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1. Programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” (turpmāk – Programma)  mērķis ir pēc objektīviem 
kritērijiem noteikt tās pašvaldības, kas kvalificējas statusam – ģimenei draudzīgas. Konkursa 
“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022” (turpmāk – Konkurss) mērķis ir noteikt Latvijas labākās 
pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpojumus 
ģimenēm ar bērniem un ģimeniskas vides nodrošināšanai.  

2. Programmā un Konkursa nolikumā un tā pielikumos lietotie termini: 

2.1. ģimene ar bērniem – un ģimene, kurā ir vismaz viens bērns vecumā līdz 18 gadiem vai 
pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai 
augstāko izglītību; 

2.2. ģimene – vecāks/-i un bērns/-i saskaņā ar nolikuma 2.1.punktu, arī vecvecāks/-i; 

2.3. programmas un Konkursa ietvaros tiek noteiktas četras mērķa grupas:  

2.3.1. daudzbērnu ģimene – ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, tajā skaitā audžuģimenē 
ievietoti un aizbildnībā esoši bērni; 

2.3.2. bērni ārpusģimenes aprūpē – aprūpe, kas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem tiek nodrošināta pie aizbildņa, audžuģimenē, bērnu aprūpes iestādē; 

2.3.3. ģimenes, kurās ir bērns ar invaliditātes statusu;  

2.3.4. ģimenes ar bērniem, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un ģimenes ar bērniem, 
kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss; 

2.4. profesionālās ievirzes izglītība – saskaņā ar Izglītības likumu ir sistematizēta zināšanu un 
prasmju apguve, kā arī vērtīborientācijas veidošana mākslā, kultūrā vai sportā līdztekus 
pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās 
izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā. 

3. Programmu īsteno un Konkursu organizē Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – Fonds).  

3.1. Konkursa vērtēšanas komisijas sastāvu apstiprina ar Fonda padomes lēmumu; 

3.2. Konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk – Vērtēšanas komisija): 

3.2.1.Vērtēšanas komisiju veido 10 (desmit) balsstiesīgie Vērtēšanas komisijas locekļi un to 
deleģētie aizvietotāji:  

1) viens pārstāvis no Fonda sekretariāta,  
2) viens pārstāvis no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas,  
3) viens pārstāvis no Labklājības ministrijas, 
4) viens pārstāvis no Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, 
5) viens pārstāvis no Izglītības un zinātnes ministrijas,  
6) viens pārstāvis no Pārresoru koordinācijas centrs, 
7) viens pārstāvis no sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs”, 
8) viens pārstāvis no daudzbērnu ģimeņu interešu pārstāvošas nevalstiskās 

organizācijas “Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība”, 
9) viens pārstāvis no nodibinājuma “Fonds Mammām un Tētiem”, 
10) viens pārstāvis no Latvijas Pašvaldību savienības;  

3.2.2. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs ir Fonda sekretariāta pārstāvis; 

3.2.3. Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 6 (seši) no 10 (desmit) 
komisijas locekļiem; 

3.2.4. Vērtēšanas komisija lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu; 
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3.2.5. Fonds nodrošina Konkursa sekretariāta funkciju. 

3.3. Programmas un Konkursa dalībnieki ir 43 Latvijas pašvaldības (turpmāk – pašvaldības). 

3.4. Novērtējumu veic vērtēšanas komisija, izvērtējot pašvaldību sniegto informāciju un publiski 
pieejamos datus (pašvaldību tīmekļvietnēs norādīto informāciju, aktuālos saistošos noteikumus, 
vietnē www.vietagimenei.lv sniegtos datus, kā arī pašvaldību iesūtīto informāciju Konkursa 
sekretariātam). 

3.5. Konkursa uzvarētāji tiek noteikti 5 (piecu) plānošanas reģionu pašvaldību grupās:  
3.5.1. Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldības; 
3.5.2. Latgales plānošanas reģiona pašvaldības; 
3.5.3. Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības; 
3.5.4. Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldības; 
3.5.5. Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības. 

