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I GADA DARBA PLĀNA SATURISKĀ ATSKAITE

02.07.2013

1. Pārskata periods*:

-

31.12.2013

* Periods, par kuru tiek iesniegts pārskats.

2. Finansēšanas līguma 1.pielikuma Gada darba plāna mērķu sasniegšanas
F4.punktā noteiktie Gada darba plāna pakāpe:
mērķi:
Sagatavot normatīvo un informācijas
tehnoloģiju bāzi, portāla ww.idejuarmija.lv
darbības atjaunošanai un uzsākšanai, kā arī
aktivizēt sociālos un ekonomiskos partnerus
un iedzīvotājus, lai sagatavotu pirmos 6 ideju
autoru projektus PPP biedrības Zied Zeme
darbības teritorijā.

Gada darba plāna mērķis sasniegts daļēji –
izveidota dizaina un tehnloģiskā puse portāla
www.idejuarmija.lv darbības atjaunošanai un
uzsākšanai, nodrošinot projektu iesniegšanas
funkciju, projektu atlases un meklēšanas
funkciju, projektu atbalsta un popularizēšanas
funkciju, kā arī projektu finansēšanas un
ziedojumu vākšanas funkciju.
Uzsākts darbs pie iedzīvotāju un sadarbības
partneru informēšanas un aktivizēšanas, un
sagatavoti pirmie 4 projekti/idejas kā
pilotprojekti, kas parāda portāla funkcionalitāti
un iespējas.

3. Mērķa grupa
Jānorāda tiešās mērķa grupas, kuras tika iesaistītas gada darba plāna aktivitātēs, kā arī faktiski
sasniegtais mērķa grupas dalībnieku skaits. Lūdzam aizpildīt informāciju atbilstoši Finansēšanas
līguma 1.pielikuma F6.punktā sniegtajai informācijai.

Mērķa grupas nosaukums
Nevalstiskās organizācijas
NVO dalībnieki:
biedri
darbinieki
brīvprātīgie
Iedzīvotāji
Pašvaldības
.............
t. sk. sievietes (no visu mērķa grupu kopskaita)
t. sk. vīrieši (no visu mērķa grupu kopskaita)

Plānotais
skaits
6

Faktiskais
skaits
6

12
3
1
35 428
4

12
3
1
5000
4

3
Apraksts, kā tika organizēta izvēlētās mērķauditorijas iesaistīšana gada darba plāna
aktivitātēs:
Gada darbības plāna aktivitāšu laikā ir uzrunātas daudz vairāk nevalstiskās organizācijas, taču
mērķtiecīga sadarbība veidota ar sekojošām NVO, kuras vai nu ir vai arī plāno iesniegt
projektus/idejas finansējuma kampaņas veidošanai:
1. Fonds Dimantiņi”” – zaļais inkubators
2. Biedrība “Mana Rīga, birojnīcas ierīkošana Rīgā
3. Biedrība “ideju Talkas”, attālinātās darba vietas.
4. Biedrība Vidzemes uzņēmējdarbības un inovāciju centrs
5. Biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs “Ogre-Ķegums”
6. Biedrība Ķeipenes Vides centrs
NVO iesaistītas, personīgi uzraunājot, sūtot informāciju un piedāvājot iespēju kļūt par
projekta pilotprojeku autoriem. Problēmas rada tas, ka idejuarmija.lv koncepcija ir jauna un
gan iedzīvotājiem, gan Nvo šobrīd nezināma, tāpēc iepazīšana prasa papildus laiku.
Gada darbības plāns paredzēja attīstīt sadarbību ar 4 Ogres rajona pašvaldībām (Ogres,
Ķeguma, Lielvārdes, Ikšķiles) un šis mērķis ir sasniegt pilnībā, jo pašvaldību atbildīgie
darbinieki ir informēti par portāla iespējām, kā arī organizācijas vēlmi meklēt kopīgus
sadarbības risinājumus. Diemžēl sadarbība šobrīd nav noformulēta juridiski ar sadarbības
līgumiem, jo pašvaldību darbinieki uzskata, ka ir nepieciešams laiks, lai iedzīvotāji saprastu
portāla iespējas, kā arī lai tās būtu pilnīgi pārliecinātas par pozitīvajiem ieguvumiem.
Pašvaldību atbildīgās personas tika iesaistītas tiešā komunikācijā – organizējot individuālas
tikšanās, lai iepazīstinātu ar portāla mērķiem un diskutētu par iespējām portālu izmantot
pašvaldību projektu konkursos iedzīvotājiem.
Projekta visu aktivitāšu realizēšanā ir bijuši iesaistīti 2 esošie biedrības darbinieki –
administratīvais vadītājs un finanšu vadītājs. Papildus tam ir piesaistīti papildus darbinieki,
kas ceļ organizācijas kapacitāti: jurists, programmmētājs, kā arī brīvprātīgais – projekta
koordinators. Atsevišķu pakalpojumu veikšanai piesaistīts – web dizaineris. Diemžēl laika
trūkuma dēļ netika atrasts atbilstošs sabiedrisko attiecību speciālists, līdz ar to arī pilnībā nav
tikusi realizēta publicitātes kampaņa. Darbinieki piesaistīti no iepriekšējas pieredzes/darbības,
kā arī rekomendācijām, lai iegūtu nepieciešamās kvalifikācijas un rezultātus.
Papildus NVO ir uzrunātas arī neformālas iedzīvotāju grupas un uzņēmēji, piemēram:
1. Starspace observatorija Suntažos
2. Neformālā grupa “Nepieradinātā folka orģestris”
3. Ikšķiles jauniešu dome
4. Ikšķiles uzņēmēju padome
5. Lielvārdes uzņēmēju apvienība
6. Pašnodarbināta persona Inga Gailīte
7. SIA Jumpravas sidrs
8. SIA Zeme Zeme
Informācija par projekta
(nodibinājumiem):

