
 

Ve tspils jau iešu i i iatīvu projektu ko kurss 2017  

NOLIKUMS 
 

. Mērķis 

“ iedzot fi a siālu at alstu jau iešu idejā , vei i āt Ve tspils jau iešu i i iatīvu, līdzdalī u 
sabiedriskajos pro esos u  pasāku u pieeja ī u jau iešie  Ve tspilī. 
 

2. Uzdevumi 

. . “ iegt iespēju jau iešie  iegūt jau u pieredzi u  pras es projektu izstrādāša ā u  
realizēša ā. 

. . “ek ēt at ildī as sajūtas, patriotis a u  pilso iskās apziņas veidoša os jau iešos. 

. . “ iegt iespēju jau iešie  ietek ēt jau at es lietas Ve tspilī. 

. . Vei i āt pasāku u jau iešie  rīkoša u Ve tspilī. 
 

3. Konkursa organizators 

Projektu ko kursu orga izē Biedrī a Ve tspils Jau iešu do e  deleģēša as līgu a ar 
Ve tspils pilsