Finansējuma pieprasījumu konkurss
nevalstiskajām organizācijām
2021.gads
?

!
...

Andris Izinkēvičs
Rīgas domes Labklājības departamenta
Finanšu nodaļas projektu koordinācijas sektora vadītājs,
Finanšu nodaļas vadītāja vietnieks
T. +371 67105166; MT. +371 22069816
E-pasts: andris.izinkevics@riga.lv

Tiešsaistes seminārs 07.05.2021.

Semināra gaita:
▪ Finansējuma pieprasījumu konkursa nosacījumi
▪ Finansējuma pieprasījuma veidlapu aizpildīšana
▪ Finansējuma piešķiršana un apgūšana
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I daļa
Konkursa nosacījumi
?

!
...
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Finansēšanas mērķis
Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību, to
pakalpojumus (pasākumus) sociālajos, veselības
veicināšanas un slimību profilakses jautājumos un
veicināt sociālo, veselības aprūpes un nodarbinātības
pakalpojumu pieejamību Rīgā.
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Finansējuma pieprasījuma iesniedzēji
▪ Biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas
! Vismaz 1 gadu kā reģistrēta
LR Uzņēmumu reģistrā.

▪ Sociālā atbalsta nevalstiskās organizācijas
(biedrība/nodibinājums, kas apvieno sociālo mazaizsargāto sociālās
grupas pārstāvjus un/vai biedrus, kuri darbojas ar mērķi aizstāvēt šīs
sociālās grupas pārstāvju intereses un vajadzības)
▪ Veselības aprūpes profesionāļu, pacientu
profesionāļu biedrības/nodibinājumi

un

sociālā

darba
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Atbalstāmās prioritāras jomas
! APAKŠPRIORITĀTES

▪ Pasākumi Rīgas pašvaldības sociāli mazaizsargāto grupu sociālās
integrācijas jomā (1.pielikums, 5.1. punkts)

▪ Pasākumi un informatīvi izglītojošie materiāli, veselības veicināšanas un
slimību profilakses jomā (1.pielikums, 5.2. punkts)
▪ Veselības aprūpes profesionāļu, pacientu un sociālā darba profesionāļu
biedrību un nodibinājumu īstenotie pasākumi, kas vērsti uz veselības
aprūpes, sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamības uzlabošanu
(1.pielikums, 5.3. punkts)
▪ Sociālā atbalsta nevalstisko
(1.pielikums, 5.4. punkts)

organizāciju

darbības

nodrošināšanai
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Sociāli mazaizsargāto personu grupas
(saskaņā ar MK 2005.gada 11.janvāra noteikumiem Nr.32 )

! KOPĀ 16 mērķa grupas

▪ bērni
▪ 15–25 gadus veci jaunieši
▪ ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk
bērnus
▪ nepilnās ģimenes
▪ ģimenes, kuras audzina bērnu ar
invaliditāti
▪ personas ar invaliditāti
▪ personas virs darbaspējas vecuma
▪ personas, kuras atbrīvotas no brīvības
atņemšanas iestādēm
▪ ilgstošie bezdarbnieki
▪ bezpajumtnieki

▪ personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas
katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu
ģimenes
▪ Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes,
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ
cietušās personas un viņu ģimenes
▪ politiski represētās personas
▪ personas
ar
alkohola,
narkotisko,
psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai
datorspēļu atkarības problēmām un viņu
ģimenes
▪ no vardarbības cietušās personas
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▪ cilvēktirdzniecības upuri

Finansējums
Piešķiramā finansējuma apmērs līdz
1 500,00 EUR

Piešķiramā finansējuma apmērs ir līdz
80% no kopējās tāmes
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Attiecināmās izmaksas
▪ Pasākumu/aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās izmaksas (noma (telpu, transporta,
aprīkojuma u.c.), materiāli u.c. preces aktivitātēm/pasākumiem, pasākuma/aktivitāšu
vadītāja pakalpojums u.c.)
! Iegādei atbalstāmas preces –
kalpošana ir līdz 1 gadam.

