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Aktīvo
iedzīvotāju
fonds

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir viena no Islandes,
Lihtenšteinas un Norvēģijas (donorvalstis)
finansētajām programmām EEZ un Norvēģijas grantu
ietvaros. 

EEZ grantu finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs:
Latvijā, kā arī Bulgārijā, Čehijā, Grieķijā, Horvātijā,
Igaunijā, Kiprā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Portugālē,
Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā.

AIF darbības mērķis visās valstīs ir:
 

pilsoniskās sabiedrības un
iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana

un mazaizsargāto iedzīvotāju
grupu spēju vairošana



Projekta īstenotāji
vairākos avansa
maksājumos kopā varēs
saņemt līdz 90% no AIF
piešķirtās summas.

Atlikušie 10% tiks
pārskaitīti 10 darbdienu
laik pēc noslēguma
atskaites
apstiprināšanas.



ATBALSTA
PASĀKUMI
PROJEKTA
IESNIEGUMA
SAGATAVOŠANAI

Informatīvais seminārs: 2021. gada  
 26.novembrī pl. 14.00 ZOOM platformā.
Pieteikšanās līdz 26. novembra plkst.
10.00.

Individuālas konsultācijas par konkursu
un projektu sagatavošanu visā Latvijā pie
AIF reģionālajiem koordinatoriem –
konsultantiem.

15 projektu darbnīcas visā Latvijā ZOOM
vidē. To laikā AIF projektu konsultanti savos
reģionos nelielās virtuālās grupās palīdzēs
saprast AIF projektu rakstīšanas
pamatprincipus.
Zemgalē – 13. decembrī (plkst. 14.00),
15.decembrī (plkst. 9.00) un 17. decembrī
(plkst.11.00)



PROJEKTU
PIEMĒRI
KAS PIESAKĀS
KĀDAS AKTIVITĀTES

biedrības attīstības plāna izstrāde 5 gadiem
biedrības mājas lapas izstrāde
apmācības, lai uzlabotu digitālajās prasmes un vairotu
līderības spējas

SENIORU biedrība: BUDŽETS -
12,7 tūkst. eur

uzsāks saimniecisko darbību ar pakalpojumiem sociālā
tūrisma nozarē
jauna tūristu piesaistes objekta izveide
veidos mūsdienīgu vadības sistēmu
apgūs digitālā mārketinga metodes un instrumentus.

PĒRSES KRASTS biedrība:

BUDŽETS -
19,9 tūkst. eur

izstrādāt stratēģisko attīstības plānu
veikt visu apkaimes iedzīvotāju informēšanas kampaņu 
dažādot finanšu līdzekļu piesaistes veidus un sekmēt
kopienas finansiālo kapacitāti, apgūstot zināšanas par
ziedojumu piesaisti un realizējot vienu ziedojumu vākšanas
kampaņu
īstenot pieredzes apmaiņu ar citām kopienām/viedajiem
ciemiem

MEŽINIEKU biedrība: BUDŽETS -
19,7 tūkst. eur
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PROJEKTU
PIEMĒRI
KAS PIESAKĀS
KĀDAS AKTIVITĀTES

valdes kapacitātes celšana, 
biedrības stratēģijas atjaunošana, 
biedru mācības par aktīvismu un finanšu piesaisti, 
finanšu piesaistes dažādošana biedrībā, 
biedrības administratīvās ilgtspējības veicināšana, 
biedrības vizuālā tēla un komunikācijas stratēģijas veidošana.

