Eiropas Sociālā fonda projekts „Zemgales reģiona līdzdalība Eiropas
Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā
kultūras, sociālās iekļaušanas un reģionālās attīstības jomā”
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Projektu terminu saraksts
Angļu - Latviešu valodā

Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda
finansiālu atbalstu. Par materiāla saturu atbild Līga Mellupa un
Zemgales Plānošanas reģions.

Šis materiāls sagatavots Eiropas Sociālā fonda projekta „Zemgales reģiona līdzdalība Eiropas
Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā kultūras, sociālās iekļaušanas un
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Project terminology

A
Termins

Tulkojums

Abbreviation (n)

saīsinājums

Ability (n)

spēja, prasme, talants

The ability to do sth

Access (n) (+to)
Access (v)

pieeja, piekļūšana
piekļūt, sasniegt, atrast
informāciju

have access to; get/gain access to

Accessible (adj)

sasniedzams, pieejams

Piemērs

easily/ readily accessible

Accounting (n)

Grāmatvedība

Accounting system- grāmatvedības
sistēma

Acquire (v)

iegūt īpašumā, iegūt zināšanas
vai prasmes
piemēroties, pielāgoties,
pielāgot

aquire a reputation/ knowledge/
skills
adjust to doing sth

Adjustment (n)

pielāgošana

minor/ slight adjustment

Advertise (v)

reklamēt, ievietot sludinājumu

It pays to advertise- atmaksājas
reklamēt

Adjust (v)

Advertisement (n)

reklāma, sludinājums

Affect (v)

ietekmēt, iespaidot, skart

Affected (adj)

ietekmēts, iespaidots

Agenda (n)

darba kārtība, plāns

Agreement (n)

Vienošanās, noruna, līgums

Aid (n)

palīdzība, pabalsts

Aid (v)

palīdzēt, veicināt

badly/ seriously/ directly affect
sth/sb
Set an agenda- izveidot darba plānu
Be top of the agenda- svarīgākā lieta
izskatīšanai
come to/ reach an agreement
under an agreement- vadoties pēc
līguma
to break the terms of the
agreement- pārkāpt līguma
nosacījumus
First aid- pirmā palīdzība
Humanitarian aid- humānā palīdzība
National aid- nacionālā palīdzība
State aid- valsts atbalsts
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Alternatives (n)

alternatīvas

Analyse (v)

Analizēt, pārbaudīt

Alternatives analysis- alternatīvu
analīze
analise data/ costs

Analysis (n)

analīze

do/ carry out/ conduct an analysis

Announce (v)

paziņot, izsludināt
paziņojums

announce a decision/ plan/
intention

Annual(adj)

gadskārtējs, ikgadējs

make an announcement- oficiāli
paziņot
Annual meeting/ report/ conference

Anticipate (v)

sagaidīt, paredzēt

anticipate changes/ developments

Anticipation (n)

gaidas

anticipate problems/ difficulties

Announcement (n)

Appeal (v) (+for)

pieprasīt, uzrunāt, aicināt

Appeal (n)

prasība, lūgums, apelācija

Application (n)

rakstisks pieteikums, lūgums,
prakstiskais pielietojums

Apply (v) (+for)(+to)

pieteikties, pielietot, attiekties

Applicable (adj)

pielietojams, derīgs

Appraise (v)

oficiāli novērtēt

Appraisal (n) (+of)

novērtējums

Approach (v)

tuvoties, tikt galā, atrisināt

Approach(n)

pieeja, metode, prasība

Appropriate (adj) (+for)

piemērots, atbilstošs

Approve (v) (+of)

atzinīgi novērtēt, apstiprināt

Approval (n)

atzinība, apstiprinājums

ASAP (As Soon As Possible)

pēc iespējas ātrāk

do sth in anticipation of sth- darīt
kaut ko ar nolūku sagaidīt konkrētas
sekas
appeal to sth/sb- vērsties pie,
uzrunāt, piesaistīt
appeal for sth- lūgt, prasīt
Project application- projekta
pieteikums
Results application- rezultātu
pielietojamība

a critical appraisal of the existing
facilities- kritisks esošo ērtību
novērtējums
Approach a problem/ task/ matter
Take/ make an approach
Integrated approach- integrēta pieeja
Logical framework approachloģiskās shēmas metode (LSM)
appropriate measure/ action/
response
highly/ entirely appropriate
to submit for approval- iesniegt
apstiprināšanai
receive/ obtain approval- saņemt
apstiprinājumu
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Asset (n)

