Latviešu Fonda projektu konkursa
pieteikuma anketas paraugs
1. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA
PROJEKTA NOSAUKUMS
PIEPRASĪTĀ SUMMA: Mazais projekts (Līdz $2,000) vai Lielais projekts (Līdz $10,000)
INFORMĀCIJA PAR PIETEICĒJU: PROJEKTA PIETEICĒJA VĀRDS, UZVĀRDS, VAI ESAT LATVIEŠU
FONDA DALĪBNIEKS?
IEŅEMAMAIS AMATS VAI NODARBOŠANĀS, DARBAVIETAS VAI PĀRSTĀVĒTĀS
ORGANIZĀCIJAS NOSAUKUMS
KONTAKTINFORMĀCIJA: ADRESE, TĀLRUNIS, E-PASTA ADRESE, MĀJAS LAPAS ADRESE: Mājas
lapas adrese jānorāda ja tāda ir
REĢISTRĀCIJAS NUMURS: Tikai organizācijām. Apliecības kopiju nosūtīt pa e-pastu uz
pieteikumi@gmail.com
ĪSS APRAKSTS PAR PIETEICĒJU: Pieteicēja izglītība, profesija un pieredze, kas nepieciešama
projekta īstenošanai. CV nav nepieciešams. Nedrīkst pārsniegt 1000 zīmes.
VAI ESIET AGRĀK SAŅĒMIS LF FINANSĒJUMU?
KAD UN KĀDAM PROJEKTAM SAŅĒMTS LF FINANSĒJUMS? Gads un projekta nosaukums

2. PAR PROJEKTU
PROJEKTA APRAKSTS: Kas izpildīs projektu? Kur, kā un kad projekts tiks realizēts? Šis jūsu
projekta apraksts tiks ievietos Latviešu Fonda mājas lapā un ir jūsu projekta reklāma, kas
nepieciešamības gadījumā tiks izmantota “crowdfunding” kampaņā. Apraksts nedrīkst pārsniegt
1000 zīmes.
PROJEKTA MĒRĶI: Kāds ir projekta mērķis un mērķauditorija? Šis jūsu projekta apraksts tiks
ievietos Latviešu Fonda mājas lapā un ir jūsu projekta reklāma, kas nepieciešamības gadījumā
tiks izmantota “crowdfunding” kampaņā. Apraksts nedrīkst pārsniegt 1000 zīmes.
KATEGORIJA (Atzīmēt visu atbilstošo)
Latvisku izglītību un audzināšanu veicinošs pasākums
Latviešu mākslas, literatūras vai daiļamatniecības projekts

Zinātnisks darbs, kas saistās ar latviešu tautu, zemi vai vēsturi
Kultūras pasākums ar nozīmi latviskajā dzīvē
Latviešu trimdas dzīves atspoguļošana vai dokumentēšana
PROJEKTA ĪSTENOŠANAS SĀKUMS
PROJEKTA ĪSTENOŠANAS NOBEIGUMS
PROJEKTA VIZUĀLAIS MATERIĀLS IEVIETOŠANAI LF MĀJAS LAPĀ: Lūdzam ievietot projektu
ilustrējoša foto, zīmējuma vai logo URL, kas mums nepieciešams pie projekta apraksta LF mājas
lapā
PIEKRĪTU, KA MANA PROJEKTA PIETEIKUMS UN VIZUĀLAIS MATERIĀLS, TIEK IEVIETOTI
LATVIEŠU FONDA MĀJAS LAPĀ. SAPROTU, KA ŠIE MATERIĀLI DOS IESPĒJU LF DALĪBNIEKIEM
IEPAZĪTIES AR MANU PROJEKTU PIRMS BALSOŠANAS, KĀ ARĪ PĀRĒJIEM INTERESENTIEM
SNIEGS IESKATU MANĀ VAI MANAS PĀRSTĀVĒTĀS ORGANIZĀCIJAS DARBĪBĀ UN DAIĻRADĒ.
(atzīmēt Jā vai Nē)

3. PROJEKTA BUDŽETS
Visas summas jānorāda ASV dolāros noapaļojot līdz tuvākajam dolāram. Pēc avansa
saņemšanas, kā arī pēc projekta pabeigšanas projekta pieteicējam jāatskaitās Fondam pēc šī
paša parauga uzskaitot katru budžeta izdevumu līnijas nosaukumu un summu. Budžetu sastādot
jāņem vērā, ka Fonds nefinansē starptautiskos ceļa izdevumus un nekompensē iepriekš
paveiktu darbu vai izdevumus.
NO LATVIEŠU FONDA PIEPRASĪTĀ SUMMA: Pieprasītā summa no Latviešu Fonda nedrīkst
pārsniegt 50% no projekta īstenošanai nepieciešamās kopsummas. Visas summas jānorāda ASV
dolāros noapaļojot līdz tuvākajam dolāram.
APSTIPRINĀTS FINANSĒJUMS NO CITAS ORGANIZĀCIJAS VAI PAŠFINANSĒJUMS: Norādīt
pašfinansējuma vai citu apstiprinātu finansējumu summas. Norādīt organizācijas nosaukumu un
nosūtīt apstiprinājuma vēstuļu kopijas uz pieteikumi@gmail.com. Piemēram: $300,
pašfinansējums; $100, Kultūrkapitāla Fonds, $100, Rīgas pilsētas dome, $100, ALA, $100, PBLA
PIEPRASĪTS BET NEAPSTIPRINĀTS FINANSĒJUMS NO CITAS ORGANIZĀCIJAS: Norādīt pieprasīto
summu, organizācijas nosaukumu un kad informācija par finansējuma piešķiršanu varētu būt pieejama.
Piemēram: $500, PBLA; 2017. g marts; $300, ALA; 2017. g maijs

FINANSĒJUMU (IEŅĒMUMU) KOPSUMMA: Norādīt saņemto, apstiprināto un arī neapstiprināto
finansējumu kopsummu. Budžetā jāuzrāda visi projekta ieņēmumi un to kopsummai jābūt
vienādai ar izdevumu kopsummu.
IZDEVUMI: Uzskaitīt visas projekta budžetā paredzētās izdevumu līnijas un summas, arī to kas
tiks finansēts no citiem avotiem.

