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Apmācības norisinās projekta Nr. AIF/2021/IK/23 "Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!", ko finansē Islande, Lihtenšteina un 
Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds" ietvaros. Par apmācību saturu atbild biedrība "SATEKA"!



  

Iepazīsimies...



  

Šodien programmā

- Organizācijas resursu apzināšanās
- Organizācijas aktuālās vajadzības un prioritātes
- Ieteikumi ideju aprakstu sagatavošanai
- Finansējuma piesaistes process
- Daudzveidīgi finanšu avoti – kā tajos orientēties?
- Pieteikumu sagatavošanas un finansējuma 

apgūšanas nianses



  

Organizācijas resursu apzināšanās
Lizuma Tautskola - mūžizglītība
Jaunatnes līderu koalīcija - Jaunieši un personas, kas strādā ar jauniešiem
Biedrība “r.a.”Siltumnīca”” - bērnu, jauniešu un ģimeņu aktivitāšu organizēšana 

un pilsoniskās aktivitātes veicināšana
biedrība SATEKA pamatā nodarbojas ar LEADER ieviešanu un dažādām kopienas 

aktivizēšanas aktivitātēm Gulbenes novadā.
biedrība "Jaungulbenes progress", sporta pasākumu organizēšana un izglītošana 

sporta jomā.
Ludzas rajona partnerība- Lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāte
SATEKA nodarbojas ar vietējās kopienas aktivitāšu īstenošanu.
Kristīgais žēlsirdības centrs - sabiedrības labklājības veicināšana, atbalsts, 

labdarība.
Biedrības Ziemeļlatgales partnerība valdes locekle, mūsu organizācija  pamatā 

nodarbojas ar LEADER pieejas īstenošanu apvienotajā Balvu novadā
Biedrība "Burtnieku kultūrvide" - Apzināt, sakopt, saglabāt un atjaunot 

ievērojamus Burtnieku pagasta kultūrvides objektus un iesaistīt tajā aktīvos 
Burtnieku iedzīvotājus



  

Organizācijas resursu apzināšanās

Attīstības un inovāciju mācību centrs - STEAM  tematika, gan bērniem, gan 
pieaugušajiem, darbnīcas, nometnes, konferences...

Lizuma vidusskolas attīstības biedrība. Skolas vide, izglītība, pilsoniskās aktivitātes 
veicināšana

Ziemeļlatgales partnerība - LEADER finansējuma administrēšanu Balvu novadā, 
izglītošanu un kopienu atbalstu.

Liepājas rajona partnerība - labu ideju atbalstīšana un vietējās sabiedrības dzīves 
uzlabošanu caur LEADER programmu

Druvienas Latviskās dzīvesziņas centrs: mūžizglītība, radošas nodarbības, vietējās 
kultūrvides izpēte un saglabāšana.

Biedrība “tabureTE” - Kultūrtelpas daudzveidošana Gulbenes novadā (alternatīvais, 
mūsdienīgais, citādais), līdzdalības veicināšana

Druvienas attīstības biedrība "Pērļu zvejnieki" - savas kopienas attīstība, kultūras 
vērtību saglabāšana

Mednieku un makšķernieku biedrība Kubuli, nodarbojas ar sabiedrības izglītošanu 
medniecības un zvejniecības jomās



  

Manas organizācijas stiprās puses



  

Manas organizācijas stiprās puses



  

Organizācijas aktuālās vajadzības

1) Prāta vētra => Vajadzības
[iesaistām klātienē vai neklātienē maksimāli 

daudz organizācijas biedrus, brīvprātīgos, 
atbalstītājus]

2) Darba grupa => Definējam prioritātes

3) Individuāli => identificējam ‘darītājus’ un 
vienojamies par ideju virzību



  

Ieteikumi ideju aprakstu 
sagatavošanai

Ideja un tās īstenošana 
= Projekts

Idejas rodas tur,
kur esam mēs



  

Ieteikumi ideju aprakstu 
sagatavošanai

Vienojieties organizācijā par kvalitātes 
standartdiem konkrētas idejas īstenošanai



  

Ieteikumi ideju aprakstu 
sagatavošanai

Apraksta sagatavošanai veltiet pietiekami 
daudz laika

> Mērķis
> Pamatojums
> Aktivitātes (uzdevumi)
> Laika plāns
> Resursi
> Uzraudzība un Novērtēšana
> Riski
> Budžets



  

Mērķis

SMART KISS
(Specific-Measurable-Achievable-Relevant/Realistic-Time bounded & Keept It Short and 

Simple)

Specifisks/Konkrēts – Izmērāms – Sasniedzams – 
Atbilstošs/Reāls – Laikā noteikts & Īsi un konkrēti



  

Mērķis

Līdz 2022. gada novembrim Sateka biedriem ir notikušas 1 
mācības par finansējuma piesaisti.

Līdz 2022. gada novembrim zināšanas finansējuma 
piesaistē organizācijām ir apguvuši 15 Sateka biedru 

organizāciju pārstāvji.

Līdz 2022.gada decembrim 80% Sateka biedru 
organizācijas ir atzinīgi novērtējuši Sateka darbu mācību 

par finansējuma piesaisti organizēšanā. 



  

Pamatojums

1. Atbilstoši tēmai
2. Aktuāli dati
3. KISS 

- Likumdošana
- Pētījumi
- Statistika
- Iepriekšēja pieredze
- Mediju monitorings
- Politikas plānošanas dokumenti

= Argumentācija
= Vajadzību analīze
= SVID (stiprās, vājās puses, iespējas, draudi)

= Ekonomiskais pamatojums

Max 2 A4 lapas datorrakstā - Par/Pret



  

Aktivitātes (uzdevumi)

- Aktivitātes / Apakšaktivitātes jānumurē
- Ievērojiet samērīguma principu
- Mazāk ir Labāk



  

Laika plānošana

* Personiskā laika izjūta
* Motivatori
* Laika zagļi
* Rutīna
* Rekreācija
* Milestones
* Klusie periodi



  

Aktivitāšu / Laika plāns

- Īsi projekti – nedēļās, Pirmais gads – mēnešos, Otrais 
un turpmākie gadi – ceturkšņos

- Projektu vadība un Publicitāte – visu projekta periodu
- Pārliecināmies par noslodzi pa mēnešiem
- Pirmo un pēdējo periodu - nepārslogojam



  

Resursi
Ir pamats budžeta veidošanai



  

Resursi

> Identificē resursus
> Nosaka vienības un definē apjomu
> Izvērtē alternatīvas
> Izvērtē piesaistes alternatīvas
> Nosaka laika dimensiju

= jo “tālāks” resurss,
   jo dārgāks un 
   ar augstāku riska faktoru to piesaistē!



  

Uzraudzība un Novērtēšana

U – īstenošanas laikā
 N – pirms, īstenošanas laikā, uzreiz pēc, ilgāku laiku pēc

1. Savlaicīgums (attiecībā pret projekta laika grafiku)

2. Mērķa grupas sasniedzamība (dalībnieki, apmeklētāji, 
projekta komanda) 

3. Ērtība datu apkopošanā (metodoloģija v.s laiks)

Nepieciešama MUMS pašiem!
Solījums finansētājam!



  

Uzraudzība un Novērtēšana
* aptaujas anketas (klātienē, neklātienē)
* intervijas (fokusgrupas, individuālas)
* kontentanalīze (satura analīze – likumdošana, mediji, attaisnojuma 

dokumenti, statistika)
* mediju monitorings (kvantitatīva analīze)
* ekonomikas metodes (izmaksu efektivitāte)
* socioloģisks pētījums
* eksperiments (piemēram, testi)
* novērojums dabā

KO?
U: PROCESS – REZULTĀTS
N: PROCESS – REZULTĀTS – IETEKME

KĀ? Indikators – Laiks – Pierādījums - Atbildīgais



  

Riski
Vienmēr kaut kas notiks – Labs vai Slikts, bet notiks



  

Iespējamība Ļ� oti liela, jo 
1) aktua� la te�ma viete� ja�  kopiena�  (nora� da aptauja)
2) a� ra�  “dran� k� ī�gs” laiks
3) pasa�kuma laiks ir 1.5 stunda
4) laiks ir uzreiz pe�c Divkalpojuma
5) dosim e�st
6) bu� s da�vanas
7) bu� s feins viesis

Ietekme Ļ� oti liela

Pasākumi risku 
mazināšanai

1. Pasa�kumu organize� t kultu� ras nama�  nevis semina� ra za� le� .
2. Atve� le� t papildus budz+etu uzkoda�m.
3. Iega� da� ties uzkodas ar ilgu derī�guma termin� u.
4. Da�vanas nepersonalize� t ar datumu.
5. Nodros+ ina� t apskan� os+anas ieka� rtas.

Risks: Uz pasākumu 20 cilvēku vietā atnāk 45



  

Budžets

- Aritmētiskas kļūdas
- Labāk vairāk nekā mazāk
- Sava, citu pieredze
- Inflācija

> Pārzināt terminus un to būtību
> Jautāt, kad kas ir neskaidrs
> Darīt – darīt - darīt

Ieguldītais laiks idejas apraksta sagatavošanā
 = Precīzi finanšu aprēķini!



