
BALTIJAS-AMERIKAS DIALOGA 
PROGRAMMA

No pieteikšanās līdz ieviešanai

Ilze Bembere

BAFF programmas Latvijā



Saturs
Organizācijas BAFF – Baltijas-Amerikas Brīvības Fonds 

mērķis un misija

Pārskats par Baltijas-Amerikas Dialoga programmu:

Kas var pieteikties

Pieteikšanās (dokumenti un kritēriji)

Budžets

Vērtēšanas process

Projekta ieviešana

Atskaite

Jautājumi & atbildes



Misija:

Fonda misija ir stiprināt saikni starp ASV un Igauniju, Latviju 
un Lietuvu, īstenojot izglītības un apmaiņas programmas, kas 
vērstas uz ekonomisko izaugsmi un demokrātisko procesu 
attīstību. 



Programmas ideja

Baltijas-Amerikas Dialoga programma tiek realizēta,

lai veicinātu zināšanu un pieredzes apmaiņu starp

Baltijas valstīm un ASV, tādējādi stimulējot

starptautisko sadarbību dažādās jomās.

Galvenie pieteikšanās kritēriji: 

Runātājs, eksperts, speciālists no ASV

Projekta ideja



Pieteikšanās
Jebkuras jomas nevalstiskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi,  

izglītības iestādes (Tirdzniecības palātas, sociālās uzņēmējdarbības 

organizācijas, asociācijas, universitātes, skolas tml.) ir aicinātas 

pieteikties finansējumam.

Speciālists no ASV jāizvēlas atbilstoši organizācijas vajadzībām un 

interesēm. 

Projektiem, kas veicinās Baltijas sadarbību līdzīgu organizāciju 

starpā, tiks pievērsta īpaša uzmanība.



Nepieciešamie 
dokumenti

Pieteikuma forma

Projekta apraksts

Eksperta CV (Resume)

Reģistrācijas apliecības kopija



Budžets
Finansējums līdz 10,000 ASV dolāru

Lidojums

Vietējais transports

Dzīvošana

Ēdināšana

Citas projekta izmaksas: tehniskais atbalsts, 
tulkošanas pakalpojumi u.c.

Finansējums nesedz eksperta honorāru!



Ieviešanas periods

1. oktobris Pieteikšanās termiņš

30. novembris Konkursa rezultāti

2022. gada janvāris -

2022. gada 31. augusts Projekta ieviešana



Vērtēšanas kritēriji

Projekta mērķis un vajadzība

Eksperta CV

Saprotams projekta budžets, norādīts ASV dolāros

Mārketinga, sociālo mediju plāns

Līdzfinansējums, ja nepieciešams

Ieguvumi projektu organizējot



Vērtēšanas process

Projekta mērķis
Abpusēja 

interese dalībai 

Projekta 
ieviešanas laika 

grafiks

Skaidrs projekta 
budžets

Publicitātes plāns
Līdzfinansējums, 
ja nepieciešams

Projekta rezultāti 



Projekta ieviešana

Projekta ieviešanas periods:

2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. augusts

Projekta iesniedzēja organizācija ir pilnībā 

atbildīga par projekta realizēšanu.



Atskaite

Finansēšanas-sadarbības līgums

Atskaites vadlīnijas (Pielikums III):

Pasākuma norises atspoguļojums

Rezultāts, sasniegtie mērķi

Finanšu atskaite

Fotogrāfijas (4 – 5 labas 

kvalitātes bildes)



Papildinformācija

BalticAmericanFreedomFoundation.org/programs-awards-
dialogue/

BAFF Latvia: 

Ilze Bembere

https://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-dialogue/


Jautājumi? 