4. Nolikuma 3.5. punktā minēto pašvaldību grupu ietvaros Konkursa Vērtēšanas komisija nosaka 
pašvaldību nominācijā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2022”. 

5. Konkursa nolikuma 1.pielikuma aprēķina metodoloģiju (vērtēšanas algoritmu) apstiprina Fonda 
padome un pēc apstiprināšanas darbam nodod Vērtēšanas komisijai. 

6. Konkursa vērtēšanas process. 

6.1. Konkursam ir 3 (trīs) kārtas.  

6.2. 1. kārtā pašvaldības tiek vērtētas saskaņā ar aprēķinu, kuru veic pēc konkursa nolikuma 1. 
pielikumā norādītās metodoloģijas. Izvērtējums tiek veikts par pašvaldību sniegtajiem datiem 
9 pakalpojumu sadaļās: atbalsts ģimenes pieaugumam, izglītības nodrošināšana, transporta 
nodrošināšana, interešu izglītība, ēdināšana, profesionālās ievirzes izglītība, iekļaujošie 
pakalpojumi ģimenēm, papildus pakalpojumi ģimenēm un publiskā infrastruktūra.  

6.3. Konkursa sekretariātam ir tiesības dalībniekiem lūgt papildu informāciju par 2022. gada 
izpildes budžetu vai citu papildu informāciju. 

6.4. Konkursa 2. kārtai tiek virzītas 20 labākās pašvaldības ar augstāko punktu skaitu (4 pašvaldības 
katrā plānošanas reģionā).  

6.5. Konkursa 2. kārta. 

6.5.1. 20 labākās pašvaldības klātienes (vai attālinātā sēdē, ja vērtēšanas laikā valstī pastāvēs 
pulcēšanās ierobežojumi), vērtē Konkursa vērtēšanas komisija.  

6.5.2. Konkursa sekretariāts un Vērtēšanas komisija informācijas izvērtēšanai pašvaldībai var 
pieprasīt papildus informāciju.  

6.5.3. Vērtēšanas komisija iepazīstas ar katras pašvaldības Konkursa 1. kārtas vērtēšanas 
rezultātiem, izvērtējot arī papildu sniegto informāciju par katras pašvaldības 
nodrošinātajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem un ģimeniskas vides 
nodrošināšanai. 

6.5.4. Vērtēšanas komisijas locekļi sniedz savu individuālo vērtējumu savas kompetences 
ietvaros par katru pašvaldību, kas tiek vērtēta Konkursa 2. kārtā, piešķirot katrai 
pašvaldībai katrā plānošanas reģionā punktus no 1 līdz 4, kur 4 – augstākais vērtējums un 
1 – zemākais vērtējums.  

6.5.5. Vērtēšanas komisija nepieciešamības gadījumā var pieaicināt plānošanas reģionu 
pārstāvjus vai citus ekspertus. 

6.5.6. 3. kārtai tiek nominētas tās 2 (divas) pašvaldības, kas ieguvušas augstāko Vērtēšanas 
komisijas locekļu novērtējumu un nolikuma 6.5.4. punktā noteikto punktu skaitu katrā 
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plānošanas reģiona grupā. Gadījumā, ja vairāk nekā 2 (divas) pašvaldības savā grupā ir 
saņēmušas vienādu vai ļoti tuvu punktu skaitu, tad Vērtēšanas komisijai ir tiesības virzīt 
3. kārtai vairāk nekā 2 pašvaldības no katras pašvaldību grupas.  

6.5.7. Vismaz nedēļu pirms 3. kārtas vērtēšanas un pašvaldību apmeklēšanas Vērtēšanas 
komisijas locekļi saņem pilnu informāciju gan par laureātpašvaldībām, gan par 
programmas un Konkursa kopējiem rezultātiem un rādītājiem. 