Jauniešu un pieaugušo mūžizglītošana un līdzdalība
sociālajos procesos:

BUDŽETS -
19,8 tūkst. eur

individuāla praktiskā mācīšanās, personīgas un biedru grupas konsultācijas par
biedrības vadīšanu, organizācijas darba popularizēšanu un redzamību, līdzekļu
piesaisti un citām tēmām, kuru rezultātā apgūtas kompetences tiks pielietotas
atvērtā tiešsaistes jaunatnes centra izveidošanā;
tīklošanās ar citām NVO, veidojot praktiski saistošu dialogu par neformālās
izglītības tēmām un veicinot savstarpējo sadarbību;
mazāk aktīvu biedru iesaistīšana, motivēšana un piederības sajūtas stiprināšana;
profesionālās supervīzijas nodrošināšana biedriem ar mērķi noskaidrot un uzlabot
iekšējos darbības procesus;
biedrības redzamības nodrošināšana plašākā sabiedrībā, 
kā arī vizuālās identitātes nostiprināšana.

Jauniešu biedrība:

BUDŽETS -
18,6 tūkst. eur2



PROJEKTU
PIEMĒRI
KAS PIESAKĀS
KĀDAS AKTIVITĀTES

Tā vietā lai lietu iegūtu īpašumā un jaunu preci, cilvēki tiks
aicināti 1-nomāt lietas, kuras lieto maz vai pat vienu reizi visa
dzīvescikla laikā, 2-nomāt vai pirkt atjaunotas, pārstrādātas un
lietotas lietas.
Taps sadarbības ētikas kodekss, kas palīdzēs izsvērt sadarbības
iespējas tikai ar ilgtspējīgas darbības atbalstošiem uzņēmumiem.

Zero waste biedrība:
BUDŽETS -
18,5 tūkst. eur

Izvērtēt līdzšinējo beidrības veikumu un izstrādāt 
detalizētu rīcības plānu.
Veikt konsultācijas ar nepieciešamo nozaru speciālistiem.
Iegādāties iekārtas biedrības darba vides labiekārtošanai un
efektivitātes palielināšanai.
Izstrādāt uz pētījumiem un konsultācijām balstītu vispārējās fiziskās
sagatavošanas programmu.
Veikt treneru un brīvprātīgo darbinieku apmācību, lai kvalitatīvi
organizētu nodarbības.
Piesaistīt papildus finansējumu no sponsoriem un ziedotājiem.
Publicitātes veidošana sociālajos tīklos un medijos.

Bērnu un jauniešu sporta biedrība:
BUDŽETS -
18,5 tūkst. eur
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PARTNERĪBAS SĒLIJA
PIEDĀVĀJUMS

Projekta nosaukums 
 

Partnerības Sēlija 
kapacitātes celšana 

"Viedo ciemu" procesu
iedzīvināšanai

 

IDEJA!



PAREDZAMĀS
AKTIVITĀTES
1.Izpratnes par viedo ciemu konceptu veidošana un veicināšana starp
Partnerības biedriem un citiem interesentiem, veicot pētījumu/s un
aptauju, piesaistot ekspertus; pieredzes pārņemšana no lokālajiem un
starptautiskajiem  veiksmes stāstiem 

2. Informatīvās kampaņas īstenošanas Partnerības teritorijā
popularizējot viedo ciemu konceptu un aicinot iesaistīties tā izveidē un
realizācijā

4. Viedo ciemu pilot darbības plāna / stratēģijas izstrāde

3.Apmācības/kouča sesijas Partnerības darbiniekiem un  biedriem,
veicinot kapacitāti, motivāciju un uzlabojot savstarpējo sadarbību 

5.Partnerības mājas lapas papildināšana un vizuālās identitātes
vadlīniju izstrāde



AICINĀM JŪS
BŪT DROSMĪGIEM UN AKTĪVIEM

IZSVĒRT SAVU

DALĪBU

vai jūs uzrunāja

piedāvātā ideja

SAZINĀTIES AR

MUMS

lai apspriestu jūsu

potenciālo līdzdalību

AKTĪVI

IESAISTĪTIES

īstenot pieteiktās

aktivitātes



PALDIES PAR UZMANĪBU!

JAUTĀJUMI?
Lauku partnerības Sēlija

Projektu koordinatore
Laura Stalīdzāne

tālr.:28625489