Īpašums, pamatlīdzekļi, aktīvs

fixed assets- nekustamais īpašums

Assignment (n)

uzdevums, norīkojums,
piešķiršana
novērtēt

on assignment- norīkojumā

Assess (v)
Assessment (n)
Assistance (n)

novērtējums
palīdzība, atbalsts

assess the impact/ extent/
effectiveness of sth
continuous assessment- ieskaišu
sistēma (mācību iestādē)
Offer/ provide/ give assistance to
sb
Financial/ technical/ legal
assistance
Direct assistance- tiešā palīdzība

Assume (v)

Pieņemt, uzskatīt
Projekta pieņēmumi

Assumptions and risks- pieņēmumi
un riska faktori

Varas iestāde
Pilnvarot, atļaut

Responsible authority- atbildīgā
iestāte
Cooperative authorities- sadarbības
iestādes

Assumptions (n)
Authority (n)
Authorize (v)
Attach (v) (+to)

Pievienot
Pielikums, pieķeršanās

Attachement (n)

B
Background (n)

fons, cēlonis, pamats

Balance sheet

bilance

Ban (v)

aizliegt

Benefit (n)

ieguvums
Palīdzības saņēmēji

Beneficiaries (n)
Billboard (n)
Board (n)
Boardroom (n)

social/ cultural/ ethnic background

Direct beneficiaries- tiešie palīdzības
izmantotāji
Indirect beneficiaries- netiešie
palīdz. saņēmēji
Public benefit- sabiedriskais labums

ziņojumu dēlis, liela izmēra
reklāma
valde, padome,
departaments
valdes sanāksmju telpa
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Bribe (v)

nelegāli dot naudu vai
dāvanas, iedot kukuli

Broaden (v)

Paplašināt, paplašināties

Budget (n)

Budžets
Plānot naudas plūsmu

bribe sb to do sth

On/ within budget- budžeta ietvaros
Over/ under budget- pārtērēt/
neiztērēt budžetu
Tight budget- ierobežots budžets
Incremental budgeting- pieauguma
budžets

C
Call for proposal
Cancel (v)
Capital Support
Case (n)

Projejokta pieteikumu
konkursa izsludināšana
Atcelt , pārtraukt
kapitālieguldījums, kas
domāts ēku vai lielu
iekārtu iegādei
piemērs, situācija,
arguments

Cash (n)

Skaidra nauda

Cater (v) (+for) (+to)
Catering (n)

nodrošināt ar ēdienu,
apmierināt vajadzības
Sabiedriskā ēdināšana

Cause (v)
Cause (n)

izraisīt, radīt sekas
cēlonis, iemesls

CCTV (Closed-circuit TV camera)

Novērošanas kameras

CEE (Central and East Europe)

Charge (n)

Centrālā un
Austrumeiropa
Neatkarīgo valstu
savienība (bijušo PSRS
valstu)
prasīt samaksu, apsūdzēt,
uzlikt par pienākumu
cena, atbildība, kontrole

Charity (n)

labdarības organizācija

Charitable (adj)

labdarības

CIS (Commonwealth of Independent
States)
Charge (v)

Open call – atvērtais konkurss
Restricted call- ierobežotais konkurss

Cash flow- naudas plūsma,
apgrozījums

Cause and effect- cēlonis un sekas
Cause for sth- iemesls kaut kam

be in charge of sth- būt atbildīgam
charge sb with doing sth- uzlikt
kādam par pienākumu veikt kādu
uzdevumu
Charitable donations- ziedojumi
labdarībai
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Chief (n)
Chief (adj)

vadītājs, priekšnieks
galvenais, vadošais

Circumstance (n)

apstāklis, gadījums

Claim (v)
Claim (n)

pieprasīt, pretendēt
prasība, pretenzija

Clash (v) (+with)
Clash(n)

nonākt konfliktā
sadursme, nesaskaņas,
konflikts

Co-financing (n)
Coherent (adj)

Līdzfinansēšana
saistošs, saskaņots

Cohesive (adj)
Compete (v)

vienots, saistīts, spējīgs
savienoties
konkurēt, sacensties

Competition (n)

konkurence, sacensības

Competitive (adj)
Competitiveness (n)
Compulsory (adj)

Under no circumstances- nekādā
gadījumā
Under the circumstances- šādos
apstākļos

Personality/ culture clash

Hold/ run/ launch a competition

konkurētspējīgs
konkurētspēja
obligāts

Conduct (v)

vadīt, veikt

Confirm (v)

apstiprināt

Consequence (n)

sekas
secīgi, tādejādi

Compulsory education- obligātā
izglītība
Conduct a survey/ a test/ review

take/ suffer/ face the consequences
(+of)

Consequently (adv)
Contingency costs

Neparedzētie izdevumi

Continuity (n)

nepārtrauktība

Contract (n)

Līgums

Contradictory (adj)

Pretrunīgs

Contribute (v)

Veicināt, atbalstīt
Ieguldījums,
līdzfinansējums

Contribution (n)

to sign a contract- parakstīt līgumu
Subsidy contract- finansēšanas
līgums

Pension contribution- pensiju
iemaksas
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Cost (n)
Cost (v)

cena, vērtība, izdevumi,
izmaksas
(iz)maksāt

Costly (adj)

vērtīgs, dārgs

Cost estimate

Tāme

Current (adj)

pašreizējs, esošs

Curriculum/ Curricula (n)

Apmācības programma,
plāns

Cost Benefit Analysis- izmaksu
lietderības analīze
Cost Effectiveness Analysisizmaksu efektivitātes analīze
Personnel costs- personāla
izmaksas
Direct administration costs- tiešie
administratīvie izdevumi
Cost-effective- zemu izmaksu,
izdevīgs
Current affairs- svarīgākie politiskie
un sabiedriskie notikumi
Training curricula

D
Data (n)

dati, ziņas
datu bāze

Database (n)
Deadline (n)

pēdējais izpildes termiņš

meet the deadline- ievērot termiņus

Deal (v)
Deal (n)

Izdalīt, tirgoties, apieties
Daudzums, darījums, vienošanās

Debate (v)
Debate (n)

debatēt, pārrunāt, diskutēt
debates, pārrunas, diskusija

Debt (n)

parāds

Decline (v)

samazināties, pasliktināties,
atteikt
samazināt, samazināties, sarukt
samazināšanās, sarukšana

deal in sth- tirgoties, būt iesaistītam
deal with sb/sth- tikt galā, atrisināt
make/ negotiate a deal
have/ hold/ conduct a debate
be under debate
be open to debate/ be a matter for
debate
pay/ repay a debt- atmaksāt parādu
be in debt (to sb)- būt parādā
decline gradually- pakāpeniski
samazināties

Decrease (v)
Decrease (n)
Deduction (n)

Tax deduction- ar nodokļiem
neapliekamie ienākumi

Depreciation (n)

atvilkšana, atskaitīšana,
slēdziens
Amortizācija, nolietošanās

Deputy (n)

vietnieks, palīgs, pilnvarotais

Deputy director/ governor

Determine (v)

noteikt, nosacīt, nolemt

Devastate (v)

izpostīt, iznīcināt
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Develop (v)

attīstīt, attīstīties, izveidot
attīstība, izaugsme, uzlabošanās

economic/ professional
development
under/ in development

Direction (n)

virziens

direction of support- atbalsta
virziens

Disable (v)
Dissemination (n)

atņemt tiesības, padarīt darboties
nespējīgu
izplatīšana, izplatīšanās

Distribute (v)

izdalīt, izplatīt

Distribution (n)

izplatīšana, izplatība, sadale

Diversify (v)

dažādot, variēt
atšķirīgs, dažāds
dažādība

Development (n)

Diverse (adj)

Results dissemination- rezultātu
izplatīšana

Cultural/ ethnic diversity- kultūras/
etniskā dažādība

Diversity (n)
Dominant (adj)

dominējošais, valdošais

Donate (v)

ziedot, veltīt
ziedojums

make a donation- ziedot

Donation (n)
Draft (n)

uzmetums, projekts, skice

Durable (adj)

ilgtspējīgs
ilgtspēja

Durability (n)
Duty (n)

pienākums, nodeva, nodoklis

be on/ off duty
duty free- ar nodokli neapliekams

E
Earn (v)

pelnīt, iemantot

Edit (v)

rediģēt

Effect (n)

sekas, rezultāts

Effectiveness (n)

Ietekmīgums, iedarbīgums,
efektivitāte

Efficiency (n)