6.6.  Konkursa 3. kārta. 

6.6.1. Vērtēšanas komisija klātienes vizītēs (vai attālināti, ja uz vērtēšanas brīdi valstī pastāvēs 
pulcēšanās ierobežojumi), vērtē konkursa 3. kārtai izvirzītās pašvaldības.  

6.6.2. Vismaz 5 (piecas) darbdienas pirms pašvaldības klātienes (vai attālinātā) apmeklējuma 
laureātpašvaldības un to vadītāji (domes priekšsēdētājs) un kontaktpersona tiek informēta 
par Konkursa 2. kārtas rezultātiem, Vērtēšanas komisijas plānoto ierašanās laiku un pilnu 
komisijas sastāvu. 

6.6.3. Vērtēšanas komisija vismaz 6 (sešu) balsstiesīgo Vērtēšanas komisijas locekļu sastāvā 
klātienē apmeklē 2 (divas) pašvaldības, kas katrā pašvaldību grupā saskaņā ar Konkursa 
2. kārtas rezultātiem saņēmušas augstāko punktu skaitu.  

6.6.4. Katram Vērtēšanas komisijas loceklim (vai deleģētajam aizvietotājam) ir jāapmeklē 1 
(vienas) pašvaldību grupas pašvaldības (piemēram, abas Kurzemes plānošanas reģiona 
pašvaldības).  

6.6.5. Pašvaldība Vērtēšanas komisijas locekļu klātienes vizītē nodrošina: 

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

6.6.5.2. vismaz 1 (vienas) konkrētai pašvaldībai nozīmīgas vai raksturīgas ģimenei 
draudzīgas vietas/ objekta apskati vai piedalīšanos ģimeņu pasākumā; 

6.6.5.3. vizīti izglītības iestādē. 

6.6.6. Vērtēšanas komisijai klātienes vizītēs ir tiesības pieaicināt ekspertus no nevaldības 
organizācijām, valsts iestādēm vai citām darbā ģimenēm ar bērniem saistītajam 
institūcijām. 

6.6.7. Vērtēšanas komisijas klātienes vizītes maksimālais laiks vienā laureātpašvaldībā ir 3,5 
(trīs ar pusi) stundas. 

6.6.8. Laureāti katrā grupā tiek noteikti, pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumu. Katrs 
Vērtēšanas komisijas loceklis sniedz individuālu vērtējumu (piešķirot 1-2 punktus (kur 
1 – zemākais vērtējums un 2 – augstākais vērtējums) katrai pašvaldībai attiecīgā 
plānošanas reģionā) par visām klātienē apmeklētām pašvaldībām. Konkursa sekretariāts 
no Vērtēšanas komisijas locekļu individuālā vērtējuma aprēķina vidējo vērtējumu katrai 
pašvaldībai. 

6.6.9. Par ģimenei draudzīgāko pašvaldību Latvijā tiek atzīta tā pašvaldība, kurai no 5 (piecu) 
pašvaldību grupu labākajām pašvaldībām ir saņēmusi augstāko Vērtēšanas komisijas 
vērtējumu. 

6.6.10. Vienāda punktu skaita gadījumā noteicošais ir Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja 
vērtējums.  

7. Nominācijas un balvas: 

7.1. konkursa balvu fonds ir 150 000 EUR; 
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7.2. katrā no Nolikuma 3.5. punktā noteiktajām pašvaldību grupām nosaka nomināciju “Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība 2022” – naudas balva 20 000,00 EUR apmērā; 

7.3. atbilstoši Nolikuma 6.6.9. punktam nosaka nomināciju “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 
Latvijā 2022” – naudas balva 30 000,00 EUR apmērā; 

7.4. Vērtēšanas komisija nosaka papildu nominācijas (kopā papildu nomināciju balvu fonds 
20 000,00 EUR apmērā, minimālais balvas apmērs 5 000 EUR apmērā). Lēmums tiek 
pieņemts, pamatojoties uz klātesošo Vērtēšanas komisijas locekļu balsu vairākumu, atklāti 
balsojot. 

