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Zināmas piecas konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” otrajā kārtā tikušās 
pašvaldības Kurzemē 

Noslēgusies konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” pirmā kārta. Konkursa otrajai 
kārtai nominētas 25 pašvaldības, piecas katrā plānošanas reģionu pašvaldību grupā. Kurzemē 
uz finālu pretendēs divi no pieciem novadiem: Alsungas novads, Brocēnu novads, Durbes 
novads, Grobiņas novads, Nīcas novads. 

Konkursa pirmās kārtas rezultāti noteikti pēc iedzīvotāju balsojumā iegūtajiem datiem, kā arī veicot 
pašvaldību administratīvo datu, dzimstības un migrācijas saldo datu un pašvaldību iesaistes konkursa 
informatīvajā kampaņā izvērtējumu.  

Konkursa otrajai kārtai nominētās pašvaldības 

Kurzemes plānošanas reģions:  
Alsungas novads, Brocēnu novads, Durbes novads, Grobiņas novads, Nīcas novads.  
Latgales plānošanas reģions: 
Dagdas novads, Krāslavas novads, Līvānu novads, Ludzas novads, Riebiņu novads.  
Rīgas plānošanas reģions: 
Ādažu novads, Ikšķiles novads, Mālpils novads, Olaines novads, Stopiņu novads.  
Vidzemes plānošanas reģions: 
Cesvaines novads, Kocēnu novads, Naukšēnu novads, Raunas novads, Vecpiebalgas novads.  
Zemgales plānošanas reģions: 
Iecavas novads, Ozolnieku novads, Rundāles novads, Tērvetes novads, Vecumnieku novads. 

“Esam pateicīgi iedzīvotājiem par aktīvo dalību šī gada konkursa balsojumā, kurā saņemtas vairāk 

nekā 57 500 balsis, kā arī komentāri par pašvaldības darbu. Ikviens priekšlikums un atsauksme sniedz 

ieguldījumu ģimeniskas vides veidošanā Latvijā kopumā. Un tāds arī ir viens no konkursa uzdevumiem 

– veicināt iedzīvotāju iesaisti pašvaldību darbā un līdzdalību novadu un pilsētu attīstībā,” skaidro Zaiga 

Pūce, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore. 

Konkursa otrajā kārtā tiks novērtēti pašvaldības īstenotie atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem un 

ģimeniskas vides nodrošināšanai, tostarp tiks vērtētas arī iedzīvotāju balsojumā iegūtās atsauksmes, 

lai izvēlētos desmit konkursa finālistes – visaugstāko novērtējumu saņēmušās pašvaldības (divas katrā 

plānošanas reģionu pašvaldību grupā). Ar finālā tikušo pašvaldību darbu un to centieniem veidot 

ģimenēm draudzīgu vidi vērtēšanas komisija tuvāk iepazīsies konkursa noslēdzošajā kārtā, vizīšu 

laikā. Konkursa laureātu – visaugstāko novērtējumu saņēmušo pašvaldību – godināšana plānota gada 

nogalē. 

Vairāk informācijas par konkursu: www.vietagimenei.lv.  

Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” ir viena no trim ģimeņu atbalsta pasākumiem, ko realizē 
Sabiedrības integrācijas fonds. Fonds īsteno arī programmu “Ģimenei draudzīga darbavieta“, kā arī 
izsniedz Latvijas Goda ģimeņu apliecības “3+ Ģimenes karte” Latvijas daudzbērnu ģimenēm. 

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” atbalstītāji: plašākais pakomātu tīkla nodrošinātājs 
Baltijā “Omniva”, ģimenes uzņēmums “ViKrEm”, Latvijas vecāku organizācija “mammamuntetiem.lv”, 
CSDD Rīgas Motormuzejs, Atsaucīgo māmiņu forums, mīlētākais saldumu zīmols “Laima”, kinoteātris 
“CINAMON”, SIA “TZMO Latvija” ar higiēnas preču zīmoliem “Happy”, “Seni”, “Bella” un tirdzniecības 
centrs “Origo”. 

https://www.vietagimenei.lv/konkurss-2019/


 
 

Informāciju sagatavoja: 
Zane Jēkabsone 
SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS 
FONDS 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālr.: +371 22811020 
E-pasts: zane.jekabsone@sif.gov.lv 

Papildu informācija: 
Ilze Aizsila  
NORDS PORTER NOVELLI 
projektu vadītāja 
Tālr.: +371 27330607 
E-pasts: ilze.aizsila@porternovelli.lv 
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