Juridiskais statuss

īstenotāja

biedriem

(biedrībām)

Skaits gada darba
plāna sākumā
(2013.gadā jāsakrīt

vai

dibinātājiem

Skaits darba plāna
īstenošanas beigās
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ar Projekta līguma
1.pielikuma
A3.sadaļā norādīto
informāciju, savukārt
nākamajos gados – ar
iepriekšējā gada
pārskatā norādīto
informāciju)
Fiziska persona
Biedrība
Nodibinājums
Valsts iestāde
Pašvaldība
Pašvaldības iestāde
Komersants
Cits (norādīt)
...

19
17

19
17

4

4

4. Detalizēts īstenoto aktivitāšu apraksts:
Aktivitātes nosaukums
(Finansēšanas
līguma
1.pielikuma F7.punkts)
un faktiskais aktivitātes
īstenošanas sākuma un
beigu datums
1. Līgumu slēgšana ar
projekta personālu un
pakalpojumu
sniedzējiem

Aktivitātes norises detalizēts apraksts
(piemēram,
tematika,
ieviešanas
metodes, norises vieta, norises ilgums,
regularitāte, dalībnieki,
projekta
partnera loma u. c) un novirzes no
sākotnēji plānotā (ja attiecināms)
Noslēgts līgums ar projekta vadītāju
M.Cīruli, projekta finanšu vadītāju
L.Cīruli, Projekta web programmētāju
M.Krūzi.
27.09.2013 noslēgts atoruzraudzības
līgums ar web dizaineri M.Krūmiņu.
29.10.2013 noslēgts līgums ar AS
Swedbank par norēķinu karšu
pieņemšanu internetā, kas nodrošina
interneta maksājumus un ziedojumus,
izmantojot maksājumu kartes.
01.11.2013 noslēgts brīvprātīgā darba
līgums ar projekta koordinatoru Jāni
Siliņu.
20.11.2013 noslēgts pakalpojuma
līgums ar juristi M.Heisleru-Celmu.
30.09.2013 noslēgts līgums Firsta
Data service par interneta maksājumu
apkalpošanu, kas nodrošina drošu
interneta maksājumu transakciju.
20.12.2013 noslēgta vienošanās un
izgatavots projekta banera makets un
veikta roll-up stenda druka.

Aktivitātes īstenošanā
iesaistītais personāls un
eksperti
(vārds, uzvārds;
pienākumu apraksts)
Atbildīgie projekta
darbinieki: Māris Cīrulis,
projekta vadītājs, un
Linda Cīrule, projekta
finanšu vadītāja.
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2. Interneta mājas lapu
aktualizēšana un
informācijas par
projektu publicēšana

Izveidota projekta aktivitāšu un
jaunumu atsevišķa sadaļa biedrības
tīmekļa
vietnē
http://www.ziedzeme.lv/lv/idejuarmija
/
ar projekta aprakstu latviešu un angļu
valodā.
Pabeigts dizaina un programmēšanas
darbs
interneta
vietnei
www.idejuarmija.lv, atsevišķā sadaļā
publicēta arī informācija par projektu
un preses relīzes gan Latviešu, gan
angļu valodā.