  

 Finansējuma piesaistes process



  

Daudzveidīgi finanšu avoti
 – kā tajos orientēties?

- Publicitātes Vadlīnijas (pētām logo, atsauces)
- Pasākumi (ko cilvēki runā?)
- ‘Zvans draugam’ (konsultācija)

PIEREDZE GRUPĀ:



  

Daudzveidīgi finanšu avoti
 – kā tajos orientēties?



  

Daudzveidīgi finanšu avoti
- piemēri -

NVO
www.sateka.lv > Mazie projektu konkursi

Pašvaldības programmas
(Līdzdalības budžetēšana)
https://www.gulbene.lv/lv/zr/pin/9954-lidzdalibas-
budzetesanas-projektu-konkurss-2022

Valsts programmas
www.sif.gov.lv 
www.jaunatne.gov.lv (administrē arī dažas ES programmas)
 



  

Daudzveidīgi finanšu avoti
- piemēri -

Citu valdību programmas
Aktīvo iedzīvotāju fonds
www.activecitizensfund.lv

Ziemeļvalstu ministru padome 
www.norden.lv > Grantu programmas
www.norden.lv > Sadarbības projekti

Crowd-Funding (pūļa finansējums)
www.projektubanka.lv (Latvijā)
www.crowdfunding.com (pasaulē)



  

Daudzveidīgi finanšu avoti
- piemēri -

Eiropas Savienības programmas
Vispārīga informācija par finansēšanas pamatprincipiem
ej.uz/ESvisp 
- Pēc programmām ej.uz/ESprogr
- Pēc Ģenerāldirektoriātiem (DG) ej.uz/ESDG

Atvērto projektu konkursu meklētājs ej.uz/ESsearch 

Programma: Radošā Eiropa (Kultūra, Mediji) - meklētājs
ej.uz/ESkult 

Kultūras ministrijas administrētās ES programmas 
(dažādas politikas jomas)
ej.uz/LVKM



  

Pieteikumu sagatavošana/knifi
> Pārbaudām
a) ko cilvēki saprot ar lietotajiem terminiem (Vidzemes reģions)

b) kā termini tiek skaidroti skaidrojošās vārdnīcās, 
likumdošanā (jaunietis)

> Neizmantojam:
- vispārīgus pretstatus (liels/mazs, dārgs/lēts, tievs/garš, labs/slikts...)

- saīsinājumus bez skaidrojuma
- abreviatūru bez atšifrējuma (LB – Latvijas Balzams vai Latvijas 

Banka)
> Nepieļaujam pretrunīgu informāciju dažādās sadaļās
> Neaizmirstiet par Publicitātes obligātajām prasībām
> Lasiet Vērtēšanas kritērijus
> Iepazīstieties ar Līguma projektu



  

Pieteikumu sagatavošana/knifi

> Ikvienu projekta konkursu reglamentē ‘dokuments’:
- Priekšnoteikumi (līgumi, iepirkumi)

- Atbilstošas veidlapas (lasiet tās / salīdziniet ar 
iepriekšējām)

- Pilnībā aizpildītas veidlapas (n/a, neatstājiet uz pēdējo brīdi)

- Noformējums / Termiņi  
> Pārbaudiet finanses (Minimālā/Maksimālā atbalsta summa eiro un 

intensitāte %, Ir/Nav avansa maksājumi, Ir/Nav starpposma 
maksājumi, Attiecināmās/Neattiecināmās izmaksas, Neticiet excel)



  

Pieteikumu sagatavošana/knifi

Pozicionējiet projekta pieteikumu atbilstoši finansētāja interesēm 
            

                                (bet nekad neaizmirstiet savus īstenos mērķus)

Veiksmīga finansējuma meklēšanas atslēga ir:
pozitīva attieksme un labs laika plānojums!



  

Finansējuma apgūšana

> Pārbaudiet līgumu pirms to parakstiet
> Goda vietā – Uzraudzības plāns
> Dokumentu uzkrāšana:
- Lietvedības instrukcija/Lietu nomenklatūra (līgums, 

sarakste, rīkojumi, protokoli, reģistrācijas lapas, mediju 
monitorings, nodevumi...)

- Grāmatvedības kārtošanas instrukcija/Kontu plāns 
(iepirkumu dokumentācija, maksājumu dokumenti (Līgumi, Nodošanas-

Pieņemšanas akti, rēķini, Maksājuma Uzdevums, čeki), norakstīšanas akti, 
komandējumu atskaites, patapinājumu līgumi, maršrutu lapas)

> Esiet gatavi gan zaudēt, gan iegūt!



  

Par šodienas pasākumu...
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