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Veiksmīga finansējuma piesaistes atslēga ir: 

pozitīva attieksme un labs laika plānojums! 

 

 
Ikdienā sadarbojoties ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un esot iesaistītiem dažādu pro-

jektu pieteikumu sagatavošanā un īstenošanā, saskaramies ar situāciju, ka nav pieejama īsa un 

konkrēta  informācija par augstvērtīgu projekta idejas attīstīšanu no tās pirmsākuma līdz pat pēcre-

alizēšanas pasākumiem.  

 

Lai veicinātu izglītošanu finansējuma piesaistē un ar to saistītajiem jautājumiem, ir izveidots 

materiāls “Desmit soļi veiksmīgai finansējuma piesaistei nevalstiskajām organizācijām”, kurš 

tapa biedrības “SATEKA” īstenotā projekta “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas 

Attīstībai” ietvaros.  

Šī materiāla izveidē izmantoti atvērtajā diskusijā/darbnīcā “Sadarbība – iespēja attīstībai!” 

nevalstisko organizāciju pārstāvju, uzņēmēju un pašvaldību pārstāvju paustie viedokļi un idejas 

par veiksmīga finansējuma piesaisti organizācijai. Materiāls veidots kā ceļvedis, lai īstenotu idejas 

sākot no ideju apraksta sagatavošanas un beidzot ar turpmākajām darbībām pēc tās realizēšanas.  

Ceļvedī ir sagatavots 10 soļu apraksts, kā pakāpeniski attīstīt ideju no tās rašanās brīža līdz 

pilnīgai īstenošanai. Tajā iekļauti ne tikai aprakstošas sadaļas, bet arī piemēri, padomi un ieteikumi, 

kurus ir vērtīgi ņemt vērā veidojot savas organizācijas idejas īstenošanas plānu. 

Ilgtermiņa pielietojums ir šī materiāla galvenā “atslēga”. Tas radīts ar nolūku apzināties savas 

organizācijas, kopienas resursus un idejas attīstībai, izprotot finansētāju un citu organizāciju dažā-

dību un vērtību, saskatīt izaicinājumus un meklēt ilgtspējīgus risinājumus, kā arī uzdrošināties 

piesaistīt finansējumu savu ideju īstenošanai un saimnieciskās darbības attīstībai un pilnveidei.  

To var izmantot ne tikai nevalstisko organizāciju pārstāvji, bet ikviens interesents, kurš vēlas 

attīstīt savu ideju, caur projektu iniciatīvu piesaistot ārējo finansējumu. Aprakstot projekta ideju ir 

būtiski definēt mērķi, sagatavot risināmā jautājumu pamatojumu, vienoties par veicamajiem uzde-

vumiem, noteikt īstenošanas laiku, nepieciešamos resursus, identificēt riskus un to mazināšanas 

pasākumus un sagatavot budžetu. Šos un vēl citus padomus pilnvērtīgai idejas apraksta sagatavo-

šanai un pakāpeniskai tā realizēšanai atradīsi šajā materiālā, kurš Tev kalpos kā palīgs kopīgas 

izpratnes veidošanai.  

 

 

 
Biedrība “SATEKA” 
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KOPSAVILKUMS 

 

 

KOPĪGAS IZPRATNES VEIDOŠANA 

Ideja un tās īstenošana = Projekts 
Finansējuma piesaiste = Resursu piesaiste! 

 

IDEJAS APRAKSTA SAGATAVOŠANA 

(A) Definējam MĒRĶI. 

(B) Sagatavojam aktuāli risināmā jautājuma (izvirzītā mērķa) PAMATOJUMU. 

(C) Vienojamies par veicamajiem UZDEVUMIEM. 
(D) Nosakām īstenošanas LAIKU. 
(E) Nepieciešamie RESURSI. 
(F) Vienojamies par UZRAUDZĪBAS un NOVĒRTĒŠANAS pamatprincipiem. 
(G) Identificējam RISKUS un nosakām risku MAZINĀŠANAS 

PASĀKUMUS. 
(H) sagatavojam BUDŽETU. 

 

FINANSĒTĀJU IEPAZĪŠANA 

Daudzveidīgi finansējuma avoti: 

 

ORGANIZĀCIJAS KAPACITĀTES IZVĒRTĒŠANA 

A) Cilvēkresurs 

B) Pieejamie materiālie resursi 

C) Finanšu kapacitāte 

 

FINANSĒJUMA PIEPRASĪJUMA SAGATAVOŠANA 

A) Ikvienu finansējumu reglamentē “dokuments” 

B) Izvērtējiet potenciālā finansētāja noteikumus: 

C) Iepazīstaties ar ideju īstenošanas noteikumiem  

D) Ieplānojiet pietiekamu laiku finansējuma pieprasījuma aizpildīšanai! 

 

PUBLICITĀTE 

Seši vaļi publicitātes vadlīniju un citu saistīto tiesību normu ievērošanā 

 

PROJEKTA ĪSTENOŠANĀ 

Piemēri dokumentu saskaņošanā 

 

ATSKAIŠU SAGATAVOŠANA FINANSĒTĀJAM 

Daži ieteikumi 

 

REZULTĀTU UZTURĒŠANA 

Plašāk izplatītie projekta rezultātu uzturēšanas pamatprincipi 

 

TURPINĀJUMA PASĀKUMI 

Projekta ilgtspēja 
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1. solis Kopīgas izpratnes veidošana 
 

Ideja un tās īstenošana = Projekts 
 

Projekts = iniciatīva, kurai ir noteikts: mērķis, uzdevumi mērķa 

sasniegšanai, īstenošanas laiks, nepieciešamie resursi, vienošanās par 

uzraudzības un novērtēšanas procesiem,  identificēti riski un noteikti to 

mazināšanas pasākumi, sastādīts budžets. 
 

Projekts var būt īslaicīgs, piemēram, dažas dienas vai nedēļas, vai 

ilglaicīgs – vairāki mēneši, gadi. 
 

Finansējuma piesaiste = Resursu piesaiste! 
 

Savu ideju īstenošanai organizācijai ne vienmēr ir nepieciešana nauda. Bieži vien ideju iespējams 

īstenot, ja ir pieejamas telpas  tās īstenošanai, kāds brīvprātīgais, kas vada aktivitātes un ir pieejami 

nepieciešamie materiāli aktivitāšu īstenošanai, u.tml. 
 

Lai varētu apgalvot, ka organizācijā finansējuma piesaiste notiek veiksmīgi,  tās iekšienē ir 

jāvienojas par sasniedzamiem darbības rādītājiem (KPI – Key performance indicators), pēc kuriem noteiktā 

periodā ir iespējams izvērtēt vai finansējuma piesaiste ir bijusi veiksmīga. 
 

Piemērs: 
Kvantitatīvi rādītāji: 

• ir piesaistīts konkrēti definēts finansējuma apjoms; 

• ir īstenots noteikts skaits aktivitāšu; 

• organizācijas aktivitātēs ir iesaistījies noteikts skaits mērķgrupas dalībnieku. 

 

Kvalitatīvi rādītāji: 

• ir piesaistīts finansējums no konkrēta finansētāja; 

• vismaz 80% aktivitāšu dalībnieku atzinīgi ir novērtējuši organizācijas darbību; 

• dalība organizācijas aktivitātēs ir veicinājusi mērķgrupas dalībniekus pašus uzsākt jaunas 

iniciatīvas. 

 

Procesa virzītājs Komanda Mērķgrupas (kopienas) atbalsts 

Finansējuma piesaistes process 

kādam ir jāvada. 

 

 

 

 
(A) Cilvēks nāk ar ideju un kļūst 

par procesa virzītāju (ar spēcīgu 

iekšējo motivāciju). 
 

(B) Komanda ieceļ procesa 

virzītāju (kāds, kurš ir “noticējis” 

idejai). 

Organizācijas aktīvākie biedri sanāk 

kopā un vienojas par aktuāliem 

jautājumiem, ko vēlas risināt, un, kuri 

tieši no organizācijas pārstāvjiem 

iesaistīsies konkrētas idejas 

īstenošanā. 
 