Lietderīgums, ekonomiskā

put smth into effect- paveikt
ieplānoto
come into effect- būt spēkā
take effect- iedarboties
the principle of effectivenessefektivitātes princips
Operating efficiencies- ietaupītie
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Efficient (adj)
Efficiencies (n)
Eligibility (n)
Eligible (adj)
Non-eligible (adj)

efektivitāte, izpildījuma
kompetence
Efektīvs, iedarbīgs, prasmīgs
nauda, ietaupītie līdzekļi
Atbilstība, piemērojamība
Piemērots, pieņemams,
attiecināms
Nepiemērots, neattiecināms

līdzekļi

National Eligibility Rules- Nacionālie
noteikumi par attiecināmām izmaksām
Eligible costs- attiecināmās izmaksas
Non-eligible costs- neattiecināmās
izmaksas
Eligible project budgetattiecināmais projekta budžets

Emphasize (v)

Uzsvērt, akcentēt

Enable (v)

Padarīt iespējamu

Endorse (v)

Enquire (v)

Atbalstīt, reklamēt
Atbalstīšana, sabiedrībā populāra
cilvēka piedalīšanās reklāmas
kampaņā
Mērķfinansējums, ieguldījums,
dāvinājums
Saistības, noruna, nodarbošanās
ar kaut ko
apjautāties, izpētīt

Ensure (v)

pārliecināties

Entitle (v)

piešķirt tiesības, dot pilnvaru, dot
nosaukumu
jaunais uzņēmējs

be entitled to do sth- būt pilnvarotam
darīt kaut ko

aprīkot, apgādāt, iekārtot
aprīkojums, iekārtas

be equipped with- būt aprīkotam ar

Endorsement (n)
Endowment (n)
Engagement (n)

Entrepreneur (n)
Equip (v)
Equipment (n)

Endorse a proposal/ an idea/ a
candidate

Official/ public engagement

Essential (adj)

būtisks, nozīmīgs

Establish (v)

nodibināt, noskaidrot, konstatēt

Estimate (v)

novērtēt
novērtēšana

A rough estimate- aptuvens aprēķins

izvērtēt
izvērtējums

Ex-post evaluation- galīgā
izvērtēšana
Mid-term evaluation- vidusposma
izvērtēšana

Estimation (n)
Evaluate (v)
Evaluation (n)
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Evolve (v)

attīstīt, izvērst

Exact (adj)

precīzs

Exceed (v)

pārsniegt robežu

Expand (v)

izplest, paplašināt, izvērst
izplešana, izplešanās, ekspansija

Exact location- precīza atrašanās
vieta
Exact number/ date/ amount
to exceed previous estimatespārsniegt sākotnējos aprēķinus
Expand the number/ range of sth

Expansion (n)
Expenditure (n)

izdevumi

Extensive (adj)

plašs, ievērojams

External (adj)

ārējs

Eligibility of expenditureattiecināmās izmaksas

External factor- ārējais faktors
External services- ārējie pakalpojumi

F
Facility (n)
Facilitator (n)
Factor (n)
Feasibility (n)

ērtības, atvieglojumi, iespējas,
ierīces
veicinātājs
faktors, cēlonis

Key factors- galvenie cēloņi

Iespējamība, izpildāmība,
projekta dzīvotspēja
pazīme, raksturīga iezīme

Feasibility study- tehniski
ekonomiskā pamatojuma izpēte

Fee (n)

atalgojums, honorārs, samaksa,
nodeva

Feedback (n)

atgriezeniskā saite

Entrance fee- ieejas maksa
Medical fee- samaksa par
medicīniskiem pakalpojumiem
to give/ provide feedbacknodrošināt atgriezenisko saiti

Fine (n)

soda nauda

Forecast (v)
Forecast (n)

prognozēt, paredzēt
prognoze

Frame (n)

uzbūve, struktūra

Framework (n)

ietvars, karkass

Fringe benefit

Papildus labumi (auto, telefons
u.c.)

Fund (v)
Fund (n)

investēt kapitālu
fonds, kapitāls

Feature (n)

Profit/ sales/ growth forecast
Time frame- laika grafiks
Social/ legal/ political framework

Fundraising- naudas līdzekļu
vākšana, piesaistīšana
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Funding (n)

naudas līdzekļi konkrētam
mērķim

Matching funds- pieskaņotais
finansējums
Operating funds- ekspluatācijas
izdevumi
Support funds- atbalsta fondi

G
Goal (n)

Vispārējais mērķis

Gradual (adj)

pakāpenisks
pakāpeniski

Gradually (adv)
Grant (n)

grants, dotācija, dāvinājums

Grantsmanship (n)

prasme atrast finansējumu

Guide (v)

