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Norit pieteikšanās If Drošības fonda projektu konkursam  

Līdz š.g. 18.oktobrim tiek pieņemti projektu iesniegumi If Drošības fonda 

rudens konkursam, kas ir lieliska iespēja ikvienai Latgales skolai, 

bērnudārzam, nevalstiskai organizācijai vai citai iestādei iegūt finansējumu – 

1000 eiro, kāda ar drošību saistīta jautājuma risināšanai.  

Iepriekšējos IF Drošības fonda konkursos no Latgales reģiona piedalījušās Rēzeknes 

4.vidusskola un Varakļānu vidusskola, bet īpaši veiksmīgs bija Viļānu pagasta pirmsskolas 

izglītības iestādes “Bitīte” pieteiktais projekts, kur 1000 eiro tika piešķirti mēbeļu, durvju un 

stūru sargu iegādei. 

 

Attēlā: Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” projekts – mēbeļu, durvju un stūru sargi. 

 “Esam patiesi gandarīti, ka If Drošības fonds ir sniedzis atbalstu vairāk nekā 100 dažādām 

iestādēm un nodibinājumiem dažādās Latvijas pilsētās, tādējādi sasniedzot savu mērķi – 

samazināt negadījumu risku un padarīt drošāku apkārtējo vidi. Līdz šim esam palīdzējuši gan 

velosipēdu novietņu izveidē, gan ēku dūmvadu un signalizāciju izbūvē, kā arī drošas vides 
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pielāgošanā pirmsskolas izglītības iestādēs”, stāsta Andris Morozovs, apdrošināšanas kompānijas 

If P&C Insurance AS valdes priekšsēdētājs. 

Drošības fonda nolikums paredz, ka finansējums tiek piešķirts jebkuru ar drošību saistītu 

jautājumu risināšanai, piemēram, drošības inventāra (kameru, apgaismojuma u. c.), atstarojošo 

vestu, velosipēdistu ķiveru, dūmu detektoru un cita aprīkojuma iegādei, nožogojuma ierīkošanai 

vai salabošanai, spēļu un mācību laukumu ierīkošanai vai atjaunošanai, kāpņu margu ierīkošanai 

un citiem idejiski atbilstošiem projektiem. 

Konkursa norise 

Konkurss norisinās trīs kārtās - pirmajā kārtā, no 2. līdz 18.oktobrim, tiek gaidīti projektu 

pieteikumi. Otrajā kārtā, kas norisināsies no 18. līdz 19.oktobrim, notiks iesniegto projektu 

izvērtēšana un finālistu noskaidrošana, savukārt konkursa trešā kārta – publiskā balsošana par 

finālam izvirzītajiem projektiem If Apdrošināšanas sociālo tīklu facebook.com un draugiem.lv 

kontos, notiks no 20. oktobra līdz 3.novembrim. Projektu konkursa trīs uzvarētāji, kuri būs 

ieguvuši visvairāk balsu, tiks paziņoti 6.novembrī, katrs iegūstot 1000 eiro sava projekta 

realizēšanai. 

Pieteikuma veidlapa pieejama If Apdrošināšanas tīmekļa vietnē www.if.lv/drosibasfonds.  

Finansējuma ieguvēji 2016.gada un 2017.gada pavasara kampaņā 

Rīgas 71.vidusskolā un Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrībā “Laimiņa” tika 

uzlabota kāpņu funkcionalitāte, piestiprinot papildu margas. Viļānu pirmsskolas izglītības iestādē 

“Bitīte” tika veikta drošas vides labiekārtošana, izvietojot durvju, profilu, mēbeļu un stūru 

sargus, bet Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” tika atjaunots dūmvads. Tāpat 

finansējumu jaunu ugunsdzēšamo aparātu un dūmu detektoru iegādei ieguvusi Rīgas 

34.vidusskola un Dundagas novada atbalsta biedrība. Savukārt Rīgas Igauņu pamatskola un 

Carnikavas pamatskolas biedrība “Nākotnes iela” finansējumu ieguva jaunu velosipēdu novietņu 

ierīkošanai, bet Ikšķiles brīvā skola atjaunoja skolas žogu.  
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