(A) Uz pašu pieredzes balstīti 

aktuāli jautājumi. 

 
 

(B) Noskaidrotas aktuālās 

vajadzības, aptaujājot mērķgrupu. 

Labākus rezultātus var sasniegt, ja 

organizācijas iniciatīvas ir mērķgrupas 

(kopienas) vajadzībās balstītas. 

 
 
 

 

(A) Pajautājam mērķgrupai, kas šobrīd 

viņiem ir aktuāli. 

 
 

(B) Mēs “pārdodam” mērķgrupai viņu 

vajadzības, kas definētas nedaudz 

iepriekš. 

 Lai nav jāsaskaras ar neplānotiem pārsteigumiem projekta īstenošanas laikā (7.solis), 

organizācijai ir jāvienojas par minimāliem kvalitātes kritērijiem ideju īstenošanā: kvalitāte, ātrums, 

izmaksu apjoms. Visus trīs kvalitātes kritērijus vienlaicīgi īstenot dzīvē Latvijas realitātē ir 

praktiski neiespējami. Ja vien organizācijas biedri nav multimiljardieri, miljardieri vai vismaz 

miljonāri...  
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2. solis Idejas apraksta sagatavošana 
 
(A) Definējam MĒRĶI. 

 

SMART KISS jeb TRIKS ĪV 

 

SMART KISS  TRIKS ĪV 

Specific 

Measurable 

Achievable 

Realistic 

Time-bounded 

 

Keep 

It 

Short 

Simple 

Terminēts (Laikā noteikts) 

Reālistisks 

Izmērāms 

Konkrēts 

Sasniedzams 

 

Īsi 

Vienkārši 

 

Gatavojot idejas aprakstu, organizācijā mērķi nosaka kā savu darbības mērķi. 

 

Piemērs:  

i) Līdz 2023.gada decembrim organizācijas iniciētajās vides 

labiekārtošanas aktivitātēs Gulbenes novadā ir iesaistījušies 100 vietējo 

kopienu pārstāvji vecumā no 16 līdz 45 gadiem. (Kvantitatīvs, uz 

organizācijas ieguvumiem vērsts mērķis). 

ii) Līdz 2023.gada decembrim 100 vietējo kopienu pārstāvji ir atzinīgi 

novērtējuši savu dalību organizācijas iniciētajās vides labiekārtošanas 

aktivitātēs Gulbenes novadā. (Kvalitatīvs, uz cilvēku ieguvumiem vērsts 

mērķis). 

 

Organizācijas mērķu pielāgošana, t.i. izteikšana finansētāja noteiktajā izteiksmes formā, tiek 

īstenota tikai Finansējuma pieprasījuma sagatavošanas solī (5.solis). 

 

Piemērs: 

i) Veicināt aktīvāku vietējo kopienu pārstāvju līdzdalību organizācijas iniciētajās vides 

labiekārtošanas aktivitātēs Gulbenes novadā. 

ii) Attīstīt vietējo kopienu pārstāvju piederības apziņu Gulbenes novadam, līdzdarbojoties 

organizācijas iniciētajās vides labiekārtošanas aktivitātēs. 

 

Ja mērķis nesniedz atbildes, bet rada jaunus jautājumus, tad ir skaidrs, ka mērķis nav 

veiksmīgi formulēts. 

 

Piemērs: 

Iedzīvotāji aktīvi piedalās vides sakopšanā. 

 

Jo detalizētāk norādīsim mērķgrupu, jo skaidrāk būs saprotama organizācijas ideja. 

 

Piemērs: 

Veiksmīgs formulējums - Gulbenes novada vietējo kopienu pārstāvji. 

 

Vēl veiksmīgāks formulējums - Gulbenes novada vietējo kopienu pārstāvji vecumā no 16 līdz 45 

gadiem. 
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Mērķgrupas identificēšana ir būtisks priekšnoteikums mērķgrupas vajadzību noteikšanā. Jo 

konkrētāk definēta (noteikta) cilvēku kopa specifiskāka ir mērķgrupa, jo vieglāk ir to sasniegt, lai 

izzinātu tās  aktuālās vajadzības. 

 

Situācijas analīze (piemērs): 

Lai noteiktu mērķi “Līdz 2023.gada decembrim organizācijas iniciētajās vides labiekārtošanas 

aktivitātēs Gulbenes novadā ir iesaistījušies 100 vietējo kopienu pārstāvji vecumā no 16 līdz 45 

gadiem.”, organizācija: 

1) izveido aptauju, kuras mērķis ir izzināt vai Gulbenes novada vietējo kopienu pārstāvji vecumā 

no 16 līdz 45 gadiem vēlas iesaistīties vides labiekārtošanas aktivitātēs; 

2) izplata aptauju tieši Gulbenes novada vietējo kopienu pārstāvju vecumā no 16 līdz 45 gadiem 

vidū (nevis aicinām aptauju aizpildīt katru Gulbenes novada iedzīvotāju); 

3) apkopo un izanalizē datus; 

4) ja rezultāti ir pozitīvi - Gulbenes novada vietējo kopienu pārstāvji vecumā no 16 līdz 45 gadiem 

vēlas iesaistīties vides labiekārtošanas aktivitātēs - nosaka reāli sasniedzamu auditoriju (cilvēki 

sola darīt par 90% biežāk, nekā patiešām to izdara). 

Šajā piemērā organizācija ir aptaujājusi 1500 Gulbenes novada vietējo kopienu pārstāvjus vecumā 

no 16 līdz 45 gadiem, no kuriem 80% ir atbildējuši pozitīvi - viņi labprāt piedalītos organizācijas 

iniciētajās vides labiekārtošanas aktivitātēs. Vadoties no organizāciju praktiskās pieredzes par 

cilvēku reālo iesaistīšanos  (cilvēki bieži solījumu formā apņemas vai vēlas kaut ko darīt, bet reāli 

iesaistās neliels skaits no solījuma devējiem), uzsākot īstenot projektu, organizācija pieņēma 

lēmumu pirmo projektu uzsākt nelielu un iesaistīt 100 dalībniekus (kaut arī pozitīvu atbildi bija 

snieguši 1200 aptaujas dalībnieki). 

 

Visbiežāk organizācijas savus mērķus nesasniedz, jo idejas apraksta sagatavošanas posmā, balsta 

savu redzējumu uz pieņēmumiem nevis faktiem (Piemēram. Visi Gulbenes novada iedzīvotāji 

noteikti vēlas iesaistīties vides labiekārtošanas aktivitātēs tā vietā, lai veltītu laiku potenciālās 

mērķgrupas aptaujai un noskaidrotu vai patiešām Gulbenes novada vietējo kopienu pārstāvji 

vecumā no 16 līdz 45 gadiem vēlas iesaistīties vides labiekārtošanas aktivitātēs). 

 

Mērķgrupu vajadzībās balstīti projektu mērķi (un sasniedzamie rezultāti) ir solis pretī veiksmīgi 

īstenotam projektam – tādam projektam, kur tiek sasniegts mērķis sākotnēji iecerētā apjomā un 

formātā. 

 

Atkarībā no tā, kas ir izvēlētā mērķgrupa, cik tā ir liela, kāds ir ģeogrāfiskais izvietojums, kādi 

resursi ir organizācijas rīcībā u.c. faktori, organizācija izvēlas veidu kā noskaidrot, kādas ir patiesās 

mērķgrupas vajadzības: aicinot uz klātienes tikšanos (fokusgrupas, semināri); zvanot pa telefonu, 

izsūtot aptaujas anketas pa e-pastu, izvietojot aptauju vietējā vai nacionālajā laikrakstā vai 

televīzijā, u.c. 

 

Galvenais ir – izjautāt mērķgrupu, kādas ir tās vajadzības, ko un kā viņi vēlas darboties, u.tml. 

 

 

(B) Sagatavojam aktuāli risināmā jautājuma (izvirzītā mērķa) PAMATOJUMU. 

 

Pamatojumu (nepieciešamības aprakstu) veidojam: 

• atbilstoši apskatāmai tēmai; 

• īsi un vienkārši; 

• izmantojot aktuālus datus. 
 

