
 
 
 

 

"OTRĀS ELPAS" FINANSĒJUMA KONKURSA Nr.3 NOLIKUMS 
Izsludināts 2018. gada 2.jūlijā 

 

 

 Organizē nodibinājums “Otra elpa”, reģ.Nr. 40008175502, Rīgā, Marijas ielā 13-1, LV-1010  

 

 

1. Konkursa mērķis 

 

1.1. Sniegt finansiālu atbalstu Latvijas biedrībām un nodibinājumiem, kā arī citām juridiskām 

personām (turpmāk - "Organizācijām"), kuru vismaz viens no darbības mērķiem ir: 

1.1.1. sniegt sociālo palīdzību un nodrošināt sociālos pakalpojumus vietējās kopienas 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai; 

1.1.2. sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu labklājības celšana un sociālā 

iekļaušana; 

1.1.3. izvērst savu uz sabiedrisko labumu orientēto darbību; 

1.1.4. izvērst sociālo uzņēmējdarbību Latvijā. 

 

1.2. Konkursa ietvaros "Otrā Elpa" piešķir finansējumu Latvijā reģistrētām Organizācijām, 

kurām ir darbības pieredze vismaz vienā no augstākminētajām jomām. 

 

1.3. "Otrās Elpas" maksimālā piešķīruma (granta) summa – 3000,- EUR. 

 

 

2. Noteikumi projektu pieteicējiem 

 

2.1. Projekta pieteikumu var iesniegt tikai Organizācija: 

 2.1.1. kas ir reģistrēta Latvijā saskaņā ar atbilstošiem normatīvajiem aktiem par 

biedrībām, nodibinājumiem vai kā cita juridiska organizācija; 

 2.1.2. kuras darbība atbilst Konkursa mērķiem; 

 2.1.3. kurai nav nodokļu parādu; 

 2.1.4. kura neatrodas likvidācijas procesā.  

2.2. Projektu ietvaros iespējams:  

 2.2.1. veikt uzlabojumus telpās, kurās tiek īstenoti Organizācijas uz sabiedrisko labumu 

vērstie pasākumi; 

 2.2.2. iegādāties nepieciešamo aprīkojumu (biroja, telpu vai darba rīkus, inventāru), kas 

nepieciešami, lai uzlabotu sociālo pakalpojumu kvalitāti maznodrošināto personu grupai/-ām; 

 2.2.3. īstenot mūžizglītības pasākumus, kuri vērsti uz zināšanu pielietošanu praksē un ir 

ar ilglaicīgu ietekmi; 

 2.2.4. organizēt citus pasākumus ar ilglaicīgu ietekmi uz kopienas vai maznodrošinātās 

personu grupas dzīves kvalitātes uzlabošanu; 



 
 
 

 

 2.2.5. apmaksāt projekta administratīvā personāla darba algas un pasākumu 

organizēšanas izmaksas līdz 30% no projekta kopsummas, segt materiālu izdošanu un 

tamlīdzīgi.  

2.3. Konkursa finansējums nevar tikt piešķirts: 

 2.3.1. projektiem, kas saistīti ar alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, azartspēļu, 

derību un intīma rakstura izklaidi saistītām nozarēm; 

 2.3.2. politiskiem, militāriem vai reliģiskiem pasākumiem; 

2.3.3. apģērba iegādei, dāvanu kartēm vai lietām un pasākumiem, kas neatbilst šī 

Konkursa nolikuma mērķiem. 

2.3.4. projektiem, kuru īstenošanas vietas ir ārpus Latvijas Republikas robežām. 

 

 

3. Projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana 

 

3.1. 2018. gada 3. finansējuma konkursa projektu pieteikumus "Otrā Elpa" pieņem no 2018. gada 

2.jūlija līdz 2018. gada  29.jūlijam 

3.2. Pieteikuma iesniegšanas secība: 

3.2.1. Organizācija vai nu lejupielādē projekta pieteikuma veidlapu no www.otraelpa.lv 

vai arī sūta e-pastu uz elpa@otraelpa.lv ar lūgumu atsūtīt Konkursa pieteikuma anketu.  