Atbildīgie projekta
darbinieki: Māris Cīrulis,
projekta vadītājs, un
Mārtiņš Krūze, web
programmētājs

3. Sabiedriskā labuma
organizācijas statusa
iegūšana

Atbalsta
pretendenta
pārvaldes Atbildīgie projekta
institūcijas 16.oktobra Padomes sēdē darbinieki: Linda Cīrule,
tika
saņemts
oficiāls
lēmums projekta finanšu vadītāja.
sabiedriskā labuma organizācijas
statusa iegūšanai.
Projekta finanšu vadītāja ir veikusi
nepieciešamās darbības iesnieguma,
iepriekšējo gadu darba pārskatu un
turpmākā
darbības
plāna
sagatavošanai Sabiedriskā labuma
komisijai.
19.12.2013 projekta finanšu vadītāja ir
piedalījusies Sabiedriskā labuma
komisijas sēdē.
20.01.2014
Piešķirts
sabiedriskā
labuma organizācijas statuss ar
darbības jomu - labdarība. Lēmums
stājas spekā 27.01.2014.
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4. Projekta uzsākšanas
preses konference

22.12.2013
norisinājās
projekta Atbildīgie projekta
uzsākšanas preses konference Ogres darbinieki: Māris Cīrulis,
novada Ķeipenes kultūras namā.
Projekta vadītājs, un
Jānis Siliņš, projekta
Ielūgumi piedalīties šajā psaķumā tika koordinators
izsūtīti gan epastos, gan organizācijas
ziņu jaunumu listē, gan ievietots
organizācijas publiskajā kalendārā.
Tika arī sagatavota arī speciāla
drukāta ielūguma kartiņa.
Projekta
uzsākšanas
preses
konferences dalībnieki tika informēti
par projektā izvizītajiem uzdevumiem,
plānotajām
aktivitātēm
un
sasniedzamajiem rezultātiem.
Kā arī tika prezentēti 2 pirmie
idejuarmija.lv projekti jeb kampaņas –
Nepieradinātā
Folka
orģestris
“Antarktīda kūst” – diska ieraksta
pabeigšana un izdošana, kā arī
projekts “Mūzika visiem”.
Projekta preses konferencē piedalījās
30 dalībnieki.

5. Tehniskās
dokumentācijas, līgumu,
nolikumu un aprakstu
sagatavošana par portāla
lietošanas nosacījumiem,
principiem, mērķiem,
uzdevumiem

Lai nodrošinātu skaidru izpratni par
portāla mērķiem, uzdevmiem, uzbūvi,
uzticamību, lietošanu, maksājumu
veikšanu, ir sagatavoti lietošanas
noteikumi, kā arī apraksts par portālu,
vizuālas shēmas, datu aizsardzības
noteikumi.
Pārskata periodā nav sagatavoti līgumi
ar ideju autoriem un sadarbības
partneriem.

Atbildīgie projekta
darbinieki: Māris Cīrulis,
projekta vadītājs, un
M.Heislere Celma,
jurists, Mārtiņš Krūze,
web-programmētājs
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6. Portāla dizaina
uzlabojumi

Ir izstrādāts jauns idejuarmija.lv logo,
no kura tika atvasināts mājaslapas
vizuālais dizains. Dizaina autors Māris Krūmiņš, pieredzējis dažādu
interneta lapu veidotājs.
Māris Krūmiņš autoratlīdzības līguma
ietvaros izstrādājis jaunu jaunu portāla
mājaslapas dizainu.
Minētais dizains un logo integrēts arī
organizācijas mājaslapā un sociālajos
medijos.

Atbildīgie projekta
darbinieki: Māris Cīrulis,
projekta vadītājs, un
Māris Krūmiņš, web
dizaineris.

