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Par Bauskas novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju
darbībai sociālajā jomā
(Grozījumi 25.08.2011.; 19.12.2013.)
1.
Mērķis- veicināt iniciatīvas sabiedrībai nepieciešamu, kvalitatīvu un efektīvu sociālo
pakalpojumu attīstībā Bauskas novadā, uzlabojot dzīves kvalitāti sociāli atstumto grupu
iedzīvotājiem.
2.
Bauskas novada dome atbalsta sabiedriska labuma nevalstisko organizāciju: biedrību un
nodibinājumu (turpmāk tekstā- NVO) ilgtspējas un ietekmes nostiprināšanos sociālajā jomā, ja
NVO:
2.1.
ir reģistrēta un darbojas Bauskas novadā;
2.2.
ir atvērta iedzīvotāju līdzdalībai neatkarīgi no viņu tautības, valodas, reliģiskās un
politiskās pārliecības;
2.3.
statūti paredz darbību sociālajā jomā un tā tiek realizēta atbilstoši statūtiem;
2.4.
nodrošina biedru naudu iekasēšanu kā primāro finansēšanas avotu;
2.5.
spēj rast citus īslaicīgus vai pastāvīgus finansēšanas avotus;
2.6.
finansējuma apguvē iesaista sadarbības partnerus no citām novada NVO un
neformālajām interešu grupām;
2.7.
darbība šī finanšu piešķīruma ietvaros notiek novada pašvaldības iedzīvotāju
interesēs;
2.8.
iesniedz rakstisku pieteikumu finansējuma piešķiršanai, pamatojot problēmu,
mērķi un darbības programmu tā sasniegšanai, detalizētu finansējuma tāmi un atskaiti pēc
projekta realizācijas.
3. Bauskas novada dome piešķir vienreizēju un īslaicīgu finansiālu atbalstu līdz 715 euro gadā
no novada domes budžeta. (19.12.2013.grozījumu redakcijā.)
4. Bauskas novada dome NVO finansiālajam atbalstam nosaka šādas prioritātes:
4.1.
atbalsta pakalpojumi disfunkcionālajām ģimenēm (piem., vecāku, aizbildņu un
audžuvecāku apmācība, konsultēšana, kompleksa psiholoģiska palīdzība);
4.2.
atbalsta un pašpalīdzības grupu pakalpojumi ģimenēm ar bērniem ar īpašām
vajadzībām, ar smagi slimiem ģimenes locekļiem, pēc smagiem emocionāliem
pārdzīvojumiem;

sociālie pakalpojumi riska grupu klientiem (personām ar atkarības problēmām, no
ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām, cilvēktirdzniecības un vardarbības upuriem);
4.4.
aktivitātes sociāli atstumto grupu iesaistīšanai sabiedrībā t.sk. personām ar
speciālām vajadzībām;
4.5.
sociālā darba preventīvie pasākumi;
4.6.
labdarības pasākumu organizēšana līdzekļu iegūšanai augstākminēto prioritāro
jomu attīstībai;
4.7.
NVO dalībnieku izglītība organizācijas pārvaldē, informācijas pakalpojumu
atbalsts (NVO specializēto izdevumu pasūtīšana vai iegāde).
4.3.