Pamatojumā var iekļaut norādes uz:  

-  normatīvajiem aktiem Latvijā (www.likumi.lv) un Eiropas 

Savienībā (www.eur-lex.europa.eu);  

http://www.eur-lex.europa.eu/
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- starptautisku organizāciju  deklarācijām (www.mfa.gov.lv/lv/starptautiskajas-organizacijas) 

un konvencijām (piemēram, Apvienoto Nāciju organizācija (www.un.org), Eiropas 

Drošības un sadarbības organizācija (www.osce.org));  

- pētījumiem Latvijā (http://petijumi.mk.gov.lv), Eiropā (https://research-and-

innovation.ec.europa.eu/research-area_en) un pasaulē, t.sk. zinātniski pētniecisko 

literatūru;  

- statistikas datiem (www.csp.gv.lv);  

- iepriekšēju organizācijas vai organizācijas dalībnieku individuālu pieredzi; 

- publikācijām medijos. 

 

Ieteikums -  pamatojuma aprakstā norādiet konkrētus informācijas avotus, t.sk., pilns informācijas 

avota nosaukums, autors, izdošanas gads, lappuse (drukātiem izdevumiem), kas ļauj identificēt 

informācijas avotu un interneta  saite vai cita atsauce, kas ļauj ērti iepazīties ar informācijas avota 

saturu.   
 

Jāpārliecinās, ka pamatojumā ir iekļauta:  

- pret un par argumentācija idejas īstenošanai (ko mēs iegūsim, ja ideja tiks īstenota, ko 

zaudēsim un otrādi – ko mēs zaudēsim, ja ideja netiks īstenota un ko iegūsim; organizācijas 

iepriekšēja pieredze);  
- mērķgrupas vajadzību analīze un atsauce uz datu avotu;  
- SVID (stiprās, vājās puses, iespējas un draudi) analīze;  
- ekonomiskais pamatojums (kur tas ir attiecināms). 

 

 

(C) Vienojamies par veicamajiem UZDEVUMIEM. 
 

Projekta komanda var organizēt prāta vētru – katram ir iespēja izteikt idejas, kādus uzdevumus 

(aktivitātes) nepieciešamas paveikt, lai sasniegtu mērķi pašu definētā laikā, bez nosodījuma vai 

analīzes. Rezultātus apkopo visiem dalībniekiem redzamā vietā – uz tāfeles, kopīgā ekrāna, uz 

lielas papīra lapas (vai plēves) galda vidū, pie kura sēž prāta vētras dalībnieki, vai izmanto līdzīgu  

pieeju, nodrošinot, ka visi dalībnieki izteiktās idejas redz 

piefiksētas. 
 

Pēc prāta vētras, procesa vadītājs virza komandu, lai 

vienotos par: 

• uzdevumu loģisku secību; 

• uzdevumu samērojamību (mazus uzdevumus 

apvienojot zem liela, lielākus sadalot mazākos). 
 

Nav vienas receptes, cik uzdevumiem ir jābūt definētiem kādas idejas īstenošanai. To nosaka tikai 

pats idejas autors – organizācija. Protams, jo mazāk ir uzdevumu, kas paveicami noteiktā laikā, jo 

vieglāk ir īstenot pašu ideju un sasniegt mērķi. 
 

Nebaidieties sapņot! Sapņot lielas idejas! Reālā dzīve un finansējuma piesaistes process (3.-5.solis) 

pats saliek visu savās vietās un ievieš atbilstošas korekcijas. 
 

 

(D) Nosakām īstenošanas LAIKU. 
 

Organizācijai ir jāvienojas, cik ilgā laikā ideja ir jāīsteno: diena, nedēļa, mēnesis, gads vai cits 

periods. Laika rāmi nosaka uzdevumu apjoms. Šajā solī ir ērti mainīt arī noteikto termiņu, kurā 

jāsasniedz mērķis, ja vien definētais idejas īstenošanas termiņš nav saistīts ar kādu lielāku procesu, 

kurā organizācija vēlas iesaistīties vai kādu īpašu datumu (t.s. miles stones jeb robežstabu). 

http://www.mfa.gov.lv/lv/starptautiskajas-organizacijas
https://www.un.org/en/
http://www.osce.org/
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area_en
http://www.csp.gv.lv/
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Piemērs: 
Ja organizācija vēlas līdzdalības aktivitātēs vasaras brīvlaikā iesaistīt kopienas jauniešus vecumā 

no 13-18 gadiem, tad ir skaidri saprotams, ka t.sk. miles stone jeb robežstabs būs 31.augusts, jo 

1.septembrī jau sākas jaunais mācību gads. 
 

Plānojot idejas īstenošanas laiku, neaizmirstiet par sevi – idejas īstenotāju! Paturiet prātā, ka ne 

tikai mērķgrupā katram ir sava personiskā laika izjūta, motivatori un laika zagļi, rutīna un 

rekreācijas (atpūtas) paradumi, arī ģimene, hobiji, algots darbs vai kāda cita nodarbošanās, 

izglītošanās procesi, kurā iesaistās mērķgrupas pārstāvji, bet tādi ir arī Jums! 

 
Piemērs laika grafikam: 
Mērķis: Līdz 2023.gada novembrim par organizācijas biedriem ir kļuvuši vismaz 10 jaunieši vecumā no 16 

līdz 25 gadiem. 

Nr. Aktivitāte I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1. Organizācijas piedāvājuma jauniešiem 

(16-25 gadi) izveide 

X X X         

2. Informatīva kampaņa jauniešiem (16-25 

gadi) 

  X X X X X     

2.1. Piecu informatīvu pasākumu norise 

mērķgrupai 

  X X        

2.2. Informatīva kampaņa mērķgrupai 

sociālajos tīklos 

   X X X X     

3. Jauniešu (16-25 gadi) aktīva iesaiste 

brīvprātīgajā darbā 

    X X X X    

4. NVO biedru saliedēšanās pasākumi        X X   

5. Jauno biedru uzņemšanas pasākums         X X  

6. Projekta publicitāte X X X X X X X X X X X 

6.1. Publikācijas medijos X  X  X  X  X  X 

6.2. Mājas lapas un sociālo tīklu kontu 

attīstība 

X X X         

6.3. Publicitātes priekšmetu izveide (baneris, 

pildspalvas) 

 X X         

7. Projekta vadība X X X X X X X X X X X 

7.1. Vadības grupas tikšanās X   X   X    X 

7.2. Projekta izvērtēšana      X    X X 

7.3. Projekta atskaišu sagatavošana          X X 

 

 

(E) Nepieciešamie RESURSI. 
 

Resursu analīze ir pamats budžeta jeb idejas vērtības noteikšanai. 
 

Resursu analīze sastāv no dažiem vienkāršiem soļiem:  

Identificējam nepieciešamos resursus > Nosakām vienības (kilograms, stunda, diena, kvadrātmetrs, 

utt.) un definējam nepieciešamo resursu  apjomu (skaitļos) > Izvērtējam, vai ir kādas alternatīvas 

izvēlētajiem resursiem (piemēram, koka dēļi vai lamināts, plēve vai lielas papīra loksnes, 

dārzeņi/augļi vai kanapē maizītes, utt.) > Izvērtējam, kādas ir konkrēto resursu piesaistes 

alternatīvas, un, kad resursi ir nepieciešami (lai mazinātu riskus, kas saistīti ar “tāliem” un 

“dārgiem’” resursiem. 
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Piemērs resursu grupēšanai: 
CILVĒKI 

(eksperti, brīvprātīgie) 

MATERIĀLI 

(kancelejas preces, 

celtniecības materiāli, 

“priekšmeti”) 

TEHNOLOĢIJAS 

(datortehnika, automašīna, 

elektriskās virtuves 

iekārtas ) 

INFORMĀCIJA 

(kontakti, akademiskā 

literatūra, normatīvie akti) 

 

 

(F) Vienojamies par UZRAUDZĪBAS un NOVĒRTĒŠANAS pamatprincipiem. 
 

