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2018. gads ir izsludināts par Goda ģimenes gadu

Būsim pateicīgi ģimenēm, kuras uzņēmušās būt 

atbildīgas par 3 un vairāk bērnu audzināšanu! 

Sargāsim un vairosim ģimeniskās vērtības! 

Būsim ar bērniem un par bērniem!

Goda ģimenes gadā notiks:

❖ Atbalsts pašvaldību un NVO iniciatīvām, veidojot ģimenei draudzīgu vidi;

❖ Daudzbērnu ģimeņu godināšanas pasākumi pašvaldībās, iedibinot 

Ģimenes dienas, Mātes dienas un Tēva dienas svinēšanas tradīcijas;

❖ Informatīvi izglītojoša kampaņa, lai veidotu sabiedrības domu, kurā 

ģimene ar bērniem ir vērtība un būt šādai ģimenei ir gods;

❖ Starptautisks forums «Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko 

sabiedrību»

LAIKS

BĒRNIEM!
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❖ 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.

Atbalsts – līdzfinansējums pašvaldību iniciatīvu īstenošanai, kas

piešķirts Valsts reģionālās attīstības aģentūras rīkota konkursa

kārtībā.
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❖ Valsts budžeta līdzekļus piešķir konkursa kārtībā.

❖ Konkursā kā Projekta īstenotājs piesakās pašvaldība.

❖ Katrs projekta iesniedzējs drīkst iesniegt ne vairāk kā vienu projekta

iesniegumu.

❖ Viena konkursa 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.

❖ Kopējais pieejamais valsts budžeta finansējums projektu konkursam ir

300 000 euro. Katra plānošanas reģiona pašvaldībām ir pieejami

60 000 euro. Atbalsts paredzēts ne mazāk kā 15 pašvaldībām.

❖ Gadījumā, ja kādā no plānošanas reģioniem paredzētais finansējums

netiek pilnībā izlietots, projektu iesniegumu vērtēšanas komisija to

pārdala uz citu plānošanas reģionu.
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❖ Ģimenei draudzīgu infrastruktūras objektu izveidošana sporta vai

aktīvās atpūtas aktivitātēm – ne mazāk kā 70% no projekta

attiecināmajām izmaksām;

❖ Ģimenēm vajadzīgu pakalpojumu iedibināšana, garantējot to

turpināšanu pēc projekta;

❖ Ģimenisku aktivitāšu atbalstīšana - bērnu nometnes, ģimeņu saieti un

sporta spēles (vēlama vecāku iesaiste, īpašs atbalsts daudzbērnu

ģimenēm);

❖ Sabiedrības līdzdalības veicināšanas, ģimenes vērtību apzināšanas un

ģimeņu godināšanas aktivitātes „Ceļā uz ģimenēm draudzīgāko

sabiedrību” - Mātes dienas, Ģimenes dienas, Tēva dienas svinēšanas

tradīciju iedibināšana.
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❖ Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2018.gada

23.aprīlim.

❖ Konkursa nolikums un projekta iesniegšanas veidlapa

pieejama http://www.vraa.gov.lv/lv/gimenuatbalsts/

❖ Projektu konkursa īstenotājs:

❖ Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Rīga, Alberta iela 10, LV - 1010

Tālruņa numurs: 67079000

E-pasts: pasts@vraa.gov.lv 

http://www.vraa.gov.lv/lv/gimenuatbalsts/