Virzīt, vadīt
Vadlīnijas
Vispārējais mērķis

Long term goal- ilgtermiņa mērķis
Gradual change- pakāpeniskas
izmaiņas

Grantee- dāvinājuma saņēmējs

Long term goal- ilgtermiņa mērķis

Guidelines (n)

H
Handbill (n)

skrejlapas

Handle (v)

vadīt, tikt galā

Handout (n)

Izdales materiāli

Highlight (v)

Izcelt, akcentēt

Hire (v)

Īrēt, pieņemt darbā

Honorarium (n)

Samaksa par pakalpojumiem,
vieslektoru darbu, honorārs
cilvēkresursi

HR (Human Recources)

HR department- personāldaļa

I
Identify (v)

Identificēt, atpazīt

Illegal (adj)

Nelegāls, nelikumīgs

Impact (v)
Impact (n)

Ietekmēt, atstāt iespaidu
Iedarbība, ietekme,

have major/ significant impact
(+on/upon)
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Implement (v)

sadursme
Ieviest
Ieviešana, realizācija

Implementation (n)

Project implementation- projekta
ieviešana

Income (n)

ienākumi

Increase (v)
Increase (n)

pieaugt, paaugstināt
pieaugums

Incremental budgeting

Pieauguma budžets

Inevitable (adj)

neizbēgams

Influence (v)
Influence (n)

ietekmēt
ietekme

Influential (adj)

ietekmējošs

Initial (adj)

Sākotnējais, sākuma

Initial period- sākuma periods

In- kind (adj)

Materiālie (beznaudas)
līdzekļi

Innovate (v)

ieviest jauninājumus
inovatīvs

In-kind contribution- materiālais
ieguldījums (natūrā)
In-kind financing- materiālais/
beznaudas līdzfinansējums
In-kind costs- beznaudas
ieguldījums, izmaksas
An innovative approach- inovatīva
pieeja

Innovative (adj)
Inputs (n)

ieguldītie resursi

Inquire (v)

aptaujāt

Inquiry (n)

aptauja

Insurance (n)

apdrošināšana

Interest rate/ interest on debt
/

aizdevuma procentu
atmaksa

Internal (adj)

Iekšējs

Intervention logics

Iejaukšanās loģika

Introduce (v)

ieviest, iepazīstināt

Invalid (adj)

nederīgs

be on the increase- palielināties

Inevitable consequence/ resultneizbēgamas sekas
be under the influence of sth/sb

Health insurance- veselības
apdrošināšana
Debit interests- parādu procentu
maksājumi

Introduce a system/ product
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Invest (v)

Investēt, ieguldīt

Investment (n)

ieguldījums

Invoice (n)

rēķins

Involve (v)

iesaistīt

IRS (Internal Revenue Service)

VID (Valsts Ieņēmumu
dienests)

Local community involvementvietējās sabiedrības iesaistīšana

J
Joint (adj)

Kopīgs, apvienots

Joint management- kopīga
pārvaldīšana

Launch (v)

uzsākt, ieviest

to launch a project/ product

Lead (v)

vadīt, vest, virzīt

Leading partner- vadošais partneris

Leaflet (n)

skrejlapa

hand/ pass/ give a leaflet

Legal (adj)

legāls, likumīgs

Legislation (n)

to have legislative power

Liabilities (n)

likumdošana, normatīvie akti
likumīgs
materiālās saistības, atbildība

Limit (v)
Limit (n)

ierobežot
robeža

to set the limit- noteikt robežu

Loan (n)

aizdevums

Take out a loan- paņemt aizņēmumu
Repay/ pay off/ pay back a loanatmaksāt aizdevumu

Lower (v)

samazināt

LP (Lead Partner)

Vadošais partneris

Lucrative (adj)

Ienesīgs

L

lucrative business/ market/ contract

M
Magnificent (adj)

brīnišķīgs, iespaidīgs

Main (adj)

noteicošais, galvenais
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Mainly (adv)

galvenokārt

Major (adj)

lielākais, lielākā daļa

Majority (n)

vairākums

Manage (v)

vadīt, pārzināt

Management (n)

vadīšana

Marginal (adj)

kritisks, izšķirošs

Maritime (adj)

piejūras, jūras

Means (n)

līdzekļi, resursi

Measurement (n)

mērījums, mērs

Minor (adj)

mazākuma, mazsvarīgākais

Minority (n)

mazākums, minoritāte

Minutes (n)

