
 
 
 
 

Nolikums 
 

1. Mērķi un finansējums 

1.1. If  Drošības fonda mērķis ir piešķirt finansējumu projektiem, kas uzlabo drošību un novērš 
negadījumu risku; 

1.2. If  Drošības fonda projektam paredzētā finansējuma apjoms nav lielāks kā 1000 eiro (iekļaujot PVN); 
1.2.1. Ja If Drošības fondam izvērtēšanai tiek iesniegts projekts, kura finansējums ir lielāks nekā 1000 

eiro (iekļaujot PVN), projekta iesniedzējs to finansē no saviem līdzekļiem, piesaistot 
līdzfinansējumus vai kādā citā veidā. 

 
2. Kas un kā var pieteikties finansējuma saņemšanai 

2.1. If Drošības fonda atbalstam var pieteikties nevalstiskās organizācijas, izglītības iestādes, jauniešu 
interešu klubi un citas bezpeļņas organizācijas; 

2.2. Pieteikums finansējuma saņemšanai tiek aizpildīts If interneta mājas lapā (pieteikums iekļauj īsu 
projekta idejas aprakstu, fotoattēlus, kas ilustrē problēmu, nepieciešamā finansējuma aprēķinu un 
kontaktpersonu saziņai). 

 
3. Kādiem mērķiem tiek piešķirts finansējums 

Finansējums tiek piešķirts jebkādu ar drošību saistītu jautājumu risināšanai. Piemēram, drošības (kameras, 
gaismas u.c.) inventāra, atstarojošo vestīšu, velosipēdistu ķiveru, dūmu detektoru un cita aprīkojuma 
iegādei, nožogojuma ierīkošanai vai labošanai, spēļu, mācību laukumu ierīkošanai vai atjaunošanai, kāpņu 
margu ierīkošanai un citiem idejiski atbilstošiem projektiem. 
 
4. Projektu iesniegšanas laiki 

4.1. Projektu iesniegšana notiek no 2018. gada 9. aprīļa līdz 24. aprīlim; 
4.2. Iesniegto projektu izvērtēšanas pirmā kārta notiek no 2018. gada 24. aprīļa līdz 26. aprīlim; 
4.3. Balsošana par finālam izvirzītajiem projektiem notiek no 2018. gada 2. maija līdz 14. maijam. 
 
5. Iesniegto projektu izvērtēšana 

5.1. Iesniegto projektu izvērtēšana notiek divās kārtās – pirmajā kārtā tos vērtē īpaši izveidota darba 
grupa. Savukārt, otrajā kārtā projektus vērtē un par tiem balso sociālo mediju lietotāji; 

5.2. Darba grupā pirmajā kārtā iesniegto projektu izvērtēšanai iekļauti If valdes pārstāvji, drošības 
eksperti, mārketinga un komunikācijas speciālisti. Nepieciešamības gadījumā darba grupā 
līdzdarboties tiek uzaicināti arī citi speciālisti; 

5.3. Finālam izvēlētie kandidāti tiek informēti mutiski vai rakstiski; 
5.4. Trīs uzvarētājus noteiks lielākais saņemtais balsojums otrajā kārtā. Balsošana notiek If mājas lapā 

www.if.lv/drosibasfonds, autorizējoties ar savu sociālo mediju – Facebook vai Draugiem.lv – profilu. 
Katra projekta saņemtais balsu skaits tiek automātiski saskaitīts un parādīts; 

5.5. If Apdrošināšana balsu skaitīšanā var neņemt vērā balsis no šādiem sociālo mediju lietotāju 
profiliem:  no profiliem, kas ir reģistrēti mazāk kā 2 mēnešus, no automātiski ģenerētiem profiliem, 
no viltus profiliem, kā arī citos gadījumos, kad If Apdrošināšanai ir pamats uzskatīt, ka balsojums 
tiek veikts apmaiņā pret kādu labumu (tā saucamie “voting exchange”). 
 

6. Saņemtā finansējuma izlietojums un atskaitīšanās par to 

6.1. Projekta īstenošanai saņemtais finansējums iestādei jāizlieto 3 (trīs) mēnešu laikā kopš tā 
saņemšanas vai arī saņemtā summa jāatgriež If Drošības fondam; 

6.2. Pēc projekta īstenošanas tā saņēmējs iesniedz If Apdrošināšanai atskaiti – attaisnojuma 
dokumentus par saņemtā finansējuma izlietošanu (piemēram, apmaksātos rēķinus, čekus, līgumus 
par saņemtajiem pakalpojumiem u.c.); 

6.3. Atskaitei tiek pievienotas fotogrāfijas, kas ilustrē iegūto uzlabojumu; 
6.4. If Apdrošināšana ir tiesīga atspoguļot masu medijos Drošības fonda līdzekļu saņēmējus un izmantot 

to iesniegtās fotogrāfijas. 

http://www.if.lv/drosibasfonds

