
1 

 

1. pielikums 

Sadarbības līgumam Nr. REĢ/14/2018 

 

 

 

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūrai uzdotie pārvaldes uzdevumi 

 

1. Ieviest šādus Likumā par valsts budžetu 2018. gadam iekļautos prioritāros pasākumus: 

 

1.1. Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latgalē 

1.1.1. Plānotais finansējums: 
EKK Budžeta programma vai apakšprogramma 2018. gads 

(euro) 

  Kopā 120 000 

  30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti 120 000 

3000 Subsīdijas un dotācijas 120 000 

 

1.1.2.  Mērķis: sekmēt veselīgu dzīves veidu Latgalē, pilnveidojot reģiona 

pievilcību iedzīvotājiem un it īpaši jauniešiem 

 

1.1.3. Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:  

Darbības rezultāts Darbības rezultatīvais rādītājs 2018. gads 

Atbalsta pasākumi veselīga dzīvesveida uzturēšanai 
Pašvaldību skaits, kurās īstenoti 

atbalsta pasākumi 
5 

 

 

1.2. Pasākums “Latvijas Goda ģimenes gads” 

 

1.2.1. Plānotais finansējums: 
EKK Budžeta programma vai apakšprogramma 2018. gads 

(euro) 

  Kopā 766 911 

  30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti 766 911 

1000 Atlīdzība 30 528 

5000 Pamatkapitāla veidošana 2 561 

2000 Preces un pakalpojumi 733 822 

 

1.2.2. Mērķis: īstenoti daudzveidīgi pasākumi daudzbērnu ģimeņu godināšanai 

un ģimenes kā vērtības stiprināšanai sabiedrībā 

 

1.2.3. Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:  

Darbības rezultāts Darbības rezultatīvais rādītājs 2018. gads 
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Atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm  

Pašvaldību skaits, kurās nodrošināts 

papildus atbalsts daudzbērnu 

ģimenēs 

15 

 

 

1.3. Programma “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” 

 

1.3.1. Plānotais finansējums: 
EKK Budžeta programma vai 

apakšprogramma 

2018. gads 

(euro) 

  Kopā 91 951 

  
30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta 

instrumenti 
91 951 

3000 Subsīdijas un dotācijas 91 951 

 

1.3.2. Mērķis: veidot pašvaldību bērnudārzos vidi, kas ir bērnam droša un 

draudzīga, savlaicīgi atpazīstot un novēršot bērnu tiesību pārkāpumu riskus, 

veidojot pozitīvu sadarbību bērnu, vecāku un iestādes darbinieku starpā,  

uzturot pozitīvu vidi, kurā bērna intereses un vajadzības ir centrālās.  

 

 

1.3.3. Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:  

Darbības rezultāts Darbības rezultatīvais rādītājs 2018. gads 

Pirmsskolas izglītības pieejamība, drošums un 

draudzīgums 

Iniciatīvas “Džimba katrā bērnudārzā 

Latvijā” ietvaros apmācītie pašvaldību 

bērnudārzu speciālisti 

228 

 

  

 

Ministrija: Aģentūra: 

Latvijas Republikas Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrija 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

Valsts sekretārs Direktors 

R.Muciņš A.Undzēns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 