Sanāksmes protokols

Monitor (v)

Pārraudzīt, uzraudzīt

Monitoring (n)

Pārraudzība

to be in the majority- būt vairākumā
great/ vast/ small majority
Project management- projektu
vadība
Marginalized groups- īpaši
atbalstāmās sabiedrības grupas
Maritime industry- piejūras industrija
Maritime countries- piejūras valstis
Means of communication- saziņas
līdzekļi
to have the means to do sth- būt
līdzekļiem kaut ko darīt

small/ tiny/ significant minority
minority groups/ communities
to take the minutes (+of)- rakstīt
protokolu

N
N/A (not applicable)

nav piemērojams

Needs (n)
Needy (adj)

vajadzības

Negotiate (v)

vest sarunas, pārrunāt

Negotiation (n)

sarunas, pārrunas

Negotiable (adj)

apspriežams, pārrunājams

NGO (Non-governmental
organization)
NIP (National Indicative
programme)

Nevalstiska organizācija

Needs assessment- vajadzību
noteikšana
negotiate an agreement/ contract
open/ enter into negotiations with
(sb)- sākt pārrunas

Nacionālā indikatīvā
programma
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NIC (Newly Industrialized
country)
NIS (New independent states)
Nonexistent (adj)

Jaunattīstības valsts
Jaunās neatkarīgās valstis
neeksistējošs, neesošs

O
Objective (n)

Tiešais mērķis

Specific objectives- specifiskie mērķi
Short term objectives- īstermiņa
mērķi

OVIs (Objectively verifiable
indicators)

Objektīvi pārbaudāmie rādītāji

Obtain (v)

iegūt, dabūt

Occasional (adj)

rets, laiku pa laikam notiekošs

Open call

Projekta atvērtais konkurss

Restricted call- ierobežotais konkurss

Operate (v)

darboties, iedarboties

Order (v)
Order (n)

sakārtot, pavēlēt, pasūtīt
secība, kārtība, pasūtījums,
rīkojums

Outcome (n)

iznākums , rezultāts

Output (n)

Projekta aktivitāšu rezultāts

Overall (adj)

kopējais, galīgais

Overview (n)

Pārskats

Operating costs- ražošanas
izmaksas
in order of importance/ prioritysvarīguma secībā
to place an order (for)- veikt
pasūtījumu
Outcome of the election/ meeting/
discussion
Manufacturing output- saražotā
produkcija
Output indicators- ieguvuma
indikatori
Overall price- kopējā cena
Overall objectives- vispārējais mērķis
Book-keeping overviewgrāmatvedības pārskats

P
Pace (n)

gaita, ātrums

at a rapid/ slow/ steady pace

Participant (n)

dalībnieks
dalība, līdzdalība

participate in sth

sevišķs, īpašs, sīks, detalizēts
sevišķi, īpaši

be of particular interest/ concern/
importance

Participation (n)
Particular (adj)
Particularly (adv)
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Partnership (n)

partnerība

Partnership agreement- partnerības
līgums

Payment (n)
Per diem (daily allowance)

Dienasnauda

Percentage (n)

procentuālais daudzums

Perks (n)
Persuade (v)

Papildus labumi darbā (fringe
benefits)
pārliecināt

Persuasive (adj)

pārliecinošs

persuasive argument/ evidence/
advertisement

Placement (n)

prakses vieta, ievietošana

be on placement- būt praksē

Portable (adj)

pārnēsājams

portable benefits- pensiju un
apdrošināšanas iemaksas

Possess (v)

būt īpašumā, piederēt

Possession (n)

īpašums

PP (Project Partner)

Projekta partneris

Preconditions (n)

Ārējie faktori, priekšnoteikumi

Prioritize (v)

sakārtot svarīguma secībā
prioritāte

high/ low priority
to list in order of priorities- sakārtot
prioritārā secībā

Procurement (n)

iepirkums, iegāde

Profit (n)

labums, peļņa, ienākums
ienesīgs, izdevīgs

Public procurement- publiskais
iepirkums
make a profit- gūt labumu, peļņu
pre-tax profit- ienākums pirms
nodokļu nomaksas

Priority (n)

Profitable (adj)
Promote (v)
Promotion (n)
Propose (v)
Proposal (n)

veicināt, sekmēt, paaugstināt
amatā
veicināšana, sekmēšana,
paaugstināšana
Ieteikt, izsludināt plānu
Ieteikums, plāns

