


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

2019.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;

○ 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: 
madara@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 bedrībai (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 2019. 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 2019. gada 31. janvārim (ieskaitot). 



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.



○ Fonds Ziedot.lv, pirms projektu pieteikumu nodošanas 
Mērķziedojuma padomei, veic projektu administratīvās 
tehniskās atbilstības novērtējumu balstoties uz sekojošiem  
punktiem:  

○ Nolikuma 2.punktu – biedrības mērķi un SLO jomas 
○ Nolikuma 4.10.punktu - Projekti, kuru projektu pieteikumi ir 

sagatavoti neprecīzi vai nepilnīgi
○ Nolikuma 5.3. punktu - Viena organizācija un tās 

struktūrvienība var iesniegt vienu projekta pieteikumu.

Projekti, kuri neatbilst šo punktu kritērijiem un noteikumiem, tālākai vērtēšanai netiek 
virzīti.



Kad tiek paziņoti konkursa rezultāti?

Pieteikumus izvērtē un rezultātus paziņo līdz 2019. 
gada 1.martam, tos publicējot interneta vietnē 
nvo.ziedot.lv



Kādu projektu var iesniegt organizācija? 

○ Organizācija var sniegt sociālās palīdzības projektu 
saskaņā ar savas organizācijas mērķiem un 
aktuālajām vajadzībām prioritārajās jomās;  

○ Augstāka prioritāte būs projektiem, kas sniedz 
efektīvāko sociālo palīdzību savai mērķgrupai un tā ir 
pietiekami pamatota projekta pieteikuma tekstā. 



Tāme LVM ziedojumam

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

○ Pozīcija nav tas pats, kas aktivitāte
Piem., seminārs  ir aktivitāte, pozīcija ir telpu noma, 
lektors, kancelejas preces utt. 
○ Aprēķini  t.i. kalkulācija – vienību skaits x cena vai 

izmaksas mēnesī  x mēnešu skaits



Kvalitatīvo rezultātu apraksts - kas, kad un kur tiks 
darīts, pateicoties katras konkrētās pozīcijas apmaksai, 
saskaņā ar projekta aprakstu. Atbild uz jautājumu: 
«Kāpēc konkrētā aktivitāte tiek veikta?»
Piemēram: Krīzes centrā sniegtas psihologa konsultācijas ģimenēm krīzes situācijās 6 mēnešu garumā, lai.. 

Kvantitatīvo rezultātu apraksts - cik mērķgrupas 
pārstāvji saņems atbalstu vai palīdzību, cik iesaistīto un 
cik aktivitātes tiks īstenotas, pateicoties katras pozīcijas 
apmaksai, saskaņā ar projekta aprakstu.
Piemēram: Sniegtas 15 konsultācijas (1 h katra) katru mēnesi vismaz 5 mērķa grupas pārstāvjiem. Konsultācijas 
sniegs 2 projekta darbinieki. 

Abām apraksta ailēm jāsakrīt ar projekta pieteikumā 
rakstīto. 



Piemēri budžeta pozīcijām:  

○ Nodarbības bērniem – atskaitē rēķins par pakalpojumu 
«nodarbības bērniem», nevis alga vai telpu noma. Rēķinā 
jānorāda nodarbību datumi, veiktā darba apjoms stundās.

○ Kancelejas preces nodarbībām – atskaitē rēķins par 
kancelejas precēm. Rēķinā norādīts kancelejas preču veids un 
skaits.

○ Atlīdzība nodarbību vadītājam – atskaitē algas un nodokļu 
maksājuma apliecinājums, aprēķina tabele/saraksts. 
Nepieciešamības gadījumā tiks pieprasīti papildus dokumenti 
(līgums, darba laika uzskaites tabele u.c.).

○ Materiāli nodarbībām (pērlītes, diegi, līme, papīrs, audumi) -
atskaitē – čeki, rēķinu kopijas par šiem materiāliem. Rēķinā 
jābūt atšifrētam materiāla veidam un daudzumam. 



○ Tehniskais nodrošinājums – tas var būt izdevumu 
grupas nosaukums,  bet ne pozīcija, nepieciešams 
paskaidrojums apakšpunktos piem. telpu noma – 20 
EUR, atalgojums vadītājam – 120 EUR, komunālie 
izdevumi – 60 EUR utml.; 

○ Kultūras pasākumu veicināšana – 300 EUR, tas ir 
izdevumu grupas nosaukums,  bet ne pozīcija, 
nepieciešams atšifrējums, jo nav zināms kādus 
izdevumus tas ietver; 

○ Materiāli remontam (tapetes, krāsas, otas, līstes) –
185 EUR;

○ Telpu noma – rēķins par telpu nomu, nevar tikt 
iekļauti komunālie pakalpojumi, tas jāparedz pozīcijā
– komunālie pakalpojumi. 



Atlīdzību veidi: 

○ Alga - darbinieks
○ Autoratlīdzība  - autordarbiem !!!
○ Pakalpojuma rēķins par paveiktajiem darbiem, ko var 

izsniegt saimnieciskās darbības veicēji kā piemēram, 
pašnodarbināta persona, biedrība, SIA, individuālie 
komersanti, mikrouzņēmums u.c.



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. 



Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt 
22322380 vai rakstīt madara@ziedot.lv

Paldies! 



Ziedot.lv 
Senču iela 4, Rīga LV 1012
Tālr.: 22322380
E-pasts: ziedot@ziedot.lv


