Vēl divas dienas ir iespēja nobalsot par ģimenei
draudzīgāko pašvaldību

Līdz iedzīvotāju balsojuma beigām 17. oktobrī konkursā “Ģimenei draudzīgākā
pašvaldība 2018” atlikušas vien divas dienas.
Šobrīd vadībā starp novadu pašvaldībām ir Siguldas, Ludzas, Cēsu, Olaines,
Ādažu un Ozolnieku novads, bet starp republikas pilsētu pašvaldībām – Rīga,
Ventspils un Jūrmala. Rezultātus vēl ir iespēja mainīt, iedzīvotājiem aktīvi
balsojot un izsakot viedokli vietnē www.vietagimenei.lv. Kopējais konkursa
balvu fonds pašvaldībām ir 109 000 eiro.
Viena no 119 pašvaldībām, kura tiks atzīta par ģimenei draudzīgāko valsts mērogā,
saņems naudas balvu 30 000 eiro apmērā. Savukārt katras pašvaldību grupas
uzvarētājs – balvu 15 000 eiro apmērā. Vērtēšanas komisija varēs noteikt arī papildu
nominācijas 34 000 eiro apmērā. Piešķirtās naudas balvas paredzētas izmantošanai
atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai vides veidošanai ģimenēm ar
bērniem. Aktīvi balsojot un izsakot viedokļus, iedzīvotāji var palīdzēt savai pašvaldībai
tikt arī pie jauna rotaļu laukuma elementa 3000 eiro vērtībā no konkursa lieldrauga SIA
“Jūrmalas Mežaparki”.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkotais

konkurss norit divās kārtās – pirmajā pašvaldību iesniegto informāciju apkopo un
izvērtē VARAM veidotā komisija. Pamatojoties uz pieredzi un apkopotajiem datiem par
pašvaldībām, iedzīvotājiem ir iespēja ne tikai nobalsot par vairākām ģimenei
draudzīgām pašvaldībām, bet arī novērtēt un sniegt savus priekšlikumus, autorizējoties
ar sociālo tīklu kontiem Facebook un Draugiem.lv vai e-pastu. Otrajai kārtai novembrī,
kurā vērtēšanu veiks komisija klātienes vizītēs, tiks virzītas trīs pašvaldības ar augstāko
punktu skaitu katrā grupā – republikas pilsētu pašvaldības, reģionālas nozīmes
attīstības centru novadu pašvaldības un pārējās novadu pašvaldības. Rezultāti tiks
paziņoti 12.decembrī.
Konkurss norisinās jau otro gadu ar mērķi izcelt labākos piemērus un risinājumus, kā
pašvaldības rūpējas par ģimenēm. Ir izveidota funkcionējoša un viegli pārskatāma
tīmekļvietne, kurā ikviens var iepazīties ar pilnu informāciju par pašvaldībās
pieejamām daudzveidīgām iespējām, piedāvājumiem un atbalstu ģimenēm ar bērniem.
2017.gadā uzsāktā VARAM iniciatīva “Ģimenei draudzīga pašvaldība” šī gada jūnijā
saņēma Eiropas Daudzbērnu ģimeņu asociācijas starptautisku novērtējumu – galveno
balvu kategorijā “Nacionālās valdības iniciatīva” par ieguldīto darbu ceļā uz ģimenēm
draudzīgu valsti.
Aktualitātēm aicinām sekot sociālajās vietnēs un izmantot tēmturi #VietaĢimenei.
Pērn nomināciju “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2017” saņēma Ozolnieku novada
pašvaldība. Republikas pilsētu pašvaldību grupā uzvarēja Daugavpils pilsētas
pašvaldība, reģionālas nozīmes attīstības centru novadu pašvaldību grupā – Siguldas
novada pašvaldība. Savukārt 89 novadu pašvaldību grupā pirmo vietu izcīnīja Olaines
novada pašvaldība. Konkursā iegūtie līdzekļi galvenokārt ieguldīti rotaļu laukumu
izveidē.
Konkursa lieldraugi: SIA “Jūrmalas Mežaparki” un plašākais pakomātu tīkla
nodrošinātājs Baltijā “Omniva”. Konkursa atbalstītāji: Latvijas vecāku organizācija
“mammamuntetiem.lv”, CSDD Rīgas Motormuzejs, mobilo sakaru operators laimīgām
ģimenēm “Amigo”, starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība “BT 1”, vietējais veikalu tīkls
“top!”, lielākais saldumu ražotājs Baltijā “Laima” un ģimenes uzņēmums “ViKrEm”.
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