7. Portāla informācijas
tehnoloģiju risinājumu
izstrāde, papildinot
esošos un radot jaunus
funkcionālus rīkus

Portāla lietošanas ērtums un funkciju
dažādība ir viens no galvenajiem
veiksmes nosacījumiem, diemžēl to
izstrāde un testēšana aizņem daudz
laika, līdz ar to portāla publicēšana
nenotika plānotajos termiņos, kas
savukārt apgrūtināja arī citu aktivitāšu
laicīgu ieviešanu.
Lielākās
problēmas
sagādāja
maksāšanas sistēmas ieviešana, kas
prasa īpašus noteikumus maksājumu
un datu drošibas nodrošināšanai, un
aizņēma neparedzēti ilgu laiku.
Tomēr Web programmētājs M.Krūze,
sadarbībā ar projekta vadītāju M.Cīruli
un web dizaineri M.Krūmiņu ir
izstrādājis pilnīgi jaunu web portālu,
kurš tika prezentēts 22.12.2013
projekta preses konferencē. Web
portālā pieejamas sekojošas funkcijas:
- jaunu projektu izveidošana
- esošo projektu meklēšana
- izveidoto projektu kartotēka un
kartes skats
- jaunu ideju ierosināšanas modulis
- veiksmes stāstu sadaļa.
- dokumentācijas sadaļas
Atsevišķas sadaļas vēl tiek testētas un
to darbība pakāpeniski uzlabota.
Portāls
apskatāms
adresē
www.idejuarmija.lv

Atbildīgie projekta
darbinieki: Māris Cīrulis,
projekta vadītājs, un
Māris Krūmiņš, web
dizaineris
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8. Ideju administrēšana,
konsultācijas un
indviduālas tikšanās ar
potenciālajiem ideju
autoriem

Projekta
vadītājs
ir
uzsācis
konsultācijas ar iespējamajiem ideju
autoriem, kas ir izteikuši pozitīvu
vēlmi tik līdz tas būs ispējams
sagatavot savas projektu idejas.
Projekta vadītājs Māris Cīrulis gan
personīgi,
gan
telefoniski
ir
kontaktējies ar 13 potenciālajiem
projektu autoriem, kas ir ievietojuši
savus projektus portālā ziedojumu
kamaņas organizēšanai vai arī
gatavojas to darīt.

Atbildīgie projekta
darbinieki: Māris Cīrulis,
projekta vadītājs, Jānis
Siliņš, projekta
koordinators.

9. Tikšanās ar vietējām
pašvaldībām un
sadarbības noslēgšana

Projekta vadītājs ir ticies ar visām Atbildīgie projekta
četrām
darbības
teritorijas darbinieki: Māris Cīrulis.
pašvaldībām – Ogres, Lielvārdes,
Ķeguma un Ikšķiles pārstāvjiem, lai
izrunātu sadarbības iespējas. Šobrīd
sadarbības līgumi nav noslēgti, jo
pašvaldības uzskatīja, ka tas ir jādara
tad, kad tiks pieņemts lēmums par
reālu projektu konkursu rīkošanu caur
idejuarmija.lv, kā arī ir jānogaida līdz
sabiedrība pieradīs pie jaunajām
iespējām.
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10. Dalība konferencēs,
forumos un semināros

M.Cīrulis ir piedalījies 4 semināros, Atbildīgie projekta
kuru laikā prezentēta portāla ideja un darbinieki: Māris Cīrulis.
plānotās iespējas:
1. pasākums - mācībās "Interaktīva
programma jauniešiem „Tu vari
vairāk” 07.08.2013, Ķeguma novada
Rembates pagasta z/s Dangas,
pasākuma organizators Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs.
2. pasākums - Multimediju vasaras
skolā no 12-24. Augustam, Siguldā,
Laureņči. Semināra un mācību
dalībnieki ir potenciālie ideju autori,
kā arī multiplikācijas personas, kas
nākotnē paīdzēs izplatīt informāciju
par portāla iespējām. Pasākuma
organizators Sorosa fonds – Latvija
sadarbībā ar biedrību FEJS Latvija
(Forum for European Journalism
Students – Latvija).
- 16. oktobris Zied zeme Padomes
sēde, kurā piedalījās, Padomes locekļi:
Vilnis Sirsonis, Guntis Vilnītis, Anna
Volkova, Ivars Dubra, Pēteris Līcis,
Rita Grāvīte, Roberts Ozols, Agnese
Jankuna, Aivars Troska, PPP biedrība
„Zied zeme” valdes priekšsēdētāja –
Linda Cīrule, valdes locekle – Indra
Leja, Velta Riekstiņa, SIA Lielvārds
vadītāji Aigars Gribusts, Jānis Lūsis.
- 31. oktobrī Lielvārdes uzņēmēju
dienā Lēdmanē. Dalība uzņēmēju
pasākumos
ir
mērķtiecīga,
lai
veicinātu
uzņēmēju
korporatīvo
sociālo atbildību, kas vēlāk finansiāli
palīdzētu daduzām citām iedzīvotāju
idejām.
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11. Reklāmas laukumu
noma