7.5. Piešķirtā naudas balva pašvaldībām jāizmanto ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu un 
pakalpojumu nodrošināšanai vai vides veidošanai 2023. gadā, lēmuma pieņemšanā par balvas 
izlietojumu iesaistot attiecīgās pašvaldības iedzīvotājus, tādējādi nodrošinot sabiedrisko 
līdzdalību šo budžeta līdzekļu izlietošanā. 

7.6. Konkursa atbalstītāji var piešķirt pašvaldībām papildus nominācijas un balvas. 

7.7. Konkursa rezultātus apstiprina ar Fonda padomes lēmumu.  

7.8. Pašvaldību apbalvošanas ceremonija paredzēta 2023. gada februārī.  
 

8. Oficiālā Konkursa tīmekļvietne ir www.vietagimenei.lv, kur atsevišķā sadaļā ir pieejama aktuālā 
informācija par Konkursa norisi. 

 

Sabiedrības integrācijas fonda  

padomes priekšsēdētājs Nauris Puntulis 
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Pielikums Nr. 1 
Programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” un  

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022”   
nolikumam 

 

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022”  
pašvaldības īstenoto atbalsta pasākumu ģimenēm vērtēšanas kritēriji  

 

Informācija par pašvaldības īstenotajiem  
atbalsta pasākumiem tiek apkopota uz 15.11.2022. 

Vērtēšanai sniegtie pašvaldību dati sastāv no 10 nodaļām: 

Sadaļa Saturs 
1. Vispārējā informācija 
par pašvaldību 

Vispārīgi aprakstoša informācija par pašvaldību. 

2.  Atbalsts ģimenes 
pieaugumam 

Vienreizējais atbalsts pirmā bērna piedzimšanas gadījumā; 
Vienreizējais atbalsts otrā bērna piedzimšanas gadījumā; 
Vienreizējais diferencētais maksājums par trešo un nākamajiem bērniem; 
Vienreizējais pabalsts ģimenēm, ja vienās dzemdībās piedzimst vairāk par vienu 

bērnu. 

3. Ēdināšana 

Ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs; 
Ēdināšana izglītības iestādēs; 
Mērķagrupas, kurām pašvaldība nodrošina pilnā apmērā pusdienas; 
Mērķagrupas, kurām pašvaldības nodrošina pilnā apmērā pusdienas pirmsskolas 

izglītības iestādē; 
Pusdienu un ēdināšanas finansēšana no 1,5 gadiem līdz 6 gadiem, un skolas 

vecuma bērniem. 

4. Izglītības 
nodrošināšana 

Rinda uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm; 
Līdzfinansējums privātām pirmsskolas izglītības iestādēm; 
Atbalsts bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam; 
Līdzfinansējums bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādes; 
Atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām; 
Atbalsts pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām; 
Sadarbība ar blakus pašvaldībām, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītību; 
Pabalsts skolēniem; 
Pabalsts individuālo mācību līdzekļu iegādei; 
Stipendijas un naudas balvas studentiem un skolēniem. 

5. Transporta 
nodrošināšana 

Sabiedriskais transports; 
Skolas transports; 
Transports uz interešu un  profesionālās ievirzes izglītības nodarbībām; 
Mērķagrupas, kurām nodrošināts transports uz interešu un profesionālās ievirzes 

izglītības nodarbībām; 
Vecāku līdzmaksājumi transporta izdevumiem. 

6. Interešu izglītība 
Interešu izglītības klāsts pašvaldībā, blakus pašvaldībās; 
Interešu izglītības maksa; 
Interešu izglītības maksa mērķagrupām. 

7. Profesionālās ievirzes 
izglītība 

Mākslas skolas, sporta skolas, mūzikas skolas pieejamība pašvaldībā, blakus 
pašvaldībās; 

Programmas profesionālās ievirzes izglītībā; 
Profesionālās ievirzes izglītības maksa; 
Profesionālās ievirzes izglītības maksa mērķagrupām. 



