
Nolikums konkursam 
par A/S “Latvijas valsts meži“ 2019. gada ziedojumu 

sociālās palīdzības veicināšanai 
 
Pamatojoties uz a/s „Latvijas valsts meži” un Partneru – nodibinājuma „Fonds „Ziedot.lv””, 
nodibinājuma „Latvijas Bērnu fonds” un biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” vienošanos 
un 2019.gada 23.decembrī noslēgto līgumu par a/s „Latvijas valsts meži” ziedojumu 
sociālajai jomai, Partneri izsludina pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta 
saņemšanai sociālās jomas projektiem. 
  
1. Atbalstam sociālās palīdzības veicināšanai pieejami 300 000 eiro šādās prioritārajās 

jomās:  
1.1. Atbalsts bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām; 
1.2. Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām krīzes situācijās; 
1.3. Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam; 
1.4. Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai. 

 
2. Projektus var iesniegt biedrības un nodibinājumi, kas atbilst šādiem kritērijiem: 

2.1. Organizācijas mērķi un darbība ir vērsti uz sabiedriska (nevis privāta) labuma 
jautājumu risināšanu sociālajā jomā; 

2.2. Organizācijai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss vismaz vienā no 
šīm sabiedriskā labuma jomām:  

 labdarība;  
 cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība; 
 veselības veicināšana;  
 sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās 

labklājības celšana. 
 

3. Atbalstāmajiem projektiem jāatbilst šādiem kritērijiem: 
3.1. Projekts sniedz palīdzību tiem, kuriem pašiem nav resursu sev palīdzēt un kuriem tā 

vitāli nepieciešama; 
3.2. Projekts risina sabiedrībai svarīgu sociālu problēmu vismaz vienā no projektu 

konkursa prioritārajām jomām; 
3.3. Palīdzība tiek sniegta tajās jomās, kurās nav tieša valsts kompetence un finansējums; 
3.4. Projektam jābūt vērstam uz izvēlētās mērķgrupas stāvokļa uzlabošanu ilgtermiņā, 

nevis akciju veidā un īslaicīgi;  
3.5. Augstāka prioritāte projektiem, kas sniedz palīdzību lielākam skaitam atbalsta 

saņēmēju attiecīgajā mērķprogrammā, nodrošina lielāku biedru un mērķgrupu 
iesaisti, kā arī projektiem ar inovatīvu pieeju; 

3.6. Projektam jābūt ar reāli sasniedzamiem rezultātiem; 
3.7. Projektam nav komerciāls, politisks vai reliģisks raksturs; 
3.8. Atbalsta apjoms vienam projektam nav noteikts; 
3.9. Projekta izdevumiem un apmēram jābūt pamatotam un samērojamam ar 

rezultātiem. 
3.10. Ja projektā paredzēts sniegt sociālās vai medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, 

tos sniedz tikai atbilstoši sertificēts speciālists.  
3.11. Ja tiek sniegts sociālās rehabilitācijas pakalpojums, organizācijai jābūt reģistrētai 

Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.  
 
 
 



4. Šādi projekti netiek atbalstīti: 
4.1.  Projekti, kas paredz atbalstu individuālām privātpersonām. 
4.2.  Projekti, kuros organizācija ir starpnieks privātpersonām sniegto pakalpojumu 

apmaksai (kā, piemēram, privātpersonas operāciju apmaksa, rehabilitācija, 
medikamenti, personu komunālo rēķinu apmaksa utml.). 

4.3.  Projekti, kas paredz finansējumu, iegādātās mantas un pakalpojumu nodošanu 
citām iestādēm vai organizācijām. 

4.4.  Projekti, kuri uzlabojumus iegulda trešo personu īpašumos, izņemot gadījumus, kad 
organizācijai ir ilgtermiņa telpu nomas līgums. 

4.5.  Infrastruktūras un būvniecības projekti. Var tikt atbalstīti projekti, kas ietver 
kosmētisko remontu, bet ne kapitālieguldījumi (logu, durvju, grīdu maiņa, pārbūve 
utml.). Kosmētiskais remonts var tikt iekļauts tikai gadījumā, ja remontējamās 
telpas ir biedrības vai nodibinājuma īpašums vai arī par šīm telpām biedrībai vai 
nodibinājumam ir ilgtermiņa telpu nomas līgums (kopija jānosūta uz e-pastu: 
madara@ziedot.lv ). 

4.6.  Projekti, kuros plānotās izmaksas ir augstākas par tirgus cenām. 
4.7.  Projekti, kuros projektu vadība ir ārpakalpojumus (piemēram, tiek slēgts līgums ar 

SIA, citu biedrību u.c.), izņemot gadījumus, kad par projekta vadību tiek slēgts 
uzņēmuma līgums ar privātpersonu.  

4.8. Projektā paredzētās aktivitātes neīsteno projekta pieteicējs.  
4.9. Projekti, kuru projektu pieteikumi ir sagatavoti neprecīzi vai nepilnīgi.  

 
5. Citi nosacījumi 

5.1. Projekta maksimālais īstenošanas laiks: līdz 2020.gada 31. decembrim. 
5.2. Paredzamais projekta uzsākšanas laiks: ne ātrāk kā 2020.gada 1.marts. 
5.3. Viena organizācijai un tās struktūrvienība var iesniegt vienu projekta pieteikumu. 

 
6. Kur iesniegt projekta pieteikumu?  
Projekta pieteikumu iespējams iesniegt vietnē nvo.ziedot.lv līdz 2020. gada 31. janvārim 
(ieskaitot). Aicinām apmeklēt informatīvo semināru par projekta pieteikuma aizpildīšanu.  
 
7. Informatīvais seminārs  
2020.gada sākumā notiks informatīvs seminārs biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem par 
projekta pieteikumu sagatavošanu. Informācija par semināru tiks ievietota Ziedot.lv mājas 
lapā, ievietota sociālajos portālos, kā arī izsūtīta tām biedrībām un nodibinājumiem, kuri ir 
pierakstījušies Ziedot.lv jaunumu saņemšanai. 
 
8. Projektu vērtēšana 

8.1. Par projektu atbalstu lemj Partneru Mērķziedojuma padome, kas lēmumu pieņem 
koleģiāli. 

8.2. Fonds Ziedot.lv pirms projektu pieteikumu nodošanas Mērķziedojuma padomei veic 
projektu administratīvās un tehniskās atbilstības novērtējumu, balstoties uz šī 
Nolikuma 2.un 4.punktu, Projekti, kuri neatbilst šo punktu kritērijiem un 
noteikumiem, tālākai vērtēšanai netiek virzīti. 

8.3. Fondam Ziedot.lv Mērķziedojuma padomes uzdevumā ir tiesības lūgt no projektu 
pieteicējiem papildu informāciju. 
 

9. Kad tiek paziņoti konkursa rezultāti? 
Pieteikumus izvērtē un rezultātus paziņo līdz 2020. gada 1.martam, tos publicējot interneta 
vietnē nvo.ziedot.lv 
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt 22322380 vai rakstīt e-pastu nvo@ziedot.lv. 