Publicize (v)

darīt zināmu sabiedrībai

Publish (v)

publicēt

Purchase (v)
Purchase (n)

pirkt, iegādāties
pirkums

a high/ low percentage (+of)

in possession of sth- būt īpašumā

Promotion costs- atpazīstamības
veicināšanas izmaksas
Project proposal- projekta pieteikums
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Purpose (n)

Mērķis, uzdevums, nolūks

PVO (Private Voluntary
organization)

Privātā brīvprātīgā organizācija

Project purpose- projekta mērķis

R
Range (v)
Range (n)

variēt, iekļaut, sakārtot, sarindot
sortiments, virkne, apjoms

wide/ broad/ full range of sth
within a range- normas robežās

Rate (v)
Rate(n)

novērtēt, vērtēt
rādītājs, tariffs, cena, temps

Unemployment rate- bezdarba
līmenis
Interest rate- procentu likme

Reasonable (adj)

pamatots, saprātīgs

Receive (v)

saņemt

Recovery (n)

atgūšana

Recoverable (adj)

atgūstams

Reorganize (v)

reorganizēt, pārkārtot

Recruit (v)

atrast jaunus darbiniekus
darbinieku pieņemšana darbā

Recruitment (n)

Recoverable VAT- atgūstamais PVN
Costs recovery- izmaksu atgūšana

Reduce (v)

samazināt,

Reference (n)

atsauksme, norāde

make a reference (+to)- atsaukties uz

Refund (v)
Refund (n)

atlīdzināt izdevumus
naudas atmaksāšana

to give a refund- atmaksāt naudu

Relate (v) (+to)

attiekties (uz)

Relevant (adj)

būtisks, svarīgs

Renewable (adj)

atjaunojams

Report (v)
Report (n)

sniegt pārskatu, ziņojumu
atskaite, ziņojums

Require (v)

pieprasīt, pavēlēt
prasība, noteikumi

Renewable recourses- atjaunojamie
resursi
Progress report- progresa ziņojums
Financial report- finansiālais
ziņojums
meet/ fulfil/ satisfy a requirement

Requirement (n)
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Request (v)
Request (n)

lūgt, prasīt
prasība, lūgums

make a request (+for)

Respond (v)

atbildēt, atsaukties, reaģēt
atbilde, reakcija

in response to sth- kā atbilde uz
make response- atbildēt

Result (n)

Rezultāts

Restrictions (n)

Ierobežojumi

Pre-defined results- sagaidāmie
rezultāti
Impose/ place restrictions on sth

Revenue (n)

Ienākumi, ieņēmumi

Internal Revenue Service- VID

RFP (Request for proposal)
Right (n)

Priekšlikumu pieprasījums
tiesības

equal rights- vienlīdzīgas tiesības

Rise (v)
Rise (n)

paaugstināties, pieaugt
pieaugums

rise dramatically/ rapidly
rise in the number of

Salary (n)

alga, samaksa

Schedule (v) (passive)
Schedule (n)

ieplānot, sastādīt grafiku
grafiks

Monthly/ yearly salary
Average/ base/ high salary
be scheduled for- būt ieplānotam
paveikt
on schedule- plānotajā laikā, pēc
saraksta

Scheme (v)
Scheme (n)

plānot, projektēt
plāns, projekts, programma

Seed money

Sākuma kapitāls

Sick pay (n)

Slimības pabalsts

Significant (adj)

nozīmīgs, svarīgs, ievērojams

Simplify (v)

vienkāršot

Slightly (adv)

nedaudz, mazliet

Sponsorship (n)

materiālais atbalsts

Stable (adj)

stabils, noturīgs

Stakeholder(n)

iesaistītā puse, investētājs

State Treasury

Valsts kase

Response (n)

S

Pension scheme- pensiju programma

Significant difference/ number/ part
Statistically significant- statistiski
nozīmīgs
Simplified version- vienkāršota
versija
Slightly different- nedaudz atšķirīgs
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State Revenue Service
Stock (n)

Valsts Ieņēmumu dienests

Submission (n)

akcijas, preces, kas pieejamas
tirdzniecībā, pievedums
iesniegt izskatīšanai, pakļauties
dokumentu iesniegšana
izskatīšanai

Out of stock/ in stock- nepieejams/
pieejams tirdzniecībā
Submit an application/ claim/
proposal- izskatīt pieteikumu/
prasību/ priekšlikumu

Substantial (adj)

ievērojams, nozīmīgs

A substantial amount/ number/
proportion

Substitute (v)

aizvietot
aizvietotājs

Submit (v)