 
 

7 
 

8. Iekļaujoši pasākumi 
ģimenēm 

Atbalsts ārpusģimenes aprūpei un audžuģimenēm; 
Atbalsts daudzbērnu ģimenēm; 
Atbalsts viena vecāka ģimenēm; 
Pašvaldības pieeja daudzbērnu ģimenes statusa piemērošanai; 
Atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar speciālām vajadzībām, vai kuras veic 

aprūpētāja funkciju; 
Atbalsts maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm; 
Atbalsts citām ģimenēm. 

9. Papildu pakalpojumi 
ģimenēm 

Peldbaseina nodarbības; 
Dzīvokļa rinda un fonds; 
Dzīvokļa īres kompensācija, nekustamā nodokļa atlaide; 
Iesaiste Remigrācijas programmā; 
Dalība “Ģimenei draudzīga darbavieta” un “Latvijas Goda ģimene”; 
Pašvaldība interneta vidē (t.sk. e-adreses izmantošana); 
Nometnes; 
Nodarbinātība; 
Papildu apmācības un kursi; 
Psihologa konsultācijas un medicīnas izmaksu atbalsts; 
Sadarbība ar NVO. 

10. Infrastruktūra 
Infrastruktūras pieejamība; 
Infrastruktūras kvalitāte. 

 

Pamatnosacījumi 

Modelī nav unificēta monetārā vērtība vienam punktam – viena punkta vērtība tiek noteikta 
pielietojot pašvaldības sniegto atbildi (Pašvaldības vērtība) un to pārveidojot caur formulu, formulā 
iegūtā punktu vērtība tiek modificēta, pielietojot punktu modifikatoru.  

Punktu modifikators ir procentuāla vērtība, kas tiek veidota no: 
 Formulas modifikatora, 
 Iedzīvotāju vai mērķagrupu attiecības pret populāciju, 
 Atbalsta pasākuma svarīguma, 
 Kopējo mēnešu skaitu, kad atbalsta pasākums ir pieejams iedzīvotājam. 

Modifikators tiek lietots kā procentuāla (%) vērtība, lai gan raksturotu katra EUR investīcijas 
vērtību dažādos atbalsta pasākumos, gan salāgotu atbalsta pasākumu vērtības ar pašvaldības investīciju 
apmēru. Punktu modifikatori ir skalā no -5850% līdz 11700%. Būtiski, ka % vērtības ir ļoti lielas dēļ 
fakta, ka noteiktiem atbalsta pasākuma veidiem atbalsts tiek sniegts katru mēnesi ilgstošā laika periodā.  

Veids Vērtība Skaidrojums 
Iedzīvotāju 
ienākumu nodokļa 
(IIN) gada vērtība 

1940,4 EUR 
Summa, kuru gada laikā mediānas bruto algas 
(1078 EUR mēnesī) ieguvējs samaksā IIN (20%), 
un kas tiek novirzīta pašvaldībām (75%). 

IIN mēneša 
vērtība 161,7 EUR 

Summa, kuru mēnesī mediānas bruto algas (1078 
EUR mēnesī) ieguvējs samaksā IIN (20%), un kas 
tiek novirzīta pašvaldībām (75%). 

Pirmsskolas 
izglītības iestādes 
(PII) 
kompensācijas 
vērtība 

300 EUR standarta vērtība 
400 EUR 5-6 gadus veciem 
bērniem 
350 EUR auklēm 

Monetārā vērtība dažādiem PII veidiem. 

