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NOLIKUMS 

projektam “Viens no Mums!” 2023 

sociālās palīdzības veicināšanai 

 

1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Biedrība “Citāds Es”, vienotais reģistrācijas numurs: 40008295213, juridiskā adrese: Dalbes 
iela 8-118, Olaine, Olaines novads, LV-2114, (turpmāk – Organizators) sociālās palīdzības 
veicināšanai organizē projektu “Viens no Mums!” (turpmāk – Projekts). 

1.2. Projekts sniedz palīdzību tām personām, kurām pašām nav resursu sev palīdzēt un kurām tā 
ir nepieciešama. 

1.3. Projekta mērķi: 

1.3.1. sniegt atbalstu bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām; 

1.3.2. veicināt bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām attīstību un uzlabot viņu dzīves kvalitāti; 

1.3.3. veicināt sociālās palīdzības sniegšanu, piesaistot sponsorus un ziedotājus (turpmāk – 
Ziedotājs) rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai vai palīgierīču iegādei Projekta 
dalībniekam. 

1.4. Par Projekta Ziedotāju var būt juridiska vai pilngadīga fiziska persona, kas veic ziedojumu 
norādītajam mērķim, pārskaitot Organizatoram naudas summu, kas pilnībā vai daļēji sedz 
izmaksas. 

1.5. Projekta ietvaros Projekta dalībniekam no piesaistītajiem līdzekļiem tiek segta rehabilitācija 
vai iegādāta palīgierīce.  

1.6. Organizators negarantē Projekta dalībniekam, ka viņam tiks saziedoti nepieciešamie līdzekļi 
rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai vai palīgierīces iegādes un piegādes izmaksu 
segšanai. 

 

2. Projekta dalībnieks, pieteikšanās un izvērtēšanas kārtība. 

2.1. Par Projekta dalībnieku (turpmāk – Dalībnieks) var pieteikties biedrības “Citāds Es” biedrs 
(kļuvis par biedru līdz 2022.gada 31.decembrim), piesakot sevi, vai bērnu/jaunieti ar īpašām 
vajadzībām, kuru pārstāv, vai citu bērnu/jaunieti, kurš tiek pārstāvēts biedrībā "Citāds Es" līdz 
2023.gada 29.janvārim. Atbilstoši šādiem kritērijiem: 

2.1.1. personai ir īpašas vajadzības (ir invaliditāte) un viņai ir nepieciešams rehabilitācijas 
pakalpojums vai palīgierīce terapijas ikdienas vajadzībām (ārstniecības, rehabilitācijas, 
medikamentu vai citas medicīniskās palīdzības gadījumā jāpievieno: ārsta nosūtījums vai 
atzinums, vai recepte, vai izraksts no slimnīcas, vai konsīlijs vai cits dokuments, kas apliecina 
vajadzību). 

2.1.2. personas deklarētā dzīvesvietas adrese ir Olaines novadā. 

2.1.3. personai nepieciešamie finanšu līdzekļi konkrētam mērķim netiek vākti citās labdarības 
organizācijās. 

2.1.4. personas rehabilitācija netiek segta Denacionalizācijas projekta ietvaros. 

2.1.5. biedrības “Citāds Es” Valde ir tiesīga izvirzīt dalībnieku, ja nav pieteicies neviens 
dalībnieks. Ar nosacījumu, ka izvirzītais dalībnieks piekrīt ņemt dalību projektā. 

2.1.6. ja pieteikušās/-tas vairākas personas, tad tiek organizēts balsojums biedrības "Citāds Es" 
biedru vidū. Lai balsojums stātos spēkā, nepieciešams kvorums. 
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2.2. Dalībnieka atbilstību Nolikuma 2.1.punktā noteiktajiem kritērijiem izvērtē Organizators 5 
(piecu) darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Pēc izvērtēšanas Organizators 
nosūta pretendentam vai viņa pārstāvim atbildi uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi par 
Dalībnieka statusa piešķiršanu vai arī noraidījumu, norādot konstatēto neatbilstību izvirzītajiem 
kritērijiem. 

 

3. Projekta īstenošanas kārtība. 

3.1. Ziedotājs ir tiesīgs veikt mērķziedojumu Projekta dalībniekam, kuram Organizators apmaksās 
rehabilitācijas pakalpojumus vai iegādāsies un piegādās palīgierīces. 

3.2. Ja Ziedotājs veic ziedojuma maksājumu bez norādes "mērķziedojums", tad saņemtā summa 
tiek uzskatīta kā ziedojums biedrības "Citāds Es" vajadzībām. 

3.3. Ziedotājam ir tiesības pieprasīt Organizatoram uzrādīt grāmatvedības pārskatu par līdzekļu 
izlietojumu Projekta īstenošanai.  

3.4. Visa ziedotā nauda pilnā apmērā tiek izlietota Projektā paredzētajiem mērķiem (tai skaitā 
bankas komisijām veicot rēķinu apmaksu). 

 

4. Citi nosacījumi 

4.1. Informācija par pieteikuma veidlapas aizpildīšanu, pieteikuma un personas datu apstrādi 
tiks izsūtīta biedrības “Citāds Es” biedriem Whats Up grupā, kā arī/vai ar e-pastu starpniecību. 

 

Olainē, 2023.gada 6.janvārī 

 

Biedrība “Citāds Es” 

Valdes priekšsēdētāja 

Ieva Čukure 