Substitute/ sub (n)
/
Subtle (adj)
Sufficient (adj)

smalks, nepamanāms,
izsmalcināts
pietiekams

Suitable (adj)

piemērots, derīgs

Suitable for sth- derīgs kaut kam

Supply (v)
Supply (n)

apgādāt, piegādāt, nodrošināt
piegāde, apgāde, krājums

Supplier (n)

piegādātājs

Support (v)
Support (n)

atbalstīt, nodrošināt, uzturēt
atbalsts

Supply and demand- piedāvājums un
pieprasījums
Supplies- nepieciešamās lietas
izdzīvošanai (ēdiens, apģērbs u.c.),
īpaši kādai cilvēku grupai noteiktiem
mērķiem
Supporting documents- papildus
pievienojamie dokumenti
Capital support- kapitālieguldījums,
kas domāts ēku vai lielu iekārtu
iegādei

Sustain (v)

Uzturēt

Sustainable (adj)

, ilgtspējīgs

Sustainability (n)

Ilgtspēja, noturība

Sustainable developmentilgtspējīga attīstība

T
Tangible (adj)

Taustāms

Target (v)
Target (n)

Vērst uz, mērķēt
Mērķis

Task (n)

uzdevums

Tangible deliverables- taustāmas
vienības
Target group- mērķa grupa
set a target- izvirzīt mērķi
give/ set sb a task- dot uzdevumu
take on/ undertake a task- uzņemties
uzdevumu
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Tax (n)

nodoklis

Taxpayer (n)

nodokļu maksātājs

Term (n)

laika periods, termins
nosacījumi, noteikumi

Terms (n)

Income tax- ienākuma nodoklis
Tax incentives- nodokļu atvieglojumi
In terms of sth- kontekstā,
skatījumā
under/ within the terms of the
agreement

Timeframe (n)

laika grafiks, laika periods

Training (n)

apmācības

Treaty (n)

savstarpēja vienošanās, līgums

undergo/ receive/ give training
Training manual- apmācību
rokasgrāmata
EC Treaty- EK līgums

Trend (n)

tendence

recent/ current/ latest/ general trend

Trustee (n)

pilnvarotais

U
Undervalue (v)
Unemployment (n)

nenovērtēt atbilstoši, pārāk
zemu
bezdarbs

Urgent (adj)

Neatliekams, ļoti svarīgs

Unemployment rate- bezdarba
līmenis
Unemployment benefit- bezdarba
pabalsts
a matter of urgency- steidzams
gadījums

V
Vacation (n)

Atvaļinājums

Valid (adj)

derīgs

Validity (n)

ticamība, pamatotība
apstiprināt

Validate (v)
Value (v)
Value (n)

novērtēt
vērtība

Valuable (adj)

vērtīgs

Variable (adj)

mainīgs

Added value- pievienotā vērtība
Value Added Tax- PVN

Variable costs- mainīgās izmaksas
Variable factors- mainīgie faktori,
iemesli
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Vary (v)

atšķirties

Variety (n)

dažādība

Vast (adj)

liels, ievērojams, milzīgs

The vast majority- gandrīz visi

Verify (v)

pārbaudīt, apsiprināt

Verification (n)

apstiprināšana, pārbaude

Sources of verification- ticamības
pārbaudes avoti
Verification of expendituresizdevumu apstiprināšana

Vocational (adj)
Voluntary (adj)

Profesionāls, tāds, kas attiecas
uz prof. prasmēm
Brīvprātīgs

Volunteer (n)

Brīvprātīgais darbinieks

Vocational education- profesionālā
izglītība
Voluntary organization/
association/ agency
Voluntary work/ service

W
Wage (n)

Samaksa par darbu (parasti
gabaldarbu- stundām, nedēļām)

Waste (v)

Izšķērdēt, izšķiest

Waybill (n)

pavadzīme

Weaknesses (n)

trūkumi, vājās vietas

Welfare (n)

labklājība

Workshop (n)

Darba grupa, radošā darbnīca

Worth (prep)

vērts
vērtība

Waste time- izšķiest laiku
Waste money- izšķiest naudu

Welfare benefits/ services/
programs- Sociālie pabalsti/ dienesti/
programmas
worth a fortune- ļoti vērtīgs
be worth considering- vērts apsvērt

Worth (n)
WRT (with regard to)

attiecībā uz

Z
Zero-based budget

Nulles budžets
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