 3.2.2. Aizpildīto pieteikuma anketu ar informāciju par plānoto budžetu un 

pavaddokumentiem var vai nu:  

  3.2.2.1. nosūtīt elektroniski uz elpa@otraelpa.lv 

  3.2.2.2. parakstītu papīra formātā nosūtīt pa pastu uz veikalu “Otrā Elpa”, Marijas 

ielā 13, Rīgā, LV-1050 (kā neierakstītu vēstuli).  

  3.2.2.3. ienest kādā no trim "Otrās Elpas" labdarības veikaliem Rīgā vai Liepājā. 

3.3. Visu aktivitāšu īstenošanas termiņš projekta apstiprināšanas gadījumā ir līdz 9 mēnešiem. 

3.4. Viena organizācija var saņemt finansiālu atbalstu atkārtoti, ja iepriekš īstenotais projekts šajā 

programmā ir īstenots atbilstoši tā mērķiem, projekta finanšu un saturiskās atskaites atbilst "Otrās 

Elpas" prasībām un Organizācijai ir pamatota nepieciešamība projektā īstenotās aktivitātes 

kvalitatīvi turpināt. 

3.5. Organizācijas projekta pieteikumu veido sekojoši dokumenti:  

 3.5.1. aizpildīta projekta pieteikuma anketa, atšifrējot arī plānotā budžeta pozīcijas; 

 3.5.2. projekta pieteicēja statūtu kopija; 

 3.5.3. remontdarbu gadījumā - īres līgums par telpu (ēku) vai Zemesgrāmatas apliecības 

kopija, ja projekta aktivitātes paredz Organizācijas telpu remontu; 

 3.5.4. projekta īstenotāju CV. 

3.6. Informācija par izsludināto "Otrās Elpas" Finansējuma Konkursu ir pieejama "Otrās Elpas" 

mājaslapā www.otraelpa.lv  

 

4. Projektu pieteikumu vērtēšana 

  

4.1. Projektu pieteikumi tiks izvērtēti no 2018. gada 30.jūlija līdz 5.augustam. 

4.2. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu projektam izvērtē 2 kārtās:  

http://www.otraelpa.lv/
mailto:elpa@otraelpa.lv
mailto:elpa@otraelpa.lv
http://www.otraelpa.lv/


 
 
 

 

 4.2.1. pirmajā kārtā "Otrās Elpas" valde veic projektu pieteikumu vispārējās atbilstības 

pārbaudi un atbilstību konkursa nolikumam, izvirzot 3 labākos projektus nākamajai kārtai; 

 4.2.2. otrajā kārtā "Otrās Elpas" klienti laikā no 2018. gada 6.augusta līdz 30.septembrim. 

balso par vienu no trim projektiem labdarības veikalos pie kases. Katrs pircējs saņems vienu 

Otrās Elpas kuponu, kurš darbosies kā balsošanas žetons. 

4.3. Projekta pieteikuma vērtēšanas galvenais kritērijs ir projektu paliekošo vērtību ilgtspēja pēc 

projekta beigām.  

4.4. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai vai atteikumu Organizācijai 

paziņo uz projekta pieteikumā norādīto e-pasta adresi no 2018. gada 1.oktobra līdz 5.oktobrim. 

 

5. Projektu ieviešanas uzraudzība un atskaites 

 

5.1. Piešķirto līdzekļu izlietojums tiek uzraudzīts:  

 5.1.1. ar saturiskajām un finanšu atskaitēm; 

 5.1.2. izlases kārtībā veicot uzraudzības vizītes. 

5.2. Projekta īstenošanas laikā "Otrās Elpas" darbiniekiem ir tiesības iepazīties ar projekta 

īstenošanas gaitu un rezultātiem, kā arī ar grāmatvedības dokumentiem, kas apstiprina piešķirtā 

finansējuma izlietošanu. 

5.3. Finanšu atskaitei obligāti jāpievieno:  

 5.3.1. visu izdevumu finanšu dokumentu apliecinātas kopijas; 

 5.3.2. trīs līdz sešas digitāla formāta fotogrāfijas, kuras atspoguļo  Organizācijas 

aktivitātes pēc projekta īstenošanas.  

 

 

 

Elīna Neilande 

Nodibinājuma "Otrā elpa"    

Valdes priekšsēdētāja 

 