Uzraudzību īsteno idejas īstenošanas laikā, lai pārliecinātos, ka ieplānotie uzdevumi tiek īstenoti 

pašu noteiktā laikā un apjomā. 
Novērtēšanu var īstenot gan pirms uzdevumu īstenošanas, gan uzdevumu īstenošanas laikā, uzreiz 

pēc uzdevuma izpildes vai noteiktu laiku pēc uzdevuma īstenošanas. 
 

Piemērs: 

Uzraudzības kritērijs (rādītājs, indikators) – Par iespēju piedalīties organizācijas iniciētā pasākumā 

informācija ir izziņota organizācijas Facebook lapā vienu kalendāro mēnesi pirms pasākuma 

norises laika. 

Novērtēšanas kritērijs (rādītājs, indikators) – Pasākums ir noticis iepriekš plānotajā datumā. 

 

Nosakot uzraudzības un novērtēšanas kritērijus (rādītājus, indikatorus), būtiski ir ņemt vērā, ka: 

• tie ir savlaicīgi attiecībā pret projekta laika grafiku; 

• mērķgrupa ir sasniedzama (dalībnieki, apmeklētāji, projekta komanda); 

• izvēlēti ērti datu apkopošanas rīki/veidi (metodoloģija v.s laiks); 

• tie ir nepieciešami, pirmkārt, mums pašiem. 

 

Lai sasniegtu noteikto idejas mērķi un samazinātu riskus, ir jāveic idejas ieviešanas uzraudzība un 

novērtēšana.Gan uzraudzības, gan novērtēšanas procesos var izmantot dažādas metodes 

(metodoloģiju), lai pierādītu kāda kritērija (rādītāja, indikatora)   - izpildi vai neizpildi:  

• aptaujas anketas (klātienē, neklātienē); 

• intervijas (fokusgrupas, individuālas); 

• satura analīze jeb kontentanalīze (normatīvie akti, 

mediji, attaisnojuma dokumenti, statistika); 

• mediju monitorings (kvantitatīva analīze); 

• ekonomikas metodes (izmaksu efektivitāte); 

• socioloģisks pētījums (var īstenot paši vai algot kādu 

pakalpojuma sniedzēju); 

• eksperiments (piemēram, testi); 

• novērojums dabā. 

 

Uzraudzībā  vērtē idejas īstenošanas procesu, sasniegto rezultātu starpposmā, novērtēšanā – gan 

procesu, gan sasniegtos rezultātus, gan arī ietekmi uz organizācijas, mērķgrupas vai kādas citas 
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puses darbību vai rīcību, ieguvumiem vai sasniegumiem. Gan uzraudzības, gan novērtēšanas 

procesos atceramies noteikt atbildīgo un kā atbildīgajam ir jāpierāda kritēriju (rādītāju, indikatoru) 

izpilde. Kritēriji var būt gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi.  

 

Piemēri: 

Projekta koordinators mēnesi pirms ieplānotā pasākuma pārliecinās, ka par publicitāti atbildīgais 

cilvēks ir ievietojis informāciju par pasākumu organizācijas Facebook lapā. 
Aktivitāšu koordinators pēc pasākuma informē projekta komandu, kāda ir bijusi mērķgrupas 

dalības aktivitāte pasākumā, iesniedzot dalībnieku reģistrācijas lapas. 

 

Gadījumā, ja kāds no kritērijiem (rādītājiem, indikatoriem) nav sasniegts, nekavējoties ir jāpieņem 

lēmums par projekta komandas turpmāku rīcību, lai novērstu neatbilstības (ja ir iespējams). 

 

Piemērs Uzraudzības un Novērtēšanas plānam: 

Mērķis: Līdz 2023.gada novembrim par organizācijas biedriem ir kļuvuši vismaz 10 jaunieši 

vecumā no 16 līdz 25 gadiem. 

 

Uzraudzības indikators (ko kontrolēsim?) Uzraudzības laiks 

(kad veiksim 

kontroli?) 

Uzraudzības rādītājs 

(kā pierādīsim konstatēto 

faktu?) 

Atbildīgais 

(kurš būs atbildīgs 

par kontroli?) 

Ir notikusi pirmā darba grupa tikšanās 

organizācijas  piedāvājuma jauniešiem izveidei 

1.mēnesis Darba grupas protokols Projekta vadītājs 

Ir notikušas vismaz trīs darba grupas tikšanās  

organizācijas  piedāvājuma jauniešiem izveidei 

2.mēnesis Izveidotais organizācijas  

piedāvājums jauniešiem 

Valdes 

priekšsēdētājs 

Ir panākta vienošanās par piecu informatīvu 

pasākumu norisi mērķgrupai 
2.mēnesis Informatīvo pasākumu 

plāns ar norises datumiem, 

laiku, vietām 

Valdes 

priekšsēdētājs 

Ir uzsākta informatīva kampaņa mērķgrupai 

sociālajos tīklos 

4.mēnesis Mediju monitorings Projekta vadītājs 

Vismaz 30 jauniešu (16-25 gadi) ir uzsākuši 

dalību brīvprātīgā darba programmā 

5.mēnesis Brīvprātīgā darba 

koordinatora ziņojums 

Projekta vadītājs 

Vismaz 20 jauniešu (16-25 gadi) turpina dalību 

brīvprātīgā darba programmā 

7.mēnesis Brīvprātīgā darba 

koordinatora ziņojums 

Valdes 

priekšsēdētājs 

... ... ... ... 

 

Novērtēšanas indikators (ko gribam 

pierādīt?) 
Uzraudzības laiks 

(kad veiksim 

novērtēšanu?) 

Uzraudzības rādītājs 

(kādu metodi izmantosim?) 

Atbildīgais 

(kurš būs atbildīgs par 

novērtēšanas organizēšanu?) 

Ir izveidots organizācijas  piedāvājums 

jauniešiem 

3.mēnesis Satura analīze - Izveidotais 

organizācijas  piedāvājums 

jauniešiem 

Valdes priekšsēdētājs 

Ir notikuši  pieci informatīvi pasākumi 

mērķgrupai atbilstoši plānotajam 
5.mēnesis Projekta koordinatora 

atskaite 

Projekta vadītājs 

Informatīva kampaņa mērķgrupai 

sociālajos tīklos ir noslēgusies 

rezultatīvi 

7.mēnesis Sabiedrisko attiecību 

speciālista ziņojums, kas 

balstīts uz sociālo tīklu 

analītiku un piesaistītās 

mērķgrupas aptauju 

Projekta vadītājs 

Vismaz 10 jaunieši (16-25 gadi) ir 

izteikuši vēlmi kļūt par organizācijas 

biedriem 

8.mēnesis Jauniešu iesniegumi kļūt par 

organizācijas biedru 

Valdes priekšsēdētājs 

... ... ... ... 

Vismaz 10 jaunieši ir uzņemti par 

organizācijas biedriem 

10.mēnesis Biedru sapulces (vai Valdes 

– atbilstoši Statūtiem) 

lēmums 

Valdes priekšsēdētājs 
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Ja projekta uzraudzību veic projekta komanda vai atsevišķi nolīgts cilvēks, ar pieredzi projektu 

vadībā, risku identificēšanā un vadībā un uzraudzības metožu daudzveidībā, t.sk. pārzina valstī 

esošos normatīvos aktus, tad projekta novērtēšana ir process, kurā var tikt iesaistīts daudz plašāks 

personu loks, t.sk. tiem nav jābūt ar kādām īpašām priekšzināšanām kādos noteiktos jautājumos. 

Projekta novērtēšanā (atbilstoši sākotnēji noteiktiem novērtēšanas indikatoriem) var tikt iesaistīti: 

projekta komanda, organizācijas vadība, organizācijas biedri, mērķgrupa, apkārtējie iedzīvotāji, 

nozares speciālisti, politikas veidotāji, u.c.. 

 

Projekta novērtēšanas process ir nepieciešams, lai mēs varam, pirmkārt, paši sev pamatot, ka ir vai 

nav sasniegts projekta mērķis, plānotie rezultāti. Mēs salīdzinām iesaistīto pušu viedokli, sniegto 

informāciju ar projekta aprakstā norādīto/plānoto. Projekta novērtēšana ir projektā izpildīto darbu 

un pakalpojumu apjomu un tam patērētā laika, ieguldīto resursu vērtēšana, iesaistīto pušu 

vērtējums par procesiem vai rezultātiem, vai ieguvumiem uz noteiktu laiku (datumu), 

salīdzinājumā ar sākotnēji plānotiem lielumiem. Svarīgi novērtēšanā ir īstenot starpposma 

novērtēšanu, kas mums sniedz priekšstatu par projekta progresu - projekta stāvokli uz konkrētu 

datumu salīdzinājumā ar plānoto. 

 

Projekta novērtēšana kalpo par pamatu lēmumu pieņemšanai – vai projekts ir ekonomiski izdevīgs  

/ vai tas ir aktuāls iecerētajai mērķgrupai (sākotnējā novērtēšana), kurā virzienā turpināt projekta 

īstenošanu (starpposma novērtēšana), kādi ir bijuši ieguvumi no projekta īstenošanas un kas būtu 

aktuāli īstenojams nākotnē (noslēguma novērtēšana). 

 

 

(G) Identificējam RISKUS un nosakām risku MAZINĀŠANAS PASĀKUMUS. 
 

Lai maksimāli novērstu iespējamos riskus idejas īstenošanas procesā (7.solis), jau idejas apraksta 

veidošanā būtiski ir atvēlēt laiku risku analīzei. Jo vairāk riski tiks identificēti, jo lielāka iespēja, 

ka projekta komanda veiks pasākumus risku mazināšanai vai pat novēršanai. 
 

Identificējam riskus > Novērtējam to iespējamību (maza, vidēja, liela) > Nosakām iespējamību, 

ka risks iestāsies (maza, vidēja, liela) > Būtiskajiem riskiem (ar vidēju vai lielu ietekmi un 

iespējamību) definējam pasākumus risku mazināšanai. 
Neaizmirstam, ka slikti var būt arī tad, ja ir ļoti labi, t.i. izvērtējam arī pozitīvos riskus. 
Piemērs pozitīvam riskam (Mērķis - Līdz 2023.gada novembrim par organizācijas biedriem ir 

kļuvuši vismaz 10 jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem): 
Risks – uz pasākumu vidusskolas jauniešiem plānoto 20 cilvēku vietā atnāks 40 cilvēki. 

Iespējamība ir liela, jo: 

1) ārā “draņķīgs” laiks 

2) pasākuma laiks ir tikai 40 minūtes 

3) laiks ir uzreiz pēc mācību stundām 

4) ir paredzēta kafijas pauze 

5) būs dāvanas dalībniekiem 

6) būs kopienā atzīts un mīlēts viesis (zināma persona) 

Ietekme – liela, jo pastāv iespēja, ka visiem interesentiem nebūs 

iespēja piedalīties pasākumā un saņemt gaidīto. 

Pasākumi risku mazināšanai (dažas idejas): 

1. Pasākumu organizēt skolas aktu zālē nevis klasē 

2. Atvēlēt papildus budžetu uzkodām 

3. Iegādāties uzkodas ar ilgu derīguma termiņu (enerģijas batoniņus svaigi ceptu kūciņu vietā) 

4. Dāvanas nepersonalizēt ar datumu/gadu 

5. Nodrošināt pasākuma apskaņošanas iekārtu 

 

Piemērs negatīviem riskiem (Mērķis - Līdz 2023.gada novembrim par organizācijas biedriem ir 

kļuvuši vismaz 10 jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem): 
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Riska apraksts Aktivitātes 

Nr. Iespējamība Ietekme Pasākumu plāns riska novēršanai vai 

samazināšanai 
Atbildīgā 

persona 

Organizācijas 

piedāvājums 

jauniešiem nav 

saistošs 

mērķgrupai 

1. 

 

Augsts 

 

Augsta 

1. Darba grupā iekļaujam vismaz 1 jaunieti 

vecumā no 16-25 gadiem 

2. Pēc pirmā piedāvājuma sagatavošanas 

veicam piedāvājuma testēšanu vismaz 10 

jauniešu (16-25 gadi) vidū 

Darba 

grupas 

vadītājs 

Informatīva 

kampaņa 

mērķgrupai 

sociālajos tīklos 

nav rezultatīva 

2.2. Vidēja Augsta 1. Informatīvas kampaņas plānošanā 

piesaistām vismaz  1 jaunieti vecumā no 16-

25 gadiem 

2. Veicam iknedēļas sociālo tīklu analītikas 

izvērtēšanu 

3. Paredzam budžetā līdzekļus maksas 

pakalpojumiem (Ads) 
4. Piesaistām pieredzējušu maketētāju un 

fotogrāfu kvalitatīva vizuālā materiāla 

izveidei 

Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

Publicitātes 

priekšmeti nav 

atraktīvi  

(baneris, 

pildspalvas) 

jauniešiem (16-

25 gadi) 

4.3. Vidēja Vidēja 1. Pirms publicitātes priekšmetu izvēles ir 

veikta mērķgrupas aptauja 

2. Maketu izveidē ir piesaistīts pieredzējis 

maketētājs 

3. Pirms maketu apstiprināšanas, ir veikta  

piedāvājuma testēšana vismaz 10 jauniešu 

(16-25 gadi) vidū 

Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

... ... ... ... ... ... 

 

 

(H) sagatavojam BUDŽETU. 

 

Ieteikumi budžeta sagatavošanā: 

- atceramies naudas izteiksmē izteikt arī tos resursus, kas jau ir 

mūsu rīcībā (telpas, brīvprātīgie) 

- iekļaujam visas ar brīvprātīgo iesaisti saistītās izmaksas 

- nepieļaujam aritmētiskas kļūdas 

- konsultējamies par izmaksām, par kurām mums nav iepriekšēja 

pieredze 

- veicam tirgus izpēti 

- paredzam inflāciju 

- “neskopojamies” – plānojam finansējumu tā, lai patiešām pietiek 

un būtu atbilstoši tirgus cenām 

- plānojot budžetu paralēli jau nosakām (iekšējai lietošanai), kura 

budžeta pozīcija no kura finanšu avota tiks segta (bet detalizētu plānošanu atstājam uz vēlāku 

laiku (3.-5.solis) 

- rūpīgi iepazīstamies ar finansētāja noteikto: (a) attiecināmās / neattiecināmas izmaksas; (b) 

atbalsta maksimālo kopējo apjomu un procentuālo sadalījumu 

- Excel ir ļoti ērts rīks budžeta veidošanā, bet neaizmirstam palūgt kādu: (a) pārbaudīt Excel 

izmantotās formulas; (b) pārrēķināt budžetu manuāli. 

 

Budžeta kopsumma = idejas vērtība. 

 

Piemēri idejas apraksta sagatavošanā (Mērķis - Līdz 2023.gada novembrim par organizācijas 

biedriem ir kļuvuši vismaz 10 jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem): 
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Nr. 

p.k. 
Budžeta pozīcija Izmaksu 

vienība 

Vienību skaits Izmaksas uz 

vienību (EUR) 

Kopā (EUR) 

1. Darba grupas darba 

nodrošināšana 

tikšanās 5 50.00 250.00 

2. NVO biedru saliedēšanās 

pasākumi 

cilvēks 100 20.00 2000.00 

3. Publicitātes materiālu izveide     

3.1. Baneri gabals 2 150.00 300.00 

3.2. Pildspalvas gabals 200 1.20 240.00 

...      

9. Projekta vadības izmaksas     

9.1. Projekta vadītājs mēnesis 11 300.00 3300.00 

9.2. Grāmatvedis stundas 110 20.00 2200.00 

9.3. Sabiedrisko attiecību speciālists dienas 66 50.00 3300.00 

 

Nr.p.k. Budžeta pozīcija Aprēķins brīvā formā Kopā (EUR) 

1. Darba grupas darba 

nodrošināšana 

5 tikšanās x 10 cilvēki (kafija/tēja, uzkodas, loģistika, 

kancelejas preces, telpu noma, u.c.) 

250.00 

2. NVO biedru saliedēšanās 

pasākumi 

2 pasākumi x 50 cilvēki (materiāli, sporta inventārs, 

teritorijas vai telpu noma, loģistika, ēdināšana, pasākumu 

vadītāji, diplomi par dalību pasākumā, apskaņošanas 

aparatūra, lielformāta spēļu noma, u.c.) 

2000.00 

3. Publicitātes materiālu izveide   

3.1. Baneri 2 baneri 1000x2000mm – maketēšana un izgatavošana 300.00 

3.2. Pildspalvas Plānotais dalībnieku skaits informatīviem pasākumiem 

100 cilvēki, organizācijas sadarbības partneri un biedri, 

reprezentācijas pasākumu dalībnieki informatīvās  

kampaņas laikā – maketēšana un izgatavošana 

240.00 

...    

9. Projekta vadības izmaksas   

9.1. Projekta vadītājs 11 mēneši (vidēji 0.2 slodze), atbilstoši tirgus cenām,  t.sk. 

iekļaujos visus nodokļus – projekta darba organizēšana un 

uzraudzība, dokumentācijas veidošana un uzkrāšana 

3300.00 

9.2. Grāmatvedis Vidēji 10 stundas mēnesī projekta finanšu vadībai, 

grāmatvedības kārtošanai, maksājumu veikšanai – likme 

noteikta atbilstoši tirgus cenām, t.sk. iekļaujos visus 

nodokļus 

2200.00 

9.3. Sabiedrisko attiecību speciālists Sabiedrisko attiecību speciālists iesaistīties visu projekta 

aktivitāšu īstenošanā kā konsultants vai konkrētu darbu 

izpildītājs. Aprēķins iekļauj vidēji 6 darba dienas mēnesī. 

Izmaksas noteiktas atbilstoši tirgus cenām,  t.sk. iekļaujos 

visus nodokļus 

3300.00 

 

Piemēri finansējuma piesaistes procesā (3.-5.solis): 

Nr. 

p.k. 

Budžeta pozīcija Izmaksu 

vienība 

Vienību 

skaits 

Izmaksas 

uz vienību 

Kopā Pašu 

ieguldījums 

Finanšu 

avots x 

Finanšu 

avots x 

         

 

Nr. 

p.k. 

Budžeta pozīcija Aprēķins brīvā formā Kopā Pašu 

ieguldījums 

Finanšu 

avots x 

Finanšu 

avots x 

       



Lapa 15 no 24 
 

3. solis Finansētāju iepazīšana 
 

Daudzveidīgi finansējuma avoti: 

• Draugi, ģimene, kolēģi 

• Mazie, vidējie un lielie uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas 

• Pašvaldību atbalsta programmas vai ikgadējais budžets 

• Valsts atbalsta programmas 

• Citu valdību īstenotās programmas Latvijā vai ārpus Latvijas 

• Eiropas Savienības programmas (citas starptautiskas organizācijas) 

• Ziedojumi 

• Sponsoru finansējums 

• Īpaši pasākumi finansējuma piesaistei 

• Pūļa finansējums (crowdfunding) 

• Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 
 

Kur iegūt informāciju par konkrētiem piemēriem? 

• Pētām pasākumu / produktu / pakalpojumu aprakstos izmantotos logo, atsauces uz 

finansētājiem (dažādu finansētāju publicitātes vadlīnijas uzliek par pienākumu projektu 

īstenotājiem ievērot noteiktus publicitāti veicinošus pasākumus). 

• Klausāmies / lasām, ko cilvēki runā (organizācijā/-s, aktivitāšu laikā, medijos). 

• “Zvans draugam” (konsultācijas pie pieredzējušiem kolēģiem, organizācijām). 

• Pierakstāmies uz dažādu organizāciju, institūciju ziņu lapu saņemšanu (labāk izlasīt 10 

liekas ziņas, nekā 1 būtisku palaist garām). 

• Pierakstāmies dažādās tematiskajās grupās sociālajos tīklos (citu sarunas var būt mums 

vērtīgs informācijas avots). 

• Atvēlam laiku finansētāju organizētu informatīvu pasākumu apmeklēšanai (arī tad, ja Jūs 

ar konkrēto finansētāju esat sadarbojušies iepriekš). 

• Iepazīstam iespējamo privāto finansētāju profilus sociālajos tīklos (viņu intereses, vērtības, 

labos darbus). 
 

Piemēri: 

NVO www.sateka.lv > Mazie projektu konkursi 

Pašvaldības programmas (t.sk. 

Līdzdalības budžetēšana) 

https://www.gulbene.lv/lv/zr/pin/9954-lidzdalibas-

budzetesanas-projektu-konkurss-2022  

Valsts programmas 

Sabiedrības integrācijas fonds www.sif.gov.lv 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

www.jaunatne.gov.lv (administrē arī dažas Eiropas 

Savienības programmas) 

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) 

Eiropas Savienības (ES) 

programmas 

Vispārīga informācija par finansēšanas pamatprincipiem 

ej.uz/ESvisp    

Meklētājs pēc programmām ej.uz/ESprogr 

Meklētājs pēc Ģenerāldirektoriātiem (DG) ej.uz/ESDG 

Atvērto projektu konkursu meklētājs ej.uz/ESsearch 

Programmu piemērs: Radošā Eiropa (Kultūra, Mediji) – 

meklētājs ej.uz/Eskult 

Programmu piemērs: Kultūras ministrijas administrētās ES 

programmas (dažādas politikas jomas) ej.uz/LVKM 

  

https://www.gulbene.lv/lv/zr/pin/9954-lidzdalibas-budzetesanas-projektu-konkurss-2022
https://www.gulbene.lv/lv/zr/pin/9954-lidzdalibas-budzetesanas-projektu-konkurss-2022
http://www.sif.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.activecitizensfund.lv/
http://www.norden.lv/
http://www.norden.lv/
http://www.projektubanka.lv/
http://www.crowdfunding.com/
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4. solis Organizācijas kapacitātes izvērtēšana 
 

A) Cilvēkresursi 

Cik konkrētā brīdī organizācijā ir aktīvi dalībnieki, kuri varētu 

uzņemties ideju īstenošanas procesu vadību vai kļūt par projektu 

komandas dalībniekiem?  

Cik organizācijā ir aktīvie brīvprātīgie, kas varētu sniegt atbalstu 

ideju īstenošanā?  

Cik skaitliski liels un saturiski pietuvināts idejai ir sadarbības 

partneru loks? 

 

Reizēm organizācijai nav iespēja īstenot finansējuma piesaisti 

konkrētā brīdī tieši ierobežoto cilvēkresursu dēļ (jau noslogoti citos 

procesos, kļuvuši mazāk aktīvi kādu iemeslu dēļ, nav pieejami 

cilvēki ar atbilstošām interesēm, u.c.). 

 

 

B) Pieejamie materiālie resursi 

Vai organizācijai ir pieejama vide (telpas, teritorija), kur īstenot aktivitātes?  

Vai ir pieejami kādi materiālie resursi, kurus iespējams novirzīt vienas vai citas idejas īstenošanai? 

Vai ir izveidojusies sadarbība ar citām organizācijām, valsts institūcijām, pašvaldību, 

uzņēmumiem vai cita veida organizācijām, kuriem būtu iespējams nodrošināt nepieciešamos 

resursus? 

 

Ir vērts pārskatīt organizācijas pašas krājumus, veikt aktuālu materiālu inventarizāciju, lai iegūtu 

pilnīgu skatījumu par esošo situāciju. 

 

C) Finanšu kapacitāte 

Cik ir brīvi finanšu līdzekļi organizācijas kasē vai bankas kontā/-os, ko iespējams uz laiku novirzīt 

vai pilnībā ieguldīt idejas īstenošanā?  

Vai ir pieejami kādi finansējuma avoti, kur būtu iespējams īslaicīgi aizņemties finansējumu idejas 

īstenošanai?  

Vai ir iespējams veikt kādus papildus pasākumus, lai nodrošinātu idejas īstenošanai nepieciešamo 

finansējumu?  