▪ Informatīvā materiāla sagatavošanas un izdošanas izmaksas
▪ Līdzfinansējums citu programmu vai projektu ietvaros (ne vairāk par 50% no
līdzfinansētā projekta kopējām izmaksām)
▪ Sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanas izmaksas (telpu
nomas maksājumi, komunālo pakalpojumu, informācijas tehnoloģiju uzturēšanas un
sakaru pakalpojumu apmaksa, u.c. ar biroja uzturēšanu saistītie izdevumi)
▪ Atlīdzība organizācijas biedriem vai darbiniekiem (ne vairāk par 10% no piešķiramā
finansējuma apmēra)
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Neattiecināmas izmaksas
▪ Finansējumu pieprasījumu sagatavošanas izmaksas
▪ Naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksa
▪ Pabalsti, prēmijas, dāvanu kartes, balvas un citi stimulējoši
pasākumi
▪ Pamatlīdzekļu iegāde (>500 EUR +PVN, ilgtermiņa lietošana,
kalpo ilgāk par gadu)
▪ Izmaksas, kas neatbilst finansējuma pieprasījuma mērķa
sasniegšanai un izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu
avotiem
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Finansējuma pieprasījuma iesniegšana
▪ Elektroniskā formātā ar paraksttiesīgās personas drošu
elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu – visi Finansējuma
pieprasījuma dokumenti iesniedzami TIKAI elektroniski.

VAI
▪ Papīra formātā – Finansējuma pieprasījuma dokumenti
iesniedzami gan drukātā formātā (visi Finansējuma pieprasījuma
dokumenti iesniedzami 2 eksemplāros, viens oriģināls un viena
kopija), gan elektroniski (Finansējuma pieprasījuma veidlapa
(2.pielikums) un Pakalpojuma (pasākuma) budžeta tāmes
(3.pielikums) veidlapa).
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2021. gada 2.kārtas iesniegšana termiņš
Gan papīra formātā, gan elektroniski
Finansējuma pieprasījumu iesniegšana līdz
2021.gada 17.maija, plkst.16:00
Finansējuma pieprasījumu saņemšana
RD Labklājības departamentā:
e-pasts: dl@riga.lv
adrese: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23;
3.stāvā sekretariātā
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Iesniedzamie dokumenti
▪ Aizpildīta Finansējuma pieprasījuma veidlapa (2.pielikums)
▪ Aizpildīta Pakalpojuma (pasākuma) budžeta tāme (3.pielikums)

▪ Aizpildīts apliecinājums (7.pielikums)
▪ Citi dokumenti atbilstoši izvēlētajai Prioritātei (1.pielikums, 3.punkts):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Speciālistu CV (8.pielikums)
Informatīvo materiālu makets (1.pielikums, 3.9.p.)
Institūcijas pozitīva atsauksme (derīgums līdz 12 mēnešiem) (1.pielikums, 3.8.p.)
Telpu Nomas līguma vai Zemesgrāmats kopija (1.pielikums, 3.2.p.)
Līdzfinansējums citam projektam: Iesniedzamā projekta kopija (1.pielikums, 3.7.p.)
Lēmuma par NVO struktūrvienības neatkarīgu darbību kopija(1.pielikums, 3.6.p.)
NVO struktūrvienības statūtu kopija (1.pielikums, 3.6.p.)
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Iesniedzamie dokumenti
Nr.
p.k.

sociālā
veselības profesionālo
sociālā
integrācija veicināšana biedrību atbalsta NVO
pasākumi
darbībai

Finansējuma pieprasījuma veidlapa (2.pielikums)
Pakalpojuma (pasākuma) tāme (3.pielikums)
2
Apliecinājums (7.pielikums)
3
Speciālistu CV (8.pielikums)
4
Informatīvo materiālu makets (1.pielikums, 3.9.p.)
5
Institūcijas pozitīva atsauksme (derīgums līdz 12 mēnešiem) (1.pielikums, 3.8.p.)
6
Telpu Nomas līguma vai Zemesgrāmats kopija (1.pielikums, 3.2.p.)
7
Līdzfinansējums citam projektam: Iesniedzamā projekta kopija (1.pielikums, 3.7.p.)
8
Lēmuma par NVO struktūrvienības neatkarīgu darbību kopija (1.pielikums, 3.6.p.)
9
10 NVO struktūrvienības statūtu kopija (1.pielikums, 3.6.p.)
1

PRIORITĀTES

Dokumenta nosaukums

5.1.
x
x
x
x
x
x

5.2.
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

5.3.
x
x
x
x
x

5.4.
x
x
x

x
x
x
x
x

Iesniedzamo dokumentu skaits ir saistīts gan ar izvelēto prioritāti,
gan ar plānotajām aktivitātēm, gan ar organizācijas statusu.

x
x
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Finansējuma pieprasījumu vērtēšana
▪ Atbilstības kritēriji (4.pielikums)
▪ Ja kādā no Atbilstības kritērijiem ir vērtējums “Nē”, Finansējuma
pieprasījums tālāk netiek izskatīts

