


○ 300 000 eiro no a/s Latvijas valsts meži (LVM) tiks 
sadalīti sociālajai jomai publiskā konkursā sabiedriskā 
labuma organizācijām sociālās palīdzības veicināšanai

2022.gads



○ Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām 
vajadzībām;

○ Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām;
○ Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un 

aktīvam dzīvesveidam;
○ Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.

Prioritārās jomas:



Projektus var iesniegt biedrības un nodibinājumi, 
kuri atbilst ABIEM šiem kritērijiem: 

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

○ 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.

To, vai organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss, iespējams pārbaudīt VID: 
https://www6.vid.gov.lv/SLO



○ Projekts risina sabiedrībai svarīgu sociālu problēmu vismaz 
vienā no konkursa prioritārajām jomām;

○ Projekts sniedz palīdzību tiem, kuriem pašiem nav resursu sev 
palīdzēt un kuriem tā vitāli nepieciešama;

○ Palīdzība tiek sniegta tajās jomās, kurās nav tieša valsts 
kompetence un finansējums;

○ Projektam jābūt vērstam uz izvēlētās mērķgrupas stāvokļa 
uzlabošanu ilgtermiņā, nevis akciju veidā un īslaicīgi;

Prioritāri tiek atbalstīti projekti, kas sniedz efektīvāko 
sociālo palīdzību:



○ Augstāka prioritāte projektiem, kas sniedz palīdzību lielākam 
skaitam atbalsta saņēmēju attiecīgajā mērķprogrammā, 
nodrošina lielāku biedru un mērķgrupu iesaisti, kā arī 
projektiem ar inovatīvu pieeju;

○ Augstāka prioritāte projektiem, kuru aktivitātes var īstenotas 
modificētā veidā arī Covid-19 ierobežojumu apstākļos

○ Projektam jābūt ar reāli sasniedzamiem rezultātiem;
○ Projektam nav komerciāls, politisks vai reliģisks raksturs;
○ Atbalsta apjoms vienam projektam nav noteikts;
○ Projekta izdevumiem un apmēram jābūt pamatotam un 

samērojamam ar rezultātiem;



Kādi projekti netiek atbalstīti 

○ Projekti, kas paredz atbalstu individuālām privātpersonām;
○ Projekti, kuros organizācija ir starpnieks privātpersonām 

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

○ Projekti, kas paredz finansējumu, iegādātās mantas un 
pakalpojumu nodošanu citām iestādēm vai organizācijām;

○ Projekti, kuri uzlabojumus iegulda trešo personu īpašumos, 
izņemot gadījumus, ja organizācijai ir ilgtermiņa telpu nomas 
līgums;



○ Infrastruktūras un būvniecības projekti. Var tik 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 jāiesūta uz e-pastu: 
liga@ziedot.lv);

○ Projekti, kuros plānotās izmaksas ir augstākas par tirgus 
cenām;

○ Projekti, kuru projektu pieteikumi ir sagatavoti neprecīzi vai 
nepilnīgi. 



Citi nosacījumi

○ Projektu jāspēj īstenot pašai biedrībai (t.i., projekta vadība 
nav ārpakalpojums- netiek slēgts līgums ar citu biedrību/ SIA 
u.tml). Var tikt slēgts uzņēmuma līgums ar fizisku personu. 
Grāmatvedības pakalpojumi var būt ārpakalpojums.

○ Projekta aktivitātes īsteno pats projekta pieteicējs.



Citi nosacījumi

○ Projekta maksimālais īstenošanas laiks no 2022. gada 1.marta 
līdz 31. decembrim;

○ Viena organizācija un tās struktūrvienība var iesniegt vienu 
projekta pieteikumu.

Izmaksas attiecināmas tikai par darbu/ precēm un pakalpojumiem, kas veikti/ iegādāti, 
apmaksāti un saņemti projekta īstenošanas laikā. Vienīgais izņēmums var būt pakalpojumi, kas 
sniegti projekta noslēguma mēnesī, un apmaksa par tiem ir veikta 10 dienu laikā pēc projekta 
noslēguma datuma. 



Kur iesniegt projekta pieteikumu?

Projekta pieteikumu iespējams iesniegt vietnē 
nvo.ziedot.lv līdz 2022. gada 31. janvārim (ieskaitot). 



Kāds ir veiksmīgs projekta pieteikums?

o Viss projekta pieteikums ir aizpildīts;
o Izlasot kopsavilkumu, ir skaidrs, kas tiks darīts projektā (kādas aktivitātes tiks 

īstenotas? Cik daudz? Kas ir mērķa grupa? Cik cilvēki saņems atbalstu?)
Labs piemērs kopsavilkumam: 

«Šī projekta mērķis ir nodrošināt pilnu starpdisciplinārā modelī balstītu sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu 39 vardarbībā cietušām Liepājā un tās apkārtnē 

dzīvojošām sievietēm atbilstoši viņu vajadzībām, lai pārtrauktu vardarbību, 
mazinātu vardarbībā gūto traumu sekas un nodrošinātu tiesību aizstāvību. 

