
KONKURSA 

NOTEIKUMI UN 

KRITĒRIJI 



REACH FOR CHANGE 

PAR MUMS 

Mūsu mērķis ir atrast sociālus uzņēmējus, kuru darbība ir 

vērsta bērnu un pusaudžu dzīves uzlabošanai Latvijā, un 

palīdzēt tiem attīstīties 

Sociālie tīkli 

facebook.com/R4Clatvia 

Reachforchane.org 

KONKURSA MĒRĶI UN UZDEVUMI 

Sniegt finansiālu un nefinansiālu atbalstu bezpeļņas 

organizācijām un personām, kas piedāvā inovatīvus 

risinājumus problēmā,ar kurām ir saskarušies bērni un 

pusaudži, kas dzīvo Latvijā. 



PRETENDENTI 

Konkursā ir atļauts 

piedalīties Latvijas 

Republikas valsts 

pilsoņiem 

Konkursā ir atļauts 

piedalīties Latvijas 

Rublikas 

nepilsoņiem un 

ārzemniekiem, kas 

pilnvaroti strādāt LV 

Konkursā ir atļauts 

piedalīties 

personām, kas ir 

sasniegušas 18 

gadu vecumu 

Konkursā ir atļauts 

piedalīties 

bezpeļņas 

organizācijām un 

uzņēmumiem, kuru 

darbība ir vērsta uz 

sociālo devumu 

sabiedrībai 



PRETENDENTI 

Konkursā nedrīkst 

piedalīties TV3 

Latvia darbinieki 

Konkursā nedrīkst 

piedalīties 

organizācija un 

Fonda darbinieki 

Konkursā nedrīkst 

piedalīties personas, 

kas jau ir saņēmušas 

Fonda 

finansējumu,kā arī 

SU Inkubatora 

dalībnieki 

Konkursā nedrīkst 

piedalīties SEB 

Banka darbinieki 



UZVARĒTĀJA 

NOTEIKŠANAS KRITĒRIJI 

/vispārīgie atbalsta kritēriji/ 

Sociālais devums. Idejas mērķis ir uzlabot bērnu dzīvi 

Latvijā 

Iespējas realizēt. Idejai jābūt reālai un realizējamai 

Idejas stadija. Iesniegtā ideja atrodas attīstības sākuma 

stadijā 

Pretendents kā idejas iniciators.  

Dalība atbalsta programmā. Vēlme un dalība atbalsta 

programmās 



UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANAS ATLASES KRITĒRIJI 

risinājums pretendents 

INOVĀCIJA. Tiks izvērtēts,vai piedāvātais 

risinājums atšķiras no citiem tirgū 

piedāvatajiem risinājumiem vai arī ideja ir 

kas unikāls un nebijis 

POTENCIĀLS.  

•Izmaiņas sitēmā - vai risinājums spēs 

risināt problēmu ilgtermiņā 

•Vēriens - attīstības potenciāls, kas var 

ietver tikai Latviju vai visu pasauli. 

•Finansiālā ilgtspēja - idejai ir potenciāls, lai 

arī pēc desmitgadiem tā pelnītu un 

attīstītos. 

•Biznesa plāns – idejas pamatā ir biznesa 

plāns 

 

MOTIVĀCIJA. Pretendents demonstrē 

vēlmi attīstīt ideju arī lielākā mērogā un 

iegūt ilgtspējīgus rezultātus ar skaitļu, faktu 

un plānošanas palīdzību 

VADĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS 

PRASMES. Pretendentam ir pieredz 

līdzīgos projektos vai līdera iezīmes un 

uzņēmja potenciāls 



KONKURSA IEGUVUMI 



Mērķa fianansējums  

15 000 EUR apmērā no TV3 

Latvia un bērnu žūrijas 

simpātiju balva no SEB –  

5 000 EUR 

Iespēja piedalīties SU 

Inkubatora programmā-

konsultācijas, apmācības un 

rīki projekta realizēšanai 

Padomi no uzņēmējiem. 

Iespēja iegūt personīgu 

mentoru 

Reklāmas iespējas no 

sadarbības partneriem 



PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS PROCESS 

 

 

• Konta reģistrācija: 
• Reachforchange.org 

1. 

• Pieteikuma formas 
aizpildīšana 

• Pieteikumu formu 
atradīsiet 
reachforchange.org 
lapā 

2. • Pieteikuma formu 
drīkst aizpildīt 
latviešu, krievu un 
angļu valodā 

• Pieteikumi, kas tiks 
sūtīt uz e-pastu vai 
drukātā formā 
netiks izskatīti 

3. 



ATLASES POSMI 



1.ATLASES POSMS 

BRĪVPRĀTĪGO LASĪŠANA 

Brīvpātīgie lasītāji ir TV3 Latvia, SEB Banka un Fonda 

darbinieki, kuri veiks pieteikuma izskatīšanas procesu 

 

Katru pieteikumu izskata divi neatkarīgi brīvprātīgie, izmantojot 

kritēriju sarakstu (5.slaids-vispārīgie atbalsta kritēriji) Ja lasītāju 

viedokļi sakrīt, tad pieteikums tik izvirzīts otrajā kārtā, ja domas 

dalās, tad tiek piesaistīts trešai neatkarīgais lasītājs. 

