašvaldības 
pašas rīcību, neatkarīgi no:



2. Izaicinājums?

VS
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Labs 
pieteikums 
konkursam

Ikdienas 
darbs



(1) Kā vērtējam pašvaldības? 
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• Republikas nozīmes pilsētu 
pašvaldības;

• Reģionālas nozīmes attīstības centru 
novadu pašvaldības;

• 89 novadu pašvaldības.

Trīs pašvaldību grupas:



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

APMEKLĒJUMS

1. prezentāciju ar 
pamatojumu, kāpēc 
attiecīgā pašvaldība ir 
ģimenei draudzīgākā;

2. ģimenei draudzīgas 
vietas/ objekta apskati vai 
piedalīšanos ģimeņu 
pasākumā.
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(1) Ieguvumi– vairāk ģimenei 
draudzīgu vietu (naudas balva)

Davgavpils 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

Siguldas novads

Dubulto šūpoļu un 
mīkstā seguma 

uzstādīšana rotaļu 
laukumā

Gulbenes novads

Jaunas iekārtas 
Jaunatnes parka 
rotaļu laukumā
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(2) Ieguvumi – viegli uztverama un 
salīdzināma informācija 

8

Infografikas Pašvaldību atbalsta 
salīdzināšanas iespējas
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(3) Ieguvumi - kartogrāfisku 
informāciju par bērniem pieejamiem 
rotaļu un sporta laukumiem

1
0



(4)Ieguvumi – sabiedrības 
līdzdalība un priekšlikumi

1
1

989 
iedzīvotāju 
komentāri
(2017. gads)

Šogad 
balsošana 

sāksies 
03.09.2018

180 000 
iedzīvotāju 
balsojums
(2017. gads) 



Balva kategorijā Nacionālās 
valdības iniciatīva

1
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(1) Nākotnes ieceres un mērķi
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• Infografika “Ģimenes ceļvedis manā pašvaldībā”;
• Aplikācijas izveide un sasaiste ar Latvija.lv (ES 
fondu piesaiste pēc 2020.gada).

Turpmākie darbi Latvijā:

• Ērtāka pakalpojumu saņemšana iedzīvotājiem un 
tūristiem;

• Attīstīts ne tikai informatīvais atbalsts, bet arī  
iespēja viedi pieteikt un/ vai reģistrēties 
pakalpojumu saņemšanai.

Uzlabojumi:



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

• Starptautisku kritēriju izstrāde;
• Starptautisks konkurss pēc vienotiem kritērijiem;
• Nolikums ar nosacījumiem kvalificējoties “Ģimenei 

draudzīga pašvaldība” statusam;
• Kvalitātes zīmes.

Nākotne:

• ES pilotprojekta izstrāde;
• Veidota vienota ES novērtēšanas sistēmu «Ģimenei 

draudzīgai pašvaldībai».

Tuvākie darbi:



Main recomendation
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• Member states, regional and local 
authorities with existing experience and 
initiatives establish common pilot 
mechanism for monitoring and 
evaluation of family friendly municipality 
on EU level;

• Elaborate on EU level monitoring and 
evaluation system for family friendly 
municipalities (based on pilot projects
experience).

Recomendation



Paldies!

Raivis Bremšmits
Reģionālās politikas departamenta direktors