Varbūt ir kādi sadarbības partneri, kuri būtu ieinteresēti pievienoties idejas īstenošanai, t.sk. 

uzņemoties atbildību par finanšu plūsmas vai ieguldījumu nodrošināšanu. 

 

Iepazīstoties ar dažādiem finansētājiem, pievērsiet uzmanību pieejamā finansējuma apjomam un 

finansēšanas kārtībai (maksājumu veikšanas kārtība). Nereti, lai saņemtu finansējumu, par kuru ir 

panākta vienošanās, organizācijai pašai ir pilnībā vai daļēji jāfinansē idejas īstenošana 

(priekšfinansēšana). 
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5. solis Finansējuma pieprasījuma sagatavošana 
 
A) Ikvienu finansējumu reglamentē “dokuments” (mutisks 

– pamatā privātajiem finansētājiem vai rakstisks – pamatā 

publiskajiem finansētājiem, tiem, kas administrē “nodokļu 

maksātāju naudu”) – “runājiet finansētāja valodā”. 

 

B) Izvērtējiet potenciālā finansētāja noteikumus: 

• Priekšnoteikumi (līgumi, iepirkumi); 

• Atbilstošas veidlapas (lasiet tās/salīdziniet ar 

iepriekšējām, ja esiet jau sadarbojušies ar konkrēto 

finansētāju); 

• Ievērojiet finansējuma pieprasījuma iesniegšanas termiņus un iesniegšanas kārtību, mērķi 

un atbalstāmās aktivitātes, finanses (minimālā/maksimālā atbalsta summa eiro un atbalsta 

intensitātes %, attiecināmās/neattiecināmās izmaksas); 

• Lasiet Vērtēšanas kritērijus, ko publiskojis finansētājs; 

• Iepazīstieties, ar kādām saistībām pret finansētāju Jums jārēķinās pēc konkrēta projekta 

īstenošanas un cik ilgu laiku. 

 

C) Iepazīstaties ar ideju īstenošanas noteikumiem (“dokuments” un finansēšanas līguma projekts): 

• ir/nav avansa un starpposma maksājumi; 

• kādi ir obligātie publicitātes noteikumi; 

• ir/nav jāiesniedz atskaites par periodu, kas īsāks par kopējo īstenošanai iespējamo laiku. 

 

D) Ieplānojiet pietiekamu laiku finansējuma pieprasījuma aizpildīšanai! 

 

Finansējuma pieprasījums (projekta pieteikums, projekta iesniegums) ir Jūsu vēstījums 

finansētājiem. 

 Jums jāliek noticēt savai idejai arī finansētāju.  

Domājiet plašāk.  

Lūkojiet pēc inovatīviem risinājumiem.  

Palieciet atmiņā ar savu unikalitāti un pārliecību. 

 

• Pilnībā aizpildītas veidlapas (izmantojiet “n/a”, ja kāda sadaļa uz Jums neatteicas); 

• Savlaicīgi konsultējamies ar finansētāja pārstāvjiem, ja kāda sadaļa nav saprotama; 

• Pārbaudām: ko cilvēki saprot ar lietotajiem terminiem (Vidzemes reģions); kā termini tiek 

skaidroti skaidrojošās vārdnīcās (sadarbība), normatīvajos aktos (jaunietis); 

• Izvaramies no: vispārīgiem pretstatiem (liels/mazs, dārgs/lēts, tievs/garš, labs/slikts…); 

saīsinājumiem bez skaidrojuma; abreviatūras bez atšifrējuma (LB – Latvijas Balzams vai 

Latvijas Banka); pretrunīgas informācijas dažādās finansējuma pieprasījuma sadaļās. 
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6. solis Publicitāte 
 
Seši vaļi publicitātes vadlīniju un citu saistīto tiesību normu ievērošanā: 

 

A) fizisko personu datu aizsardzība: neprasiet vairāk personas datu kā tie patiešām nepieciešami 

saistību izpildei pret finansētāju, norādot datu apstrādes nolūku (piemēram, projekta publicitātes 

un sabiedrības informēšanas vajadzībām); saņemiet apliecinājumu no personas, ka persona ir 

informēta, ka pasākums var tikt filmēts vai fotografēts, ka iegūtie materiāli var tikt publiskoti 

un/vai izmantoti nekomerciāliem nolūkiem projekta publicitātes vajadzībām (piemēram, atsevišķa 

atruna dalībnieku reģistrācijas lapā); 

 

B) maksimāli visos projekta ietvaros sagatavotajos materiālos publicējiet finansētāja logo 

(vienmēr pārbaudiet kādi logo, kādā secībā ir atbilstoši publicējami); 

 

C) norādiet atsauci uz finansētāju un, ja attiecināms, uz konkrētu finansējuma programmu 

(„Pasākumu finansiāli atbalsta [finansētāja nosaukums] no [kā - nosaukums] piešķirtajiem 

[programmas nosaukums] līdzekļiem.”; 

 

D) Neaizmirstiet jebkuros attiecināmos materiālos ievietot 

atsauci “Par <materiāla nosaukums> saturu atbild <Projekta 

īstenotāja vai materiāla autora nosaukums> un tas 

neatspoguļo [finansētāja nosaukums] oficiālo viedokli”; 

 

E) maksimāli visur medijos izmantojiet finansētāja obligāti 

noteikto vai pašu izvēlēto tēmturi  (#hashtag); 

 

F) visa projekta laikā organizējiet ierakstus savā mājas lapā 

vai sociālajos tīklos un uzkrājiet informāciju (publikāciju 

ekrānšāviņi, interneta adreses, sasniegtā auditorija). 
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7. solis Projekta īstenošana 
 
Visveiksmīgāk tiek īstenotas tās idejas, kuras ir uz mērķgrupas 

vajadzībām balstītas! Neignorējiet šo faktu. Pajautājiet savai 

mērķgrupai, kādas ir viņu aktuālās vajadzības. 

 

Pārbaudiet līgumu pirms to parakstiet! Nereti no finansējuma 

pieprasījuma iesniegšanas līdz atbalsta saņemšanai paiet ilgāks laiks. 

Pārliecinieties, ka visi apstākļi, kas norādīti finansējuma pieprasījumā, 

joprojām ir spēkā un visi solījumu izpildāmi. 

 

Nopietnu uzmanību pievērsiet Uzraudzības pasākumu īstenošanai. 

Visbiežāk kādi riski iestājas tieši projekta komandas neizdarības nevis 

ārējo apstākļu dēļ (ar ko, protams, arī jārēķinās). 

 

Rūpīgi sekojiet līdzi finansēšanas līguma noteikumu ievērošanai – lasiet, pārlasiet, atkal lasiet 

līgumu visa projekta īstenošanas laikā. Savlaicīgi iepazīstieties ar nepieciešamo rekvizītu norādi 

norēķina dokumentos un kāda veida norēķini ir pieļaujami. 

 

Jebkuras konstatētās atkāpes, neatbilstības nekavējoties komunicējiet ar finansētāju, lai maksimāli 

īsā laikā rastu visoptimālāko risinājumu radušai situācijai. 

 

Rēķinieties, ka tieši Jūsu projektā var iestāties situācija, kad ar līdz šim piesaistīto finansējumu 

nav iespējams īstenot ideju tādā apjomā, laikā un/vai kvalitātē, kā iepriekš esat organizācijā 

vienojušies. Papildus finansējuma piesaistes procesu īstenošana kādas idejas realizēšanai nav 

patīkama situācija, bet tādas situācijas nākas piedzīvot un tam jāvelta papildus laiks. 

 

Projekta īstenošanas laikā savlaicīgi sāciet uzdevumu izpildi, jo īpaši tos uzdevumus, kuru ietvaros 

ir nepieciešams saņemt kādus saskaņojumus no citām organizācijām vai iestādēm – šādi un līdzīgi 

procesi, kas nav tieši atkarīgi no Jums ir iekļaujami arī risku analīzē, jo nereti var būt laikietilpīgi. 