Pakalpojumā ietilpst sociālā darbinieka, psihologa, jurista un citu speciālistu 
koordinēts atbalsts cietušajām, kas būtiski papildina un pilnveido valsts 

apmaksātā atbalsta minimumu.»

o Problēmas aprakstā ir saprotams, ka biedrība pārzin un izprot savas mērķa grupas 
vajadzības. 



Veiksmīgie piemēri
• Biedrība vēlās organizēt un vadīt atbalsta grupu nodarbības personām un 

ģimenēm, kuras mājas apstākļos kopj un aprūpē (slimus un gulošus)tuviniekus, lai 
mazinātu šo personu un ģimeņu sociālo izolētību, psihoemocionālo spriedzi un 
izdegšanas sindromu. Tiks sniegtas teorētiskas un praktiskas zināšanas, tuvinieku 
ētiski individuālu jautājumu risināšanai tiks piedāvātās individuālās konsultācijas 
projekta laikā. Kopumā 24 cilvēki iegūs labumu no projekta īstenošanas.

• 10 mēnešu laikā pilotējot starptautiski atzītu “Ģimenes konferences” metodi darbā 
ar sociālā riska ģimenēm ar bērniem, Rīgā tiks apmācīti 20 brīvprātīgie metodes 
speciālisti, kuri sniegs tiešu atbalstu vismaz 60 ģimenēm ar bērniem (180 
cilvēkiem). Bērnu situācijas uzlabošanai mērķtiecīgi tiks piesaistīti papildus 
cilvēciskie resursi - tuvinieki, draugi, citas potenciālās atbalsta personas, motivējot 
ģimenes pašas kļūt atbildīgas par savu nākotni. Metodi vēlāk varēs sekmīgi 
multiplicēt Latvijā.



Sliktie piemēri
• Projekts vērsts uz ģimeniskām vērtībām. Fokuss uz vientuļajiem vecākiem, 

jo viņiem ikdienā jānodrošina abu vecāku loma bērna dzīvē. Tiks veicināta 
līdzvērtība starp dažādām ģimenēm, sniegts pamudinājums vientuļajiem 
vecākiem integrēties kādā kopienā, nezaudējot savas intereses, atpūtas un 
izglītošanās iespējas. Mērķis ir iedvesmot vientuļos vecākus, lai celtu savas 
dzīves jēgas kvalitāti. Veicināta vecāka psiholoģiskā brīvība, kā arī veselīga 
bērnu audzināšana, sniedzot patiesu uzmanību.

• Projekta aktivitātes: 
– Plānots ieviest rokdarbu-sarunu vakarus;
– Kokles spēlēšanu un sadziedāšanos;
– Nodarbībās piedalās vecāki bez bērniem



Kāds ir veiksmīgs projekta pieteikums?

o Aktivitāšu apraksts:
o Vēlams uzskaitīt katru aktivitāti atsevišķi;
o Jābūt saprotamai katras aktivitātes jēgai un gaidāmajiem rezultātiem (kāpēc 

darīts? kas darīts? kāpēc vajadzīga iegāde/ remonts? kas ir mērķa grupa? cik 
cilvēku piedalīsies? cik pasākumu (nodarbību/ darbnīcu), cik ilgas nodarbības? 
kas mainīsies, īstenojot aktivitāti?);

o Budžets: 
o Pozīcija: Norāda izmaksu veidu. 

o Piemēri: projekta vadītāja atalgojums, kancelejas preces, transporta 
izdevumi, medicīniska iekārta, fizioterapeita atalgojums, grāmatveža 
atalgojums, nodarbību materiālu iegāde, telpu noma u.tml.



Kāds ir veiksmīgs projekta pieteikums?

Budžets:
o NERAKSTĪT: 
o materiālus pa vienam par nelielu summu (piemēram, pildspalva (0.69 EUR), 

ķieģeļi 10 gab.);
o «nesakaldīt» pa pozīcijām viena veida izmaksas (materiāli Līgo pasākumam, 

materiāli Mātes dienas pasākumam u.tml.);
o budžeta pozīcija NAV aktivitāte (piemēram, budžeta pozīcija nevar būt «LĪGO 

pasākums»; jābūt- telpu noma, radošās darbnīcas materiāli, vadītāja 
atalgojums u.tml.).



Kāds ir veiksmīgs projekta pieteikums?
o Kvantitatīvs rezultāts- skaitlisks rezultāts
Piemērs: 
- Telpu noma 3 pasākumiem. Viena pasākuma vidējās telpu nomas izmaksas: 70 

EUR.
- Iegādāta viena GALILEO iekārta. Iekārtu izmantos 20 bērni, katram vidēji 10 

nodarbības.
o Kvalitatīvais rezultāts- saturiskais rezultāts
Piemērs: 

- Nomātajās telpās notiks atbalsta grupas tikšanās ģimenēm, kuras audzina 
bērnu ar invaliditāti.