Transporta vērtība 

50 EUR 

Aptuvenā monetārā summa, kas mēnesī 
nepieciešama transporta nodrošināšanai uz skolu, 
interešu izglītību un citām bērniem būtiskām 
vietām. 
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Interešu izglītības 
vērtība 

30 EUR 
Ikmēneša interešu izglītības aktivitāšu 
finansēšanas vērtība vienam bērnam mēnesī. 

Profesionālās 
ievirzes izglītības 
vērtība 

50 EUR 
Ikmēneša profesionālās ievirzes izglītības 
aktivitāšu finansēšanas vērtība vienam bērnam 
mēnesī. 

Ēdināšanas 
vērtība 

77 EUR 
Ikmēneša ēdināšanas vērtība, pieņemot 3,5 EUR 
dienā, 22 dienas mēnesī. 

Pusdienu vērtība 
45,54 EUR 

Ikmēneša pusdienu vērtība, pieņemot 2,07 EUR 
dienā, 22 dienas mēnesī. 

 

Veidi (jautājumu formulas) 

Katram jautājumu veidam ir unikāla formula, un modifikators no -100% līdz 100%, kas 
piemēro tā vērtību. Modifikators izvēlēts atbilstoši jautājuma dzīves situācijām, piemēram, 25% par 
profesionālās ievirzes izglītības klāstu, ņemot vērā, ka modelī ir 4 dažādi profesionālās izglītības veidi. 
Negatīvi modifikatori tiek piemēroti tiem veidiem, kuri ir saistīti ar vecāku līdzmaksājumiem. 

Veids Modifikators Skaidrojums Formula 
Vienreizējs 500% Aspektiem, kuriem vērtība tiek 

izteikta vienreizējā monetārā summā 
Pašvaldības vērtība / IIN gada 
vērtība  

Gads 200% Aspektiem, kuriem vērtība tiek 
izteikta monetārā summā, kas tiek 
izmaksāta reizi gadā 

Pašvaldības vērtība / IIN gada 
vērtība 

Formula (PII 
rinda) 

100% PII rinda (0-100%) tiek noteikta kā 
EUR vērtība no PII vērtības (300 
EUR), un tā tiek dalīta ar ikmēneša 
IIN vērtību 

(PII kompensācijas vērtība – 
(Pašvaldības vērtība / 100 * PII 
kompensācijas vērtība)) / IIN 
ikmēneša vērtība 

Formula (PII 
kompensācija) 

25% Formula pārbauda kāda veida PII 
kompensācija attiecas – privātiem PII, 
auklēm, dalot šo summu ar attiecīgā 
veida bāzes summu 

Pašvaldības vērtība / PII 
kompensācijas vērtība 

Formula 
(transports) 

100% Ja transports tiek nodrošināts visiem 
bērniem, ikmēneša transporta summa 
tiek dalīta ar ikmēneša IIN vērtību. 
Daļējā gadījumā tiek piemērots 50% 
modifikators 

IR: Transporta vērtība / IIN 
ikmēneša vērtība 
Daļēji: Transporta vērtība / IIN 
ikmēneša vērtība * 0,5 

Formula (skolas 
transports) 

50% Ja tiek nodrošināts skolas transports, 
transports uz interešu izglītību, vai 
transports uz profesionālās ievirzes 
izglītību, tad ikmēneša transporta 
summa tiek dalīta ar ikmēneša IIN 
vērtību 

IR: Transporta vērtība / IIN 
ikmēneša vērtība 
Daļēji: Transporta vērtība / IIN 
ikmēneša vērtība * 0,5 

Formula 
(mērķagrupu 
transports) 

25% Ja transports tiek nodrošināts 
mērķagrupām, tad ikmēneša 
transporta summa tiek dalīta ar 
ikmēneša IIN vērtību 

IR: Transporta vērtība / IIN 
ikmēneša vērtība 
 

Formula 
(interešu 
izglītības iespēju 
skaits) 

100% 
Tiek noteikts interešu izglītības 
iespēju skaits. Vairāk par 6 veidiem – 
interešu izglītības cena ikmēneša 
summa tiek dalīta ar ikmēneša IIN 
vērtību, un piemērots 150% 
modifikators. Vairāk par 4 veidiem – 
100% 