12. Brīvprātīgā
darbinieka (projekta
koordinatora) piesaiste

Sakarā ar to, ka ir projekta līgumā
atrunāts, ka ir aizliegts saņemt
ienākumus no projekta rezultātiem, tad
šī aktivitāte tiek transformēta, lai
sasniegtu mērķi un nodrošinātu
projekta iesnigumā paredzētā papildu
līdzekļu
piesaisti
organizācijas
kapacitātes celšanai. Tas tiks panākts
ar ziedojumu piesaisti, jo organizācijai
šobrīd ir sabiedriskā labuma statuss un
projekta finanšu vadītāja jau ir
ieplānojusi 4 seminārus, lai informētu
par
uzņēmēju,
sabiedrību
un
potenciālos ziedotājus par ziedošanas
mehānismu, atskaitīšanās kārtību,
kliedētu bažas par VID represijām, kā
arī informētu par Zied zemes nākamā
perioda
darbības
plāniem
un
ziedošanas izlietojumu.
Savukārt bankas komisijas maksas,
kas ir daļa no ziedošanas jeb finanšu
vākšanas funkcijas nodrošināsanas,
segs maksājuma veicējs kā fiksētu
procentu no katra darījuma. Komisijas
maksu
ietur
A/S
Swedbank
savstarpējā līguma ietvaros.
01.11.2013 noslēgts brīvprātīgā darba
līgums ar projekta koordinatoru Jāni
Siliņu no Ķeguma novada, kurš 2
mēnešu garumā ir pildījis projekta
asistenta pienākumus, palīdzot dažādu
projekta
aktivitāšu
plānošanā,
sagatavošanā un realizēšanā. Piesastot
vienu brīvprātīgo darbinieku tiek
popularizēts brīvprātīgais darbs un
dota iespēja iegūt jaunas zināšanas un
prasmes.

Atbildīgie projekta
darbinieki: Māris Cīrulis.

Atbildīgie projekta
darbinieki: projekta
vadītājs Māris Cīrulis,
Jānis Siliņš, projekta
koordinators.

5. Gada darba plāna rezultāti un to novērtēšanas rādītāji
Jānorāda gada darba plāna kvantitatīvie (skaitliskie) un kvalitatīvie (izmaiņas, uzlabojumi) rezultāti
un to novērtēšanas rādītāji. Rādītājiem jābūt precīzi definētiem, izmērāmiem un objektīvi
pārbaudāmiem. Lūdzam aizpildīt informāciju atbilstoši Finansēšanas līguma 1.pielikuma F9.punktā
sniegtajai informācijai. Lūdzam katru unikālo personu atzīmēt tikai vienā ailē, pat ja šī persona būtu
attiecināma vairākās mērķa grupas sadaļās

Ak
tivi
tāt
es
Nr

Rezultāti un to novērtēšanas rādītāji
Plānotie
Sasniegtie
Kvantitatīvie
rezultāti

Kvalitatīvie rezultāti

Kvantitatīvie rezultāti

Kvalitatīvie
rezultāti

Informācijas
avoti,
pārbaudes
paņēmieni,
paskaidrojumi

11
.

1.

2.

3.

4.

5.