IZDEVUMIU KOPSUMMA: Norādīt kopsummu. Visus izdevumus summējot tai jābūt vienādai ar
finansējumu (ienākumu) kopsummu.
KO SEGS LATVIEŠU FONDA FINANSĒJUMS: Budžeta izdevumu līnijas nosaukums un summa.
Norādīt visu budžeta izdevumu līniju nosaukumu un summu
VAI PAR LF NAUDU TIKS IEGĀDĀTA PROJEKTĀ IZMANTOJAMĀ APARATŪRA? Ja atbilde ir "Jā"
tad jāpievieno paskaidrojums, kā īpašumā aparatūra nokļūs un kā tiks izmantota pēc projekta
noslēguma.

4. REKOMENDĀCIJAS
Norādīt rekomendācijas devēja vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu. Rekomendācijas var būt
no personām, kas nav iesaistītas projekta īstenošanā, bet var atsaukties par projekta pieteicēju
un pamatot projekta īpašo nozīmi. Ja projektu piesaka organizācija, atsauksmes nedrīkst
iesniegt tās pašas organizācijas pārstāvji.Rekomendācijas oriģināls, temata ailē skaidri norādot
kam rekomendācija tiek sniegta, jānosūta pa e-pastu uz pieteikumi@gmail.com līdz 1.
februārim kopā ar citiem papildmateriāliem, ja tādi ir.
REKOMENDĀCIJAS VĒSTULE 1
Rekomendācijas devēja vārds, uzvārds un ieņemamais amats, tālrunis, adrese, e-pasts
REKOMENDĀCIJA: Projekta pieteicēja raksturojums un kāda, jūsuprāt, ir projekta nozīme.
VAI ESAT LATVIEŠU FONDA DALĪBNIEKS?
REKOMENDĀCIJAS VĒSTULE 2
Rekomendācijas devēja vārds, uzvārds un ieņemamais amats, tālrunis, adrese, e-pasts
REKOMENDĀCIJA: Projekta pieteicēja raksturojums un kāda, jūsuprāt, ir projekta nozīme.
VAI ESAT LATVIEŠU FONDA DALĪBNIEKS?

5. PAPILDMATERIĀLI
PA E-PASTU NOSŪTU ŠĀDUS PAPILDMATERIĀLUS
Uzskaitīt visu, kas tiks nosūtīts uz pieteikumi@gmail.com








rekomendācijas vēstules
organizācijas reģistrācijas apliecības kopija
fotogrāfijas
video
izvilkumi no grāmatas manuskripta
izvilkumi agrāk izdotas grāmatas
cits (paskaidrot)

PA PASTU NOSŪTU ŠĀDUS PAPILDMATERIĀLUS
Uzskaitīt visu, kas tiks nosūtīts uz Latvian Foundation c/o Renate Kenney P.O. Box 270, N.
Scituate, MA 02060, USA








rekomendācijas vēstules
organizācijas reģistrācijas apliecības kopija
video ieraksti diskos
mūzikas ieraksti diskos
jau izdota grāmata
izvilkumi no grāmatas manuskripta
cits (paskaidrot)

6. PROJEKTA PIETEICĒJA SAISTĪBAS: apstiprināt ar saviem iniciāļiem
Apstiprinu, ka iesniegtais projekta pieteikums ir pilnīgs un pareizs. Apņemos ievērot visus
Latviešu Fonda (LF) noteikumus attiecībā uz finansējuma izmantošanu un norēķinu iesniegšanas
kārtību, kā arī apņemos projekta realizācijas laikā informēt aktīvo projektu lietvedi, iesniedzot
elektroniski ne vēlāk kā līdz katra gada 1. aprīlim, un 1. septembrim, publicēšanai sagatavotu
pārskatu par iepriekšējā gadā paveikto. Garantēju šī pārskata pareizību
Saprotu, ka saņemot Latviešu Fonda finansējumu, mans pienākums ir popularizēt Fondu gan
vārdos, gan vizuāli, un tādēļ apsolos ar projektu saistītās publikācijās vai citur redzami izvietot
Latviešu Fonda simbolu - Austras koku. Saprotu, ka Fonda noteikumu neievērošanas gadījumā,
Fonda padomei ir tiesības apturēt finansējuma izmaksāšanu un nākotnē nepieņemt manus vai
manas organizācijas projektu pieteikumus.

Kad anketa aizpildīta, lūdzam nospiest pogu SUBMIT.

Šis teksts parādīsies pēc tam kad būsiet piespieduši pogu SUBMIT

UZMANĪBU! Pēc anketas nosūtīšanas lūdzam nokopēt apstiprinājuma lapas
https un saglabāt atsevišķā dokumentā, lai to viegli atrast.
Iekopējot pārlūkprogrammā Jūsu unikālo https saikni, anketu būs iespējams
labot un papildināt līdz 1. februārim.
Pateicamies par piedalīšanos Latviešu Fonda projektu konkursā! Jūsu projekta
pieteikums ir nosūtīts.