 

Piemēram: 

Atpūtas vietas izveide - jāsaskaņo ar zemes īpašnieku (vai pat jānoslēdz līgums), pašvaldību 

(piemēram, norādes uz pašvaldību ceļiem), V/A Latvijas valsts ceļi (ceļa zīmes uz Latvijas 

autoceļiem),  u.c. iestādēm. 

Publiska pasākuma organizēšana – jāsaņem pašvaldības atļauja (jāiepazīstas ar konkrētas 

pašvaldības saistošo noteikumu prasībām); jāsaskaņo ar pašvaldības un valsts policiju, ātrās 

neatliekamās palīdzības dienestu, Ugunsdzēšanas un glābšanas dienestu (atkarīgs no pasākuma 

mēroga, satura un formāta); līgums ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu; jāsaņem licences 

par mūzikas atskaņošanu, no izmantoto darbu autoriem (Latvijas Izpildītāju un producentu 

apvienība www.laipa.org un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas 

Autoru apvienība www.akka-laa.lv), u.c. 

Ēkas piebūves izveide – jānoslēdz līgums par zemes iegādi īpašumā vai nomu, jāsaņem piekrišana 

no ēkas īpašnieka/ēkas daļu īpašniekiem, jāizveido tehniskais projekts un tas jāsaskaņo Būvvaldē. 

 

Nereti kādu normatīvo aktu prasību izpilde (līgumi, licences, atļaujas, saskaņojumi) ir saistīta ar 

valsts vai pašvaldību nodevu nomaksu, licenču maksu, u.c. - pārliecinieties, ka šādas izmaksas ir 

iekļautas budžetā jau idejas izstrādes procesā! 

 

Rūpīgi sekojiet dokumentu uzkrāšanas procesiem – gan saturiskiem dokumentiem, gan finanšu. 

Atceraties – nekad neveiciet maksājums pirms Jūsu rīcībā nav saturu pierādoši dokumenti. 

 

Esiet gatavi gan zaudēt, gan iegūt! 

  

http://www.laipa.lv/
http://www.akka-laa.lv/
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8. solis Atskaišu sagatavošana finansētājam 
 
Daži ieteikumi: 

• Savlaicīgi iepazīstieties ar finansētāja atskaišu 

formām un iesniegšanas termiņiem. Ja rodas 

kādas neskaidrības, konsultējieties ar 

finansētāju. 

• Savlaicīgi sāciet aizpildīt atskaišu formas, t.sk. 

secīgi uzkrājiet visus sasniegtos rezultātus un 

izlietotā finansējuma pamatojošus dokumentus. 

• Atskaitieties par to, ko esat solījuši finansētājam 

finansējuma pieprasījumā. Ja neesat sasnieguši 

kādus rezultatīvos rādītājus, vai tieši otrādi – 

pārsnieguši, skaidrojiet finansētājam. 

• Jo kvalitatīvāk sagatavotas atskaites, jo ātrāk tās tiks izskatītas un apstiprinātas no 

finansētāja puses.   
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9. solis Rezultātu uzturēšana 
 
Jau finansējuma pieprasījuma aizpildīšanas procesā, pārrunājiet organizācijā kā Jūs nodrošināsiet 

projekta rezultātu uzturēšanu pēc projekta īstenošanas. Jo īpaši, ja projekts ir saistīts ar kādas 

infrastruktūras izveidošanu, interneta vietnes, zīmola, mediju vai datu bāzes izveidi. 

 

Projektu rezultātu uzturēšana pēc būtības ir process, kas nodrošina 

labvēlīgus apstākļus projekta mērķa sasniegumam un novērš 

procesus negatīvai ietekmei. 

 

Plašāk izplatītie projekta rezultātu uzturēšanas pamatprincipi: 

• izmantot projekta ietvaros iegādātās vai radītās vērtības, vai 

citus projekta rezultātus tikai projektā paredzētajiem mērķiem; 

• nodrošināt, ka projekta ietvaros iepirktie vai radītie 

pamatlīdzekļi atrodas projekta īstenošanas vietā un to norakstīšanu  

veic atbilstoši grāmatvedības prasībām un organizācijas iekšējiem 

noteikumiem; 

• uzturēt un saglabāt projekta ietvaros iegādātās un radītās materiālās vērtības, un atjaunot 

tās ugunsgrēka, vētras, plūdu vai trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā bojātās 

materiālās vērtības u.c.; 

• nodrošināt visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālu vai to atvasinājumu ar 

juridisku spēku glabāšanu finansētāja noteiktajā laika posmā; 

• sasniegt projekta uzraudzības radītāju sasniegšana, ja tos paredzēts sasniegt laikposmā pēc 

projekta ieviešanas posma noslēgšanās. 

 

Rezultātu uzturēšana var būt saistīta ar papildus finansējuma nepieciešamību, kur par finansējuma 

piešķiršanu jāsāk domāt jau pirms projekta noslēguma, lai nodrošinātu projekta idejas dzīvotspēju 

(ilgtspēju) jeb nepārtrauktību. 

 

Atsevišķiem finansētājiem (pārsvarā publiskā finansējuma administrētājiem) rezultātu uzturēšanas 

termiņš var būt pat 5 (pieci) gadi pēc projekta īstenošanas. 

 

Būtiski ir ņemt vērā, ka atsevišķi finansētāji (pārsvarā publiskā finansējuma administrētāji) var 

noteikt pēcuzraudzības periodu projektam (to norāda jau līguma projektā konkursa izsludināšanas 

brīdī), kura laikā Jums ne tikai ir jāuztur projekta rezultāti, bet šajā laikā Jums arī nav tiesību gūt 

ienākumus no projekta rezultātiem (piemēram, ja izveidojat kādu datu bāzi – Jūs nedrīkstat noteikt 

maksu par projekta laikā radītā produkta izmantošanu; ja esat izremontējuši un labiekārtojuši 

telpas projekta ietvaros, Jums nav tiesību prasīt nomas maksu par telpu izmantošanu, u.tml. 

situācijas). Par to vai no finansētāja puses ir vai nav noteikti kādi konkrēti noteikumi projekta 

pēcuzraudzības periodā, var uzzināt pie finansētāja – sazinoties elektroniski vai tiekoties klātienē, 

iepazīstoties ar finansēšanas programmas noteikumiem vai rūpīgi pārlasot projekta finansēšanas 

līgumu. 
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10. solis Turpinājuma pasākumi 
 

Arī par projekta turpinājuma pasākumiem Jums jāsāk domāt jau 

finansējuma pieprasījuma aizpildīšanas procesā. Nereti finansējuma 

pieprasījuma veidlapā ir sadaļa “Projekta dzīvotspēja (ilgtspēja)”. 

 

Projekta ilgtspēja – organizācijas radīti apstākļi ilgstošai, līdzsvarotai 

projekta idejas turpināšanai un/vai jaunu ideju attīstībai.  Projekta 

ilgtspēja sākas ar brīdi, kad organizācija ir noslēgusi projekta 

īstenošanu un sasniegusi projektā noteikto mērķi un rezultātus (vai 

sasniegusi daļēji). 

 

Jums ir jāizvērtē un jāmodelē, kādi turpinājuma pasākumi būs 

atbilstoši tieši Jūsu projekta kontekstā: paplašināsiet telpas; organizēsiet izglītojošus pasākumus 

citām mērķgrupām vai citā tematikā; drukāsiet izglītojošu materiālu papildus eksemplārus; 

mērķgrupa iesaistīsies projekta laika iegūto zināšanu tālākā nodošanā, u.tml., kam papildus 

turpināsiet finansējuma piesaistes procesu īstenošanu. 

 

Vienmēr ir vērts pajautāt pašiem sev - Kā tieši Jūsu ideja “dzīvos” pēc konkrētā projekta 

īstenošanas? 

 

Turpinājuma pasākumi var rasties arī projekta īstenošanas laikā – kādi pozitīvi vai negatīvi efekti, 

ko Jūs iepriekš neesat pat iecerējuši. 

Turpinājuma pasākumi ir veiksmīgs pamats, daļa no pamatojuma jaunu ideju attīstībai un 

īstenošanai, realizējot veiksmīgu finansējuma piesaistes procesu vai procesus. 
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