- TOBI iekārta tiks izmantota, lai nodrošinātu kvalitatīvu rehabilitācijas 
pakalpojumu bērniem. 

KAD AIZPILDIET PIETEIKUMU- IEDODIET IZLASĪT KĀDAM, KAS NEKO NEZIN PAR 
PROJEKTU!!! JA KAUT KAS IR PAPILDUS JĀPASKAIDRO, TAD ARĪ KOMISIJA VAR 
NESAPRAST!



Labais piemērs

Ledusskapis Beko 
TSE1262X gabali 1 173.00 173.00

Katru mēnesi notiks «Veselīga 
uztura» 8 nodarbības; 8 
mēnešu garumā, kopā 56 
nodarbības 60 senioriem

Tiks iegādāts aprīkojums
"Veselīga Uztura"darbnīcas
izveidošanai, lai nodrošinātu 8 
mēnešu nodarbību ciklu
veselīga uztura sagatavošanā

Supervizors dienas 5 80.00 400.00 5 supervīzijas sesijas, katra 2 
stundu garumā

Sniegts atbalsts speciālistu 
komandai, lai nodrošinātu 
kvalitatīvu un cieņpilnu darbu. 
Mazināti riski, kas saistīti ar 
profesionālo izdegšanu, 
nespēju individuāli atrisināt 
sarežģītas situācijas, kā arī ar 
neprofesionālu attiecību 
veidošanu ar klientiem.



Sliktie piemēri:

Ūdens
statīvs+kolba+2 
ūdens pudeles

gabali 1 159.00 159.00 pieejams tikai krāna ūdens
: Lietojams ilgtermiņā, ūdens 
piegādi nodrošinās biedrības 
locekļi

Neparedzēti 
izdevumi 
pasākumu 
organizēšanai

gabali 1 40.00 40.00

Neparedzēti izdevumi, piem 
kārtridža iegāde. Ja nebūs 
nepieciešams, naudas līdzekļus 
izlietos dzeramā ūdens iegādei 
pasākumu laikā

Tā kā biedrība ie bezpeļņas 
organizācija, ieņēmumi 
galvenokārt ir tikai biedru 
naudas un ziedojumi, šī 
pozīcija tiek ierēķināta

Dēļi Gab. 50 3.00 150.00 viss ir labi. Dēļi ir tādi kādiem jābūt.



Projektu vērtēšana
○ Par projektu atbalstu lemj Partneru Mērķziedojuma padome, 

kas koleģiāli pieņem lēmumu;

○ Fonds Ziedot.lv, pirms projektu pieteikumu nodošanas 
Mērķziedojuma padomei, veic projektu administratīvās 
tehniskās atbilstības novērtējumu. 

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



Tāme LVM ziedojumam

Tāmes ierobežojumi nav noteikti. Organizācija plāno 
tāmi saskaņā ar savām vajadzībām, izmaksām jābūt 
samērojamām un pamatotām. 



Svarīgi!
○ Par projektā izlietotajiem līdzekļiem būs nepieciešams 

iesniegt saturisko un finanšu atskaiti; 
○ Saturiskā atskaite paredz kvalitatīvo un kvantitatīvo 

informāciju par rezultātiem.  Organizācija nodrošina 
dokumentāciju, kas ļauj pārliecināties par sniegtās 
informācijas pamatotību. 

○ Finanšu atskaite paredz maksājumus apliecinošu dokumentu 
kopijas, kas ļauj izsekot izdevumu atbilstībai.  Organizācija 
gādā par grāmatvedības kārtošanu saskaņā ar LR 
likumdošanu. 



Kad tiek paziņoti konkursa rezultāti?

Pieteikumus izvērtē un rezultātus paziņo līdz 2022. gada 
1.martam, tos publicējot interneta vietnē

nvo.ziedot.lv



Sasniegtais (2011.g.-2021. g.)

Atbalstītas 254 organizācijas

Atbalstīti 657 projekti/iniciatīvas

Izlietoti EUR 5 388 361,04



2020. gada ziedojuma rezultāti

• 47 projekti, kurus iesniegušas nevalstiskās 
organizācijas
– Radošās nodarbības;
– Izzinošas lekcijas;
– Fiziskās nodarbības (nūjošana, vingrošana);
– Kāpurķēžu robota iegāde
– Interaktīva smilšu projektora iegāde
– Multifunkcionāla metode vecākiem darbā ar bērniem ar autismu
– Sadzīves tehnikas iegāde (plīts, šujmašīna, blenderis, veļas mašīna utt.)
– Datortehnikas iegāde
– Pacēlājs cilvēkiem ar kustību traucējumiem, lai iekāptu laivā



Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt 
23886867 vai rakstīt liga@ziedot.lv

Paldies! 



Ziedot.lv 
Sēlpils iela 2c, Rīga, LV-1007
Tālr.: 2886867
E-pasts: liga@ziedot.lv


