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Latvijas valsts budžeta finansēta mērķprogramma 
“Ģimeņu atbalsta projektu konkurss 

pašvaldībām sadarbībā ar NVO”



Projektu konkursa mērķis

Nodrošināt atbalstu pašvaldību iniciatīvām 
sadarbībā ar NVO ģimenēm draudzīgas vides 
veidošanā un sabiedrības līdzdalības 
veicināšanā, sekmējot pozitīvas attieksmes 
veidošanu, risinot ģimeņu atbalsta politikas 
jautājumus pašvaldībās.

Pieejamais finansējums ir 300 000 euro. 

Katra plānošanas reģiona pašvaldībām ir 
pieejami 60 000 euro.

Viena projekta minimāli pieprasāmais valsts 
budžeta finansējums ir 5 000 euro, maksimāli 
pieprasāmais finansējums ir 20 000 euro. 



Projekta īstenotājam jānodrošina savu 
līdzfinansējumu vismaz 15% apmērā no 
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Tiesības iesniegt projekta iesniegumu ir 
pašvaldībai, tai skaitā tās izveidotai iestādei, kas 
veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu 
izpildi vai arī pašvaldībai sadarbībā ar NVO.

Katra pašvaldība drīkst iesniegt ne vairāk 
kā vienu projekta iesniegumu.



Atbalstāmās aktivitātes:

- ģimenei draudzīgu infrastruktūras objektu 
izveidošana (ne mazāk kā 70% no projekta 
kopējām attiecināmajām izmaksām);

- nometņu organizēšana (izglītojošas, sporta, 
atpūtas un piedzīvojumu nometnes bērniem 
un/vai ģimenes nometne) vai uz ģimenes 
vērtību apzināšanos un pozitīvas attieksmes 
veidošanu sabiedrībā vērstu aktivitāšu un 
daudzbērnu ģimeņu godināšanu veicinošu 
aktivitāšu atbalstīšana (saieti, pasākumi 
u.c.).

Projekta īstenotājam jānodrošina, ka projekta 
ietvaros tiek īstenotas abas atbalstāmās 
aktivitātes



Attiecināmās izmaksas:

- būvdarbu (labiekārtošanas, nelielu remontu, 
u.c.) izmaksas;

- inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu 
iegādes izmaksas;

- ar projekta aktivitātēm saistītu telpu, 
tehniskā aprīkojuma un inventāra nomas 
maksa;

- lektoru, pasākumu vadītāju un citu ar 
aktivitāšu īstenošanu  saistītu personu 
atalgojuma izmaksas;

- projekta administratīvās izmaksas, kas 
nepārsniedz 5% no projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām – projekta vadītāja 
un/vai grāmatveža atalgojuma izmaksas.



Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām un 
apmaksātām no projektam atvērtā Valsts kases 
konta līdz 2018.gada 15.novembrim.

Projekta noslēguma pārskats jāsagatavo un 
jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2018.gada 
30.novembrim.



Izsludināts laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» 
22.03.2018.

Projektu iesniegšanas termiņš: 23.04.2018.

Konkursa nolikums un projekta iesnieguma 
veidlapa pieejama Aģentūras tīmekļa vietnē 
www.vraa.gov.lv, sadaļā: Ģimeņu atbalsta 
projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar 
NVO

Jautājumus par projektu konkursu var sūtīt pa 
elektronisko pastu: pasts@vraa.gov.lv ne vēlāk 
kā 5 darba dienas pirms projektu iesniegumu 
iesniegšanas termiņa, norādot atsauci uz 
attiecīgo projektu konkursu.

http://www.vraa.gov.lv/
mailto:pasts@vraa.gov.lv


Paldies par uzmanību!