2 darba
līgumi
1 brīvprātīgā
darba līgums
4
pakalpojumu
līgumi

Noslēgts darba
līgums ar projekta
vadītāju, projekta
finanšu vadītāju,
brīvprātīgā darba
līgums ar projekta
koordinatoru,
pakalpojumu
līgums ar web
programmētāju,
web dizaineris,
juristu, sabiedrisko
attiecību speciālistu

3 darba līgumi
1 brīvprātīgā darba
līgums
1 pakalpojumu
līgumi
1 autoratlīdzības
līgums

2 atsevišķas
sadaļas ar
projekta
informāciju

Sabiedrības
informētība par
projektu un
finasnētājiem

2 atsevišķas sadaļas
ar projekta
informāciju

Iegūts
Sabiedriskā
labuma
organizācijas
statuss

Iegūts Sabiedriskā
labuma
organizācijas
statuss, ziedotājiem
pieejamas nodokļu
atlaides

Iegūts Sabiedriskā
labuma
organizācijas
statuss

30 dalībnieki

1 nolikums
1 portāla
darbības
apraksts
2 līgumi

Iedzīvotāji, NVO,
pašvaldības un
masu mediji ir
nformēti par
projektā
izvizītajiem
uzdevumiem,
plānotajām
aktivitātēm un
sasniedzamajiem
rezultātiem.
Sagatavota un
publiski pieejama
tehniskā
dokumentācija,
nolikumi un
apraksti par portāla
lietošanas
nosacījumiem,
principiem,

30 dalībnieki

1 nolikums
1 portāla darbības
apraksts
1 privātuma
noteikumi
1 datu drošibas
noteikumi

Noslēgts darba
līgums ar projekta
vadītāju, projekta
finanšu vadītāju,
web
programmētāju,
brīvprātīgā darba
līgums ar projekta
koordinatoru,
pakalpojumu
līgums ar juristu,
autoratlīdzības
līgums ar web
dizaineri.
Nav noslēgts
līgums ar
sabiedrisko
attiecību
speciālistu
Sabiedrības
informētība par
projektu un
finasnētājiem

Lietvedības
dokumenti,
darba uzskaites
tabulas

Iegūts Sabiedriskā
labuma
organizācijas
statuss,
ziedotājiem
pieejamas
nodokļu atlaides
Iedzīvotāji, NVO,
pašvaldības un
masu mediji ir
nformēti par
projektā
izvizītajiem
uzdevumiem,
plānotajām
aktivitātēm un
sasniedzamajiem
rezultātiem.
Sagatavota un
publiski pieejama
tehniskā
dokumentācija,
nolikumi un
apraksti par
portāla lietošanas
nosacījumiem,
principiem,

Sabiedriskā
labuma
organizācijas
statusa
apliecība

www.ziedzem
e.lv
www.idejuarm
ija.lv

Dalībnieku
saraksts

Dokumentu
tekti, kas
ievietoti
www.idejuarm
ija.lv
Pieņemšanas
nodošanas akts
ar jurustu un
saibiedrisko

12
mērķiem,
uzdevumiem

6.

attiecību
speciālistu

1 Pievilcīgs
un moderns
portāla
dizains ar
modifikācijas
iespējām

Pievilcīgs un
moderns portāla
dizains ar
modifikācijas
iespējām

1 Pievilcīgs un
moderns portāla
dizains bez
modifikācijas
iespējām

Funkcionālu
risinājumu
kopums, kas
sasniedz
portāla mērķi

Papildināti esoši un
radīti jauni
funkcionāli rīki,
tajā skaitā: sasaiste
ar sociālo tīklu
facebook.com,
operatīvo progresa
informāciju par
saziedoto un
nepieciešamo
finansējumu
katram projektam,
kopējo statistiku
par saziedoto
kopējo finansējumu
dienas, mēneša un
gada griezumā,
projekta
ievietošanas sadaļu
precizēšana,
atgriezeniskās
saites
nodrošināšanu ar
ziedotāju, konkursu
rīkošanas moduli,
ģenerālsponsoru
piesaiste, lapu
“skinu” maiņas
iespēja, atskaišu
sadaļas un
tehnoloģiskā
risinājuma izstrāde,
alternatīvu
ziedošanas funkciju
izstrāde utml.
Kvalitatīvi
sagatavotas idejas,
publicēšanai
portālā, iedzīvotāju
līdzdalības

Funkcionālu
risinājumu kopums,
kas sasniedz portāla
mērķi

Web
portālā
pieejamas
sekojošas
funkcijas:
- jaunu projektu
izveidošana
- esošo projektu
meklēšana
izveidoto
projektu kartotēka
un kartes skats
- jaunu ideju
ierosināšanas
modulis
- veiksmes stāstu
sadaļa.
- dokumentācijas
sadaļas

www.idejuarm
ija.lv
Pieņemšanas
nodošanas akti
par dizaina
darbiem

13 tikšanāskonsultācijas ar
potenciālajiem
projektu
iesniedzējiem;

Kvalitatīvi
sagatavotas
idejas,
publicēšanai
portālā,

13 tikšanās
protokoli;
www.idejuarm
ija.lv

7.

