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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 



Apmācība biedrību 

vadītājiem, aktīvistiem 

1. NVO grāmatvedība 

2. Darbs komandā. Māksla vadīt 

komandu. 

3. Projektu vadīšana 

4. Komunikācija NVO darbā 

 



NVO grāmatvedība      22.02.2011 

pasn.Edīte Krāģe 

 Grāmatvedības  kārtošanas nolikums 

 Kontu plāns 

 Uzskaites reģistru iekārtošana 

 Darba algu aprēķināšana un 
grāmatojumi 

 Pamatlīdzekļu uzskaites reģistrs un 
nolietojuma aprēķināšana 

 Biedru naudas uzskaites reģistra 
kārtošana 

 Ziedojumu un dāvinājumu uzskaite 
un izlietojums 

 Mēnešu apgrozījumu pārskats 

 Grāmatvedības  datu uzskaite 
projektos  

  Finansiālo līdzekļu izlietojums 
projektos 

 Projektu  atskaišu sagatavošana 

 Gada pārskata sagatavošana 

 Datu ievadīšana EDS sistēmā 

 Praktiskie piemēri 

 



Projektu vadība pasn. Inese Šubevica 

 1. Ievads projektu darbā 

 2. Projekta vadības terminoloģija. 

 3. Eiropas Savienības projekta vadības 

cikls – identificēšana, izstrāde, sākotnējā 

izstrāde, lēmumu pieņemšana, īstenošana, 

novērtēšana. 

 4. Projektu vides raksturojums. 

 5. Projektu ideju identificēšana. 

 6. Projektu mērķu definēšana. 

 7. Projekta nepieciešamības pamatojums 

izstrāde. 

 8. Projekta aktivitātes un laika grafiks, t.sk. 

loģiskā ietvara matrica. 

 9. Resursu plānošana (cilvēku, 

informatīvie, materialie, tehnoloģiskie). 

 10. Risku analīze (saimnieciskie 

(ekonomiskie), tehniskie, politiskie,  

sociālie). 

 11. Uzraudzība un novērtēšana. 

 12. Projekta dzīvotspējas analīze un 

analīzes metodes. 

 13. Projekta budžets plānošana. 

 14.Projektu ideju prezentācija. 

  



Projektu vadība 

Secinājumi: 
 Finansējuma meklēšanas process ir līdzīgs jauna 

darba meklēšanai. 
 

 Ar profesionāli sastādīta pieprasījuma (projekta 
pieteikums/iesniegums) palīdzību jāpārliecina 
izvēlēties tieši mūs.  

 

 Pieredze rodas pētot un rakstot pieprasījumus 
(projekta pieteikumus/iesniegumus). 

 

 Pieredze ir atkarīga no darba rezultātiem.  
 (gan pieprasījuma pieņemšana, gan noraidīšana ir pamācoša 

pieredze 



Darbs komandā. Māksla vadīt 

komandu. 

 pasn. Anita Piroga 

1. No problēmas līdz 
risinājumam 

2. Problēmsituāciju 
risināšanas 
paņēmieni grupā. 

3. Radošuma 
izpausmes vadītāja 
ikdienā. 

4. Veiksmīgas 
sadarbības 
priekšnoteikumi 

5. Sadarbību veicinoši 
paņēmieni 



Darbs komandā. Māksla 

vadīt komandu 

Secinājumi: 

1. Komandai ir jāuztver sevi kā vienots 

veselums 

2. Komandā tiek nodrošināta savstarpējā 

atgriezeniskā saite 

3. Komandā jābūt gataviem palīdzēt citiem 

darba uzdevumu veikšanā 

4. Komandā ir savstarpēji atkarīgi viens no 

otra 

 



Darbs komandā. Māksla 

vadīt komandu 

Secinājumi –komandas spēks; 

Nesvarīgākais vārds                  Es 

Vissvarīgākais vārds                Mēs 

2 svarīgākie vārdi                 Paldies Tev! 

3 svarīgākie vārdi             Vai Tu varētu? 

4 svarīgākie vārdi       Kāds ir Tavs viedoklis? 

5 svarīgākie vārdi     Es esmu lepns par Tevi! 

6 svarīgākie vārdi  Es atzīstu, ka esmu pieļāvis kļūdu. 



Komunikācija NVO darbā 

pasn. Ilze Šēfere -Siliņa 

 Kas ir komunikācija 

 Kādēļ runāt. Atpazīstamība 

 Nodrošināt organizācijas atpazīstamību 

kļūst arvien sarežģītāk. Kā lai mūs sadzird? 

 Sociālo mediju veidi 

 Mediju ietekme uz lēmumu pieņemšanu 

 Savas organizācijas stāsts 

 Praktiskie darbi sociālajos tīklos  

 



Komunikācija NVO darbā 



Komunikācija NVO darbā 

Secinājumi: 

1. Uzrunājot visus, riskējam neuzrunāt 

nevienu. 

2. Kas ir mūsu mērķauditorija, jeb ar ko 

mums jārunā. 

3. Svarīgi iepazīt mērķauditoriju, lai zinātu kā 

visefektīvāk to sasniegt. 

4. Jānodala iekšējā un ārējā komunikācija. 

 



Secinājumi par 2011.gada NVO 

apmācībām Jaunpils novadā 

1. Vērtīgas – zinoši pasniedzēji, 
iemācamies organizācijas vadīšanā 
svarīgas lietas. 

 

2. Vēlamies 3-4 reizes gadā arī 
nākamgad seminārus NVO 
aktīvistiem. Vēlamās tēmas -  atkal 
grāmatvedību , brīvprātīgo darbs, kā 

“neizdegt” vadītājam.  



 

 

 

Paldies par uzmanību! 

 

 
Austra Sipeniece 

Pensionāru biedrība “Jaunpils” 