Ja Skaits > 6: Interešu izglītības 
vērtība / IIN ikmēneša vērtība * 1,5 
Ja Skaits > 4: Interešu izglītības 
vērtība / IIN ikmēneša vērtība 
Ja Skaits > 2: Interešu izglītības 
vērtība / IIN ikmēneša vērtība * 0,5 
Ja Skaits > 1: Interešu izglītības 
vērtība / IIN ikmēneša vērtība * 0,1 
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Formula 
(interešu 
izglītība blakus 
pašvaldībā) 

10% Ja interešu izglītība ir pieejama blakus 
pašvaldībā, tad interešu izglītības 
summa tiek dalīta ar ikmēneša IIN 
vērtību 

Interešu izglītības vērtība / IIN 
ikmēneša vērtība 

Formula 
(profesionālās 
ievirzes 
izglītības klāsts) 

33% Ja pašvaldībā tiek nodrošināts 
profesionālās izglītības veids, 
profesionālās ievirzes izglītības 
summa tiek dalīta ar ikmēneša IIN 
vērtību 

Profesionālās ievirzes izglītības 
vērtība / IIN ikmēneša vērtība 

Formula 
(profesionālās 
ievirzes izglītība 
blakus 
pašvaldībā) 

17% Ja blakus pašvaldībā tiek nodrošināts 
profesionālās izglītības veids, 
profesionālās ievirzes izglītības 
summa tiek dalīta ar ikmēneša IIN 
vērtību 

Profesionālās ievirzes izglītības 
vērtība / IIN ikmēneša vērtība 

Formula 
(Ēdināšana pilnā 
apmērā) 

100% Ja pašvaldība nodrošina ēdināšanu 
pilnā apmērā visiem, tad ēdināšanas 
summa mēnesī tiek dalīta ar ikmēneša 
IIN vērtību 

Ēdināšanas vērtība / IIN ikmēneša 
vērtība 

Formula 
(Ēdināšana 
mērķagrupām 
pilnā apmērā) 

17% Ja pašvaldība nodrošina ēdināšanu 
pilnā apmērā mērķagrupām, tad 
ēdināšanas summa mēnesī tiek dalīta 
ar ikmēneša IIN vērtību 

Ēdināšanas vērtība / IIN ikmēneša 
vērtība 

Formula 
(Pusdienas pilnā 
apmērā) 

100% Ja pašvaldība nodrošina pusdienas 
pilnā apmērā visiem, tad pusdienu 
summa mēnesī tiek dalīta ar ikmēneša 
IIN vērtību 

Pusdienu vērtība / IIN ikmēneša 
vērtība 

Formula 
(Pusdienas 
mērķagrupām 
pilnā apmērā) 

17% Ja pašvaldība nodrošina pusdienas 
pilnā apmērā mērķagrupām, tad 
pusdienu summa mēnesī tiek dalīta ar 
ikmēneša IIN vērtību 

Ēdināšanas vērtība / IIN ikmēneša 
vērtība 

Mēnesis 100% Aspektiem, kuriem vērtība tiek 
izteikta monetārā summā, kas tiek 
izmaksāta reizi mēnesī 

Pašvaldības vērtība / IIN mēneša 
vērtība 

Kvalitatīvais 
pakalpojums 

10% Aspektiem, kuriem nav iespējams 
noteikt monetāru vērtību tiek 
pārbaudīts, vai atbilde ir tukša, vai 
iekļauj “nē” vai “nav”. “Daļēji” 
gadījumā tiek piešķirti 0,05 punkti, 
citas atbildes gadījumā – 0,1 punkts 

Ja =/= nav, nē, vai tukša atbilde : 
0,05 vai 0,1 punkts, atkarībā no 
atbildes 

Formula 
(vecāku 
līdzmaksājums 
transports) 

-50% Ja vecākiem ir jāveic līdzmaksājums 
vai tas jānodrošina daļēji, tad 
ikmēneša transporta summa tiek dalīta 
ar ikmēneša IIN vērtību. Daļējā 
gadījumā tiek attiecināts 50% vai 75% 
modifikators 

Ja vecākiem jāsedz pilna summa: 
Transporta vērtība / IIN mēneša 
vērtība. 
Daļējos gadījumos tiek modificēts 
ar 50% vai 75% 

Formula 
(vecāku 
līdzmaksājums 
transportam uz 
olimpiādēm) 

-50% Ja vecākiem ir jāveic līdzmaksājums 
vai tas jānodrošina daļēji, tad 
ikmēneša transporta summa tiek dalīta 
ar ikmēneša IIN vērtību. Daļējā 
gadījumā tiek attiecināts 50% vai 75% 
modifikators. 