▪ Kvalitātes kritēriji (5.pielikums)
▪ Ja kādā no Kvalitātes kritērijiem vērtējums ir 0 punkti, Finansējuma
pieprasījums netiek atbalstīts

▪ Finanšu kritēriji (6.pielikums)
▪ Ja kādā no Finanšu kritērijiem vērtējums ir 0 punkti, Finansējuma
pieprasījums netiek atbalstīts

Konkursa 2. kārtas rezultāti būs zināmi pēc 08.06.2021.
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IETEIKUMI
▪ IZLASIET konkursa organizēšanas noteikumus, vērtēšanas kritērijus
▪ Pievērsiet uzmanību konkursa mērķim un atbalstāmajām prioritātēm

▪ Sniedziet īsu, bet pārliecinošu izklāstu par problēmas būtību –
parādot savas organizācijas kompetenci
▪ Aprakstiet organizācijas un darbinieku pieredzi tieši saistībā ar jomu,
kurā iesniegts finanšu pieteikumus
▪ Detalizēti un saprotami aprakstiet aktivitātes un rezultātus (cik, kā,
kur, provizoriskais izklāsts …)
▪ Rezultātiem jābūt konkrētiem, sasniedzamiem

▪ Pārliecinieties par atbilstošu pieteicēja statusu
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IETEIKUMI
▪ Konkursā netiek finansiāli atbalstītas šādas aktivitātes:
▪
▪
▪
▪

Nometņu organizēšana
Atsevišķu personu kapacitātes celšana (apmācības, pieredzes braucieni, utml.)
Organizāciju sniegto pakalpojumu popularizēšana esošo vai jaunu klientu piesaistei
Pasākumi, kur tiešie labuma guvēji ir Organizācijas sniegtā sociālā pakalpojuma
esošie klienti un pakalpojums jau tiek finansēts no pašvaldības budžeta
▪ Pasākumi, kur tiešie labuma guvēji ir Reliģiskās organizācijas/draudzes locekļi

▪ Paredziet mērķa grupas līdzdalību aktivitātēs

! Kādas būs aktivitātes sociālās un
fiziskās distancēšanās gadsimtā?

▪ Pārliecinieties par Tāmē norādīto izmaksu atbilstību aktivitātēm
▪ Ieplānojiet nepieciešamo līdzfinansējumu (ne mazāk kā 20 % no kopējās
pasākuma tāmes)
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II daļa
Finansējuma pieprasījuma veidlapas
un to aizpildīšana
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Veidlapas pieejamas ld.riga.lv
https://ld.riga.lv/lv/par-departamentu/finansejuma-pieprasijuma-konkursi.html
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Veidlapu aizpildīšana
▪ Finansējuma pieprasījumu veidlapa (2.pielikums)

Word formātā
▪ Pakalpojuma (pasākuma) tāme (3.pielikums)

Excel formātā
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Finansējuma pieprasījumu veidlapa (2.pielikums)
! Word formātā

21

Pakalpojuma (pasākuma) tāme (3.pielikums) (I)
3.pielikums
Rīgas domes Labklājības departamenta
22.02.2021. iekšējiem noteikumiem Nr. DL-21-1-nts

! Excel formātā

PAKALPOJUMA (PASĀKUMA) TĀME
PIEMĒRS
(izmaksas jānorāda atsevišķi darbības nodrošināšanai un pakalpojumam (pasākumam))
Nr.
p.k.

Izdevumu pozīcija

Līdzfinansējums
Pakalpojuma
Pašfinansējums
Citi
(pasākuma)
finansējuma
kopējās
avoti*
izmaksas

(atšifrējums ar aprēķinu, pamatojums )

1

2

3=4+5+6

4

No RD
pieprasītie
līdzekļi

5

6

1 Pasākuma nodrošināšanai
1.1.
1.2.
1.3.
…

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

2 Organizācijas darbības nodrošināšanai
2.1.
2.2.
2.2.
…
Pavisam KOPĀ, EUR

*Ja pasākuma īstenošanai ir paredzēta dalības maksa, tad tā noteikti ir jāuzrāda pie citiem finansējuma avotiem.
Vidējais personu skaits:
(Pakalpojuma (pasākuma) dalībnieki vai labuma saņēmēji)

Kopējās izmaksas uz vienu personu, EUR:
Likumiskais pārstāvis:

(Paraksts, atšifrējums)
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Pakalpojuma (pasākuma) tāme (3.pielikums) (II)
3.pielikums
Rīgas domes Labklājības departamenta
22.02.2021. iekšējiem noteikumiem Nr. DL-21-1-nts

PAKALPOJUMA (PASĀKUMA) TĀME
P I E M Ē R S - Pasākuma nodrošināšanai
(izmaksas jānorāda atsevišķi darbības nodrošināšanai un pakalpojumam (pasākumam))
Nr.
p.k.

