Izsludina sociālās jomas projektu konkursu
biedrībām
Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (turpmāk - Aģentūra) izsludina
sociālās jomas projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām līdzﬁnansējuma
saņemšanai.
Projektu konkursa mērķis:
Iesaistīt nevalstiskās organizācijas jaunu un inovatīvu sociālo un
rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanā.
Palielināt mazaizsargāto iedzīvotāju iesaistīšanu sociālajās aktivitātēs,
mazinot sociālo atstumtību.
Projekta konkursa prioritātes 2021.gadā:
Vientuļo, vienatnē dzīvojošo senioru ar pārvietošanās grūtībām regulāra
apciemošana/ sarunu biedrs;
Nemedikamentozās terapijas nepilngadīgajiem Aģentūras klientiem;
Starptautiskās ģimenes, senioru un invalīdu dienas organizēšana novadā;
Veselības veicināšanas pasākumi Cēsu novada mazaizsargāto iedzīvotāju
atbalstam.
Konkursā var piedalīties nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi, biedrības (turpmāk –
NVO), kuras darbojas Cēsu novadā. Projekta pieteicējs var būt viens vai pieteikties
kopā ar partneriem. Vadošais pieteicējs projekta atbalstīšanas gadījumā slēdz līgumu
par projekta īstenošanu un ir tiešais ﬁnansējuma saņēmējs.
Viens projekta pieteicējs drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu. Partnerības gadījumā
šis nosacījums attiecas uz vadošo pieteicēju.
Aģentūras piešķirtais projekta ﬁnansējums ir līdz EUR 1 000 (viens tūkstotis) euro.
Projekta pieteicējs nodrošina līdzﬁnansējumu projekta īstenošanai vismaz 15 %
(piecpadsmit procentu) apmērā no projekta kopējās tāmes.
Sociālās jomas projekta konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa
pieejama ŠEIT.
Projektu pieteikumi jāiesniedz Aģentūrā līdz 2020.gada 18.martam plkst.12.00.
Ņemot vērā Covid-19 izplatību un ar to saistītos ierobežojumus, aicinām pieteikumus
iesniegt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu soc.ag@cesis.lv ar

norādi “Sociālās jomas projektu konkurss”. Ja tas nav iespējams, pieteikumu var
iesniegt papīra formātā Cēsīs, Bērzaines ielā 18, 2.stāvā, iepriekš zvanot uz tālruni:
64127740, 64127742, lai norunātu konkrētu tikšanās laiku. Pieteikumu var sūtīt pa
pastu (adrese: Bērzaines iela 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā, LV – 4101; aploksnes pasta
zīmoga datums nedrīkst būt vēlāks kā noteiktais projektu pieteikuma pieņemšanas
termiņš).
Projekta pieteicējam jāiesniedz:
pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.1) aizpildīta datorrakstā;
projekta izmaksu tāme (pielikums Nr.2), iekļaujot tāmē normatīvajos aktos
noteiktos nodokļus;
pieteicēja reģistrācijas dokumenta kopija vai dokuments, kas apliecina
struktūrvienības pilnvarojumu īstenot projektu;
ja projekts tiek realizēts partnerībā, partnera parakstīta vēstule par partnerību;
ja projekta pieteikumā ir norādīts, ka līdzās Aģentūras budžeta ﬁnansējumam ir
paredzēts līdzﬁnansējums, kuru piešķīrusi cita organizācija, nevis projekta
pieteicējs vai partneris, jāiesniedz vēstule ar minētā fakta apstiprinājumu.