 

Pieteikumi, kas veiksmīgi izturējuši pirmo kārtu nokļūs otrajā 

kārtā. Visi dalībnieki savos e-pastos saņem ziņu par pirmās 

kārtas rezultātiem. 

20.11.2017-25.11.2017 



2.ATLASES POSMS 

EKSPERTU INTERVIJAS 

Pirms ekspertu intervijas tiks piedāvāta iespēja sagatavoties šim 

atlases posmam. Sagatavošanās process plānots divu nedēļu 

garumā. 

 

Ekspertu intervija notiks kopā ar TV3 Latvia, Fonda un SEB Banka 

darbiniekiem -jomas ekspertiem. Pretendenti tiks intervēti un vērtēti 

saskaņā ar konkursa atlases kritērijiem. 

 

Balstoties uz intervijas rezultātiem 10 - 15 veiksmīgākie pretendenti 

iekļūs nākamajā atlases kārtā. 

 

 
Fonda darbinieki pārbauda pretendentu sniegto informāciju, 

ieskaitot rekomendācijas un atbilstību kritērijiem 

27.11.2017-06.12.2017 



3.ATLASES POSMS 

PROGRAMMA 

“AKSELERATORS” 
Pretendenti, kas tika izvirzīti trešajam posmam, iegūst atbalstu no TV3 

Latvia, SEB Banka un Fonda darbiniekiem. Mēneša laikā tiks organizēti 

un īstenoti dažādi pasākumi kā - apmācības, semināri un darbnīcas, lai 

attīstītu idejas un pretendentu projektus. Padziļinātu problēmas un tās 

risinājuma saprašanu, izstrādi, biznesa modeli un projekta gaitu līdz 

finansiālajai stabilitātei un sociālajai ietekmei uz sabiedrību. Programmas 

dalībniekiem būs iespēja uzlabot savas prezentācijas prasmes un 

uzstāšanos publikas priekšā, kā arī būs iespēja iegūt zināšanas par 

dažādām mārketinga stratēģijām un trikiem. 

 

Programmas ietvaros tiks izvērtētā dalībnieku aktivitāte un idejas 

attīstības stadija pēc speciāli Fonda izveidotiem kritērijiem. Dalībnieki tiks 

iepazīstināti ar kritērijiem ”Akselerators” programmas sākumā.  

15.12.2017-12.01.2018 



4.ATLASES POSMS 

PUBLISKAIS BALSOJUMS 

Pretendenti, kuri tiks izvēlēti uz ceturto atlases kārtu 

piedalās publiskā interneta balsojumā portālos:  
www.skaties.lv 

 

BALSOJUMS NORSINĀSIES 10 DIENAS 

Rezultātā tiks noskaidroti 4-6 finālisti, kas turpina 

cīņu konkursa ietvaros 

15.01.2018-24.01.2018 

http://www.skaties.lv/


5.ATLASES POSMS 

“PITCH NIGHT” 

Finālistiem, kas būs nonākuši līdz pēdējam atlases 

posmam būs jāprezentē sava ideja divām žūrijas grupām-

ekspertu žūrija un bērnu žūrija. Šis atlases posms būs ļoti 

sarežģīts, jo finālistiem būs jāizdomā kā vienlīdz labi 

pārliecināt abas žūrijas grupas.  

26.01. 2018 



LĪGUMA NOSLĒGŠANA AR UZVARĒTĀJU 

Līgums ar finālistiem par dalību SU Inkubatora programmā tiek slēgts uz vienu gadu 

Līgums ar konkursa uzvarētāju par mērķa grantu tiek slēgts uz vienu gadu 

Līgums paredz obligātu dalību SU Inkubatora aktivitātēs, kā arī ceturkšņa atskaites nodošanu 

Fonda piešķirtie līdzekļi tiek paredzēti projekta realizācija nevis personīgiem tēriņiem 

Fondam nav konkrētu prasību attiecībā uz izdevumiem, bet uzvarētājam var tikt pieprasīta atskaite par 

izdevumiem, kas saistīti ar iegūto mērķa grantu 

Līgumu ar SU Inkubatoru programmas dalībnieki var pagarināt uz diviem gadiem 

Fondas saglabā tiesības izbeigt līguma saistības ar dalībnieku pirms līguma termiņa beigām, ja finansējuma 

saņēmējs neievēro līguma nosacījumus. 

 

/svarīga informācija/ 



BĒRNI IR MŪSU 

NĀKOTNE. VEIDOSIM 

NĀKOTNI KOPĀ! 



KONKURSA PARTNERI: 

INFORMATĪVAIS ATBALSTS: 