5. Bauskas novada dome piešķir finansējumu NVO īslaicīgām aktivitātēm:
5.1.
telpu nomai pasākumiem ārpus NVO biroja telpām;
5.2.
transporta pakalpojumiem; (25.08.2011.grozījumu redakcijā)
5.3.
lektoru atalgojumam;
5.4.
informatīvo un uzskates materiālu izgatavošanai, pavairošanai un iegādei;
5.5.
materiālu iegādei praktisko aktivitāšu nodrošināšanai 4.punktā minētajām
sociālajām grupām (piem., invalīdu sporta spēlēm, bērnu nometnēm u.tml.).
6. Bauskas novada dome nepiešķir finansējumu citām aktivitātēm, kas nav minētas 5.punktā.
7. Projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana:
7.1.
NVO jāiesniedz novada domei projekta pieteikumu (veidlapa pielikumā);
7.2.
projekta pieteikumam jāpievieno NVO reģistrācijas apliecības kopija, projekta
pieteicēja statūtu izraksta kopija, apliecinājums par NVO sabiedriskā labuma statusu.
8. Projekta pieteikuma izskatīšana:
8.1.
NVO projekta pieteikuma atbilstību Nolikumam izvērtē Bauskas novada Sociālais
dienests, sagatavo un iesniedz lēmuma projektu novada domes Sociālo un veselības lietu
komitejai; (25.08.2011.grozījumu redakcijā)
8.2.
ja NVO neiesniedz pieteikumu atbilstoši Nolikuma nosacījumiem, pieteikums tiek
noraidīts;
8.3.
finansējumu NVO piešķir ar novada domes lēmumu, pārskaitot finansējumu NVO
bankas kontā.
9. Projekta atskaite:
9.1.
NVO iesniedz projekta atskaiti (veidlapa pielikumā) mēneša laikā pēc projekta
realizācijas;
9.2.
ja projekta atskaite netiek iesniegta noteiktajā laikā vai piešķirtais finansējums
izlietots citiem mērķiem, NVO jāatmaksā domei piešķirtais finansējums.
10. Šī Nolikuma nosacījumi neattiecas uz sabiedriska labuma NVO, kuras novadā ilgstoši
ieguldījušas savus resursus (vairāk kā 71 145 euro gadā) sociālās jomas attīstībā.
(19.12.2013.grozījumu redakcijā.)
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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Projekta pieteikuma veidlapa
Bauskas novada domes finansiālajam atbalstam nevalstisko organizāciju darbībai
sociālajā jomā
A 1. KOPSAVILKUMS
1.1. Projekta nosaukums

1.2. Projekta mērķis (-i) un tā nozīme NVO turpmākajā darbībā. (Lūdzu, rakstiet skaidri,
konkrēti un koncentrēti!)

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes apraksts un īstenošanas laiks

1.3. Projekta mērķa auditorija. (Lūdzu, norādiet, kas būs galvenie ieguvēji šī projekta
īstenošanas rezultātā. Ja iespējams, norādiet arī personu skaitu. Lūdzu, rakstiet skaidri, konkrēti
un koncentrēti!)
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1.4. Projekta budžets
Kopējais projekta budžets
Bauskas novada domes finansējums
Finansējums no citiem finanšu avotiem
(ja ir)
1.5. Detalizēta izdevumu tāme:

EUR
EUR
EUR

Izdevumu pozīcija

Izdevumu summa EUR
Novada
Cits
KOPĀ
domes
finansējums
finansējums

B. 2. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEDZĒJU
2. 1. Projekta iesniedzēja pilns nosaukums un juridiskais statuss

2. 2. Projekta iesniedzēja kontaktinformācija
Atbildīgās personas vārds, uzvārds

Projekta iesniedzēja bankas rekvizīti:

NVO adrese
Tālrunis
Fakss
E-pasts

Bankas nosaukums
SWIFT kods
Konta Nr.

Datums _____________

Paraksts _______________
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______________________________________
(NVO nosaukums)
finanšu atskaite par projekta
_____________________________________________________________________________
_
(projekta nosaukums)
īstenošanu
20... . gadā
Izdevumu pozīcija

Rēķina numurs

Pārskaitījuma
datums

Summa EUR*

Kopā:
* izdevumi uzrādāmi tikai par Bauskas novada domes piešķirto finansējumu
PIELIKUMI
Atskaitei jāpievieno finanšu dokumentu (rēķinu, kases čeku, līgumu, darba pieņemšanas nodošanas aktu, maksājuma uzdevumu) kopijas, kas apstiprina naudas līdzekļu izlietojumu
atbilstoši projekta izdevumu tāmei.
__________________
(dd.,mm.,gg.)
NVO vadītājs __________________________
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__________________________