1

Izdevumu pozīcija

Līdzfinansējums
Pakalpojuma
Citi
(pasākuma) Pašfinansējums
finansējuma
kopējās
avoti*
izmaksas

(atšifrējums ar aprēķinu, pamatojums )

2

3=4+5+6

4

No RD
pieprasītie
līdzekļi

5

6

1 Pasākuma nodrošināšanai
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Ieejas biļetes (piemēram: muzejs, izstade, utml. pasakumi),
30 personas x 7 EUR
Pārtikas preces semināram, 30 personas x 5 EUR
Saimniecības preces (piemēram: vienreizlietojamie trauki,
papīra salvetes, utml. preces), 30 personas x 2 EUR
Kancelejas preces semināram (piemēram: piezīmju
papīrs, pildspalvas), 30 personas x 3 EUR

…
Pavisam KOPĀ, EUR

210

0

0

210

150
60

0
60

0
0

150
0

90

42

0

48

0
510
100%

0
102
20%

0
0

0
408
80%

*Ja pasākuma īstenošanai ir paredzēta dalības maksa, tad tā noteikti ir jāuzrāda pie citiem finansējuma avotiem.
Vidējais personu skaits:

30

(Pakalpojuma (pasākuma) dalībnieki vai labuma saņēmēji)

Kopējās izmaksas uz vienu personu, EUR:

17

Likumiskais pārstāvis:
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(Paraksts, atšifrējums)

Pakalpojuma (pasākuma) tāme (3.pielikums) (III)
3.pielikums
Rīgas domes Labklājības departamenta
22.02.2021. iekšējiem noteikumiem Nr. DL-21-1-nts

PAKALPOJUMA (PASĀKUMA) TĀME
P I E M Ē R S - Organizācijas darbības nodrošināšanai
(izmaksas jānorāda atsevišķi darbības nodrošināšanai un pakalpojumam (pasākumam))
Nr.
p.k.

1

Izdevumu pozīcija

Līdzfinansējums
Pakalpojuma
Citi
(pasākuma) Pašfinansējums
finansējuma
kopējās
avoti*
izmaksas

(atšifrējums ar aprēķinu, pamatojums )

2

3=4+5+6

2 Organizācijas darbības nodrošināšanai
2.1. Telpu nomas maksa, 12 mēn. x 100 EUR
Kancelejas preces (piemēram: biroja papīrs, printera
2.2. kartidžš, utml preces), 12 mēn. x 15 EUR
Saimniecības preces (piemēram: papīra dvieļi,
2.2. salvetes, utml. preces), 6 mēn. x 20 EUR
Pārtikas preces (piemēram: kafija, cukurs, cepumi,
2.3. utml. preces) 10 mēn. x 37,50 EUR
…
Pavisam KOPĀ, EUR

4

No RD
pieprasītie
līdzekļi

5

6

1200

200

0

1000

180

0

0

180

120

0

0

120

375

175

0

200

1875
100%

375
20%

0

1500
80%

*Ja pasākuma īstenošanai ir paredzēta dalības maksa, tad tā noteikti ir jāuzrāda pie citiem finansējuma avotiem.
Vidējais personu skaits:

75

(Pakalpojuma (pasākuma) dalībnieki vai labuma saņēmēji)

Kopējās izmaksas uz vienu personu, EUR:

25,00

Likumiskais pārstāvis:
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(Paraksts, atšifrējums)

Pakalpojuma (pasākuma) tāme (3.pielikums) (IV)
3.pielikums
Rīgas domes Labklājības departamenta
22.02.2021. iekšējiem noteikumiem Nr. DL-21-1-nts

PAKALPOJUMA (PASĀKUMA) TĀME
PIEMĒRS
(izmaksas jānorāda atsevišķi darbības nodrošināšanai un pakalpojumam (pasākumam))
Nr.
p.k.