Ja vecākiem jāsedz pilna summa: 
Transporta vērtība / IIN mēneša 
vērtība. 
Daļējos gadījumos tiek modificēts 
ar 50% vai 75% 

Formula 
(vecāku 
līdzmaksājums 
interešu 
izglītībai) 

100% 
Atkarībā no pašvaldības 
līdzmaksājuma apmēra, tiek piešķirti 
punkti, dalot interešu izglītības 
summu ar ikmēneša IIN vērtību, 

Interešu izglītības vērtība / IIN 
mēneša vērtība. 
Daļējos gadījumos tiek modificēts 
ar 25% vai 40% 
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piemērojot to atbilstoši pašvaldības 
līdzmaksājumam (100%, 40%, 25%).  

Formula 
(vecāku 
līdzmaksājums 
interešu 
izglītībai) 

-13% 
Atkarībā no atbildes vai ierakstītās 
pašvaldības vērtības, tiek piešķirti 
punkti par vecāku līdzmaksājuma 
apmēru 

Ja skaitlis: Vecāku līdzmaksājuma 
apmērs / Interešu izglītības vērtība. 
Ja nav skaitlis, vidējā vērtība no 
atbalsta diapazona / Interešu 
izglītības vērtība 

Formula 
(vecāku 
līdzmaksājums 
profesionālās 
ievirzes 
izglītībai) 

50% Atkarībā no pašvaldības 
līdzmaksājuma apmēra, tiek piešķirti 
punkti dalot profesionālās ievirzes 
izglītības summu ar ikmēneša IIN 
vērtību, piemērojot to atbilstoši 
pašvaldības līdzmaksājumam (100%, 
40%, 25%). 

Profesionālās ievirzes izglītības 
vērtība / IIN mēneša vērtība 
Daļējos gadījumos tiek modificēts 
ar 20% vai 40% 

Formula 
(vecāku 
līdzmaksājums 
profesionālās 
ievirzes 
izglītībai, 
summa) 

-25% 

Atkarībā no ierakstītās pašvaldības 
vērtības, tiek piešķirti punkti par 
vecāku līdzmaksājuma apmēru 

Vecāku līdzmaksājuma apmērs / 
Profesionālās ievirzes izglītības 
vērtība 
 

Formula 
(pašvaldības 
līdzmaksājums 
ēdināšana) 

75% Atkarībā no ierakstītās pašvaldības 
vērtības, tiek piešķirti punkti par 
pašvaldības līdzmaksājuma apmēru, 
kuri tiek reizināti ar 22 dienām un 
dalīti ar ikmēneša IIN vērtību 

Pašvaldības līdzmaksājuma apmērs 
/ IIN mēneša vērtība 
 

Formula 
(vecāku 
līdzmaksājums 
ēdināšana) 

-25% Atkarībā no ierakstītās pašvaldības 
vērtības, tiek piešķirti punkti par 
vecāku līdzmaksājuma apmēru, kuri 
tiek reizināti ar 22 dienām un dalīti ar 
ikmēneša IIN vērtību 

Vecāku līdzmaksājuma apmērs / IIN 
mēneša vērtība 
 

Statusa 
piešķiršana 

100% Ja pašvaldība neizvērtē ģimenes 
materiālo stāvokli pirms nosaka tās 
statusu kā daudzbērnu ģimene, 
pašvaldība saņem punktus. 

Ja JĀ: 0,5 punkti. 

 

 

 