8.

mērķiem,
uzdevumiem, kā
arī izveidota datu
drošibas
koncepcija
Pievilcīgs un
moderns portāla
dizains bez
modifikācijas
iespējām.

Vismaz 12
tikšanās ar
potenciālajie
m projektu
iesniedzējiem

www.idejuarm
ija.lv
Pieņemšanas
nodošanas akti
ar web
dizaineri

13
;
6 sagatavotas
idejas portālā
idejuarmija.lv

9.

2 tikšanās ar
katru no 4
vietējām
pāsvaldībām

10. 4 pasākumi

11.

1 reklāmas
laukums

Brīvprātīgā
darbinieka
12. (projekta
koordinatora)
piesaiste

nodrošināšana,
vajadzību
apzināšana un
potenciālo idejua
toru uzrunāšana

4 sagatavotas idejas
portālā
idejuarmija.lv

Izveidota sadarbība
un noslēgti
sadarbības līgumi
vai arī vienošanās
par tālāku
sadarbību
iedzīvotāju
iniciatīvas
veicināšanā
Dalība ar
prezentāciju par
portāla
izmantošanas
iespējām dažādās
konferencēs,
forumos, semināros
par ideju
ģenerēšanu,
attīstīšanu un
finansēšanas
iespējām.

2 tikšanās ar katru
no 4 vietējām
pāsvaldībām

Ārēja papildus
finansējuma
piesaistes iespēja
biedrības darbības
nodrošināšanai

Popularizēts
brīvprātīgais darbs

iedzīvotāju
līdzdalības
nodrošināšana,
vajadzību
apzināšana un
potenciālo idejua
toru uzrunāšana
Pašvaldības
8 tikšanās
informētas par
protokoli
portāl aiespējām,
neformāla
vienošanās par
sadarbības iespēju
meklējumiem

Dalība ar
prezentāciju par
portāla
izmantošanas
iespējām dažādās
konferencēs,
4 pasākumi
forumos,
semināros par
ideju ģenerēšanu,
attīstīšanu un
finansēšanas
iespējām.
Sabiedriskā
labuma
organizācijas
statuss,
ziedojumu
piesaiste;
Līgums ar
Swedbank par
bankas komisijas
maksu finanšu
pārskaitījumiem,
ko sedz maksātājs
Popularizēts
1. Brīvprātīgā
brīvprātīgais
darbinieka (projekta
darbs
koordinatora)
piesaiste

Pasākumu
programma,
Pasākuma
atskaite,
Maršruta lapas,
fotogrāfijas

Sab.org.
statusa
lēmums;
Līgums ar
Swedbank

Līgums, darba
uzskaites
tabulas

6. Gada darba plāna rezultātu ieguldījums „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta
programmas” kopējo rezultātu sasniegšanā
Lūdzam aizpildīt informāciju atbilstoši Finansēšanas līguma 1.pielikuma F10.punktā sniegtajai
informācijai. Lūdzam katru unikālo personu vai organizāciju atzīmēt tikai vienā ailē, pat ja šī persona
vai organizācija būtu attiecināma vairākās mērķa grupas sadaļās.

Rezultāta vai iznākuma rādītāja nosaukums
Paplašināto NVO koalīciju vai platformu skaits,
kuras darbojas:
vietējā līmenī
reģionālā līmenī
nacionālā līmenī
starptautiskā līmenī
Jaunizveidoto NVO koalīciju vai platformu skaits,
kuras darbojas:
vietējā līmenī
reģionālā līmenī
nacionālā līmenī
starptautiskā līmenī
NVO skaits, kuras iesaistījušās NVO sadarbības
tīklos:
vietējā līmenī
reģionālā līmenī
nacionālā līmenī
starptautiskā līmenī
NVO darbībā iesaistīto jauno dalībnieku skaits:
biedri
brīvprātīgie
Darbības programmas īstenošanā iesaistīto
iedzīvotāju skaits:
iesaistījušies projekta aktivitāšu īstenošanā kā
brīvprātīgie
veikuši brīvprātīgā darbu projekta īstenotāja
organizācijā

Plānotais skaits

Faktiskais skaits
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