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Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas 
veicināšana” finansētās apmācības projektā 

 
„Latgales mazākumtautību biedrību projektspējas veicināšana” 

 
Daugavpils – 16., 23., 28.09.2015.  
Rēzekne – 17., 24., 29.09.2015. 
 
 
APMĀCĪBU 1. DIENA 
 
Uzdevumi: neformāli iepazīties, uzzināt par dažādu NVO darbību, informēt par projektu un darbošanos 
kopā projekta ietvaros, veicināt izpratni par projektu konkursu un finansētāju būtību, par to, kas ir 
jāpārzina un kam jāpievērš uzmanība, ieraugot jebkuru projektu konkursu, finansētāja un projekta 
iesniedzēja savstarpējā sadarbība, iepazīšanās ar projekta būtisko dokumentāciju – kam pievērst 
uzmanību, ko lasīs vērtētāji, kas ir vērtēšanas kritēriji un kāpēc tos jāapskata pirms projekta rakstīšanas, 
kā izprast, kas un kur veidlapā ir jāraksta, kā saprast, vai piedalīties konkrētajā konkursā, kā pareizi 
formulēt projekta mērķi un kā mērķi atšķiras no uzdevumiem, kāpēc ir tik svarīgi izpētīt mērķauditorijas 
vajadzības un kā to darīt, kā pareizi plānot projekta aktivitātes, kas būs projekta ieviešanas komanda, kas 
ir interešu konflikts, kā ieplānot visus nepieciešamos projekta resursus, kā plānot projekta budžetu u.c. 
svarīga informācija. 
 
Laiks Aktivitātes 

9.00-11.00  Neformāla iepazīšanās 
Informācija par projektu un darbošanos kopā nepilnus divus mēnešus 
Tēma: Projektu konkursu būtība. 
Tēma: Projekta dokumentācija - nolikums, veidlapa, vērtēšanas kritēriji. 

11.00-11.20 Kafijas pauze 
 

11.20-13.20 Tēma: Projekta dokumentācija - nolikums, veidlapa, vērtēšanas kritēriji. 
Tēma: Projekta mērķa formulēšana. 
Tēma: Priekšizpēte un situācijas analīze. 

13.20-14.00 Pusdienu pārtraukums 

14.00-16.00 Tēma: Projekta plānotās aktivitātes. 
Tēma: Projekta īstenošanas komanda. 
Tēma: Projekta resursi. 

16.00-16.20 Kafijas pauze 

16.20-17.40 Tēma: Projekta budžeta plānošana. 
Darbs ar idejām projektiem, dalīšanās grupās. 
Jautājumu / atbilžu sesija 

 
 
APMĀCĪBU 2. DIENA 
 
Uzdevumi: atskatīties uz 1. dienā apgūto, uzdot radušos jautājumus un saņemt uz tiem atbildes, 
iepazīstināt dalībniekus ar projekta īstenošanas gaitu, laika grafika sastādīšanas principiem, ar projekta 
rezultātu mērīšanu, kā saprast, vai mans projekts ir ilgtspējīgs, projekta finansu avotiem, projekta risku 
vadību, sākt projekta iesnieguma izstrādi u.c. svarīga informācija. 
 
Laiks Aktivitātes 

9.00-11.00  Atskatīšanās uz 1. apmācību dienas tēmām 
Jautājumu / atbilžu sesija 
Tēma: Projekta īstenošana. 
Tēma: Laika grafiks. 
Tēma: Projekta ilgtspēja. 

11.00-11.20 Kafijas pauze 
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Individuālās konsultācijas apmācību laikā (klātienē un neklātienē) 
 
Pēc katras apmācību dienas dalībniekiem tiek dots laiks, lai strādātu individuāli un pēc nepieciešamības 
konsultētos ar apmācību vadītājiem, uzlabojot un detalizēti izstrādājot savus pilotprojektu pieteikumus, 
kuri būs jāprezentē un jāanalizē 3. apmācību dienā. 
 
 
3. APMĀCĪBU DIENA 
 
Uzdevumi: atskatīties uz 1. un 2. dienās apgūto, uzdot radušos jautājumus un saņemt uz tiem atbildes, 
apspriest visbiežāk pieļautās kļūdas projekta iesnieguma sagatavošanā un projekta budžeta 
sagatavošanā, prezentēt projektu idejas, visiem kopā izvērtēt idejas pēc nolikuma kritērijiem, informēt 
dalībniekus par tālāko projekta norisi un pilotprojektu konkursu, izvērtēt visiem kopā apmācībās apgūto, 
apmainīties ar kontaktiem turpmākai sadarbībai u.c. 
 

 
 
Individuālās konsultācijas apmācību laikā (neklātienē) 
 
Pēc klātienes apmācību trim dienām dalībniekiem tiek dots laiks, lai pilnībā pabeigtu savu projektu 
izstrādi, strādājot individuāli un pēc nepieciešamības konsultējoties ar apmācību vadītājiem. 

11.20-13.20 Tēma: Pārskatu gatavošana par projekta īstenošanas gaitu un 
rezultātiem. 
Tēma: Rezultātu novērtēšana un izmantošana. 
Tēma: Projektu finansu avoti.  
Tēma: Risku vadība projektā. 

13.20-14.00 Pusdienu pārtraukums 

14.00-16.00 Projekta iesnieguma izstrāde – I daļa 

16.00-16.20 Kafijas pauze 

16.20-17.40 Projekta iesnieguma izstrāde – II daļa 
Jautājumu / atbilžu sesija 

Laiks Stundas Aktivitātes 

09.00-11.00 3 ak.h Atskatīšanās uz 1.  un 2. apmācību dienu tēmām 
Jautājumu / atbilžu sesija 
Visbiežāk pieļautās kļūdas projekta iesnieguma sagatavošanā. 
Visbiežāk pieļautās kļūdas projekta budžeta sagatavošanā. 

11.00-11.20   Kafijas pauze 

11.20-14.20 3 ak.h Projekta iesniegumu prezentācijas un izvērtēšana 

14.20-14.40  Kafijas pauze 

14.40-16.00 2 ak.h Jautājumu / atbilžu sesija 
Informācija par pilotprojektu konkursu 
Apmācību izvērtēšana 
Apmācību noslēgums, apmainīšanās ar kontaktiem turpmākai sadarbībai 