Izdevumu pozīcija

Līdzfinansējums
Pakalpojuma
Citi
(pasākuma) Pašfinansējums
finansējuma
kopējās
avoti*
izmaksas

(atšifrējums ar aprēķinu, pamatojums )

1

2

3=4+5+6

4

No RD
pieprasītie
līdzekļi

5

6

1 Pasākuma nodrošināšanai
1.1.
1.2.
1.3.

Atalgojums semināra vadītājam (10h)
Pārtikas preces semināram, 30 personas x 5 EUR
Kancelejas preces semināram (piemēram: piezīmju
papīrs, pildspalvas), 30 personas x 3,50 EUR

150
150
105

0
0
105

0
0
0

150
150
0

1200
270
1875
100%

0
270
375
20%

0
0
0

1200
0
1500
80%

2 Organizācijas darbības nodrošināšanai
2.1.
2.2.

Telpu nomas maksa, 12 mēn. x 100 EUR
Telekomunikācijas izmaksas , 12 mēn. x 17,50 EUR

Pavisam KOPĀ, EUR

*Ja pasākuma īstenošanai ir paredzēta dalības maksa, tad tā noteikti ir jāuzrāda pie citiem finansējuma avotiem.
Vidējais personu skaits:

75

(Pakalpojuma (pasākuma) dalībnieki vai labuma saņēmēji)

Kopējās izmaksas uz vienu personu, EUR:

25,00

Likumiskais pārstāvis:

(Paraksts, atšifrējums)
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III daļa
Finansējuma piešķiršana un apgūšana
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Finansējuma piešķiršanas gaita – 2.kārtā
Konkursa
izsludināšana

Seminārs

19.aprīlī

07.maijā

Finansējuma
pieprasījumu
iesniegšana

Konkursa
rezultātu
izsludināšana

Aktivitāšu
uzsākšana

līdz 17.maijam
plkst.16:00

pēc 08.jūnija

no 17.jūnijs

Aktivitāšu
noslēgšana

Līgumu slēgšana

2021

Finansējuma pieteikuma
sagatavošanas posms

līdz 7.jūlijam

līdz 31.decembrim

Finansējuma pieteikuma
īstenošanas posms

27

Līgums par finansējuma piešķiršanu
! Līguma parakstīšana ar
elektronisko parakstu

▪ Līguma slēgšanu organizē Projektu koordinācijas sektors
▪ Samaksa par Pakalpojumu (pasākumu) tiek veikta pēc iesniegto
attaisnojuma
dokumentu
(Finanšu
atskaites)
izvērtēšanas
Departamentā

▪ Pakalpojuma (pasākuma) īstenošanas gaitā piešķirtā kopējā
finansējuma ietvaros ir pieļaujama tāmes izdevumu pozīciju
korekcija (10% apmērā, pirms tam saskaņo Departamentā)
▪ Līguma kontaktpersonas:
▪ Projektu koordinācijas sektora darbinieks
▪ Persona, kas norādīta Finansējuma pieprasījuma veidlapā
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Finanšu atskaite un Saturiskā atskaite
▪ Izdevumu apmaksa – iesniedz elektronisko rēķinu www.eriga.lv
Elektroniskais
rēķins

+

Finanšu atskaite
(2.pielikums Līgumam),
PDF formātā

+

Maksājumu pamatojošie dokumenti
(Rēķins, bankas izraksts, akts, u.c.),
PDF formātā

▪ Saturiskā atskaite (3. pielikums Līgumam) – iesniedz kopā ar
noslēdzošo rēķinu (pirms tam saskaņo Departamentā)

▪ Drukātā formātā, sūtot pa pastu
▪ Elektroniskā formātā (parakstot ar drošu elektronisku parakstu),
sūtot uz e-pastu
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Konsultatīvais atbalsts
Papildinformācija par finansēšanas konkursu pieejama pie Rīgas Sociālā
dienesta speciālistiem:
▪ Dienas centrā Kamene, (adrese: Salnas iela 2, Rīga, LV-1021),t. 67181236:
▪ Pārsla Baļķe, e-pasts: Parsla.Balke@riga.lv
▪ Madara Veseta, e-pasts: Madara.Veseta@riga.lv

▪ Kopienas centrā Ābeļzieds, (adrese: Dzirciema iela 24, Rīga, LV – 1007), t. 67181588
▪ Sandra Kumačeva, e-pasts: Sandra.Kumaceva@riga.lv

▪ Dienas centrā Rīdzene, (adrese: Vidrižu iela 1C, Rīga, LV-1006), t. 67037583
▪ Edmunds Rītiņš, e-pasts: Edmunds.Ritins@riga.lv

▪ Dienas centrā Kastanis (adrese: Aiviekstes iela 14, Rīga, LV – 1019), t. 67181895
▪ Rita Karpinska, e-pasts: Rita.Karpinska@riga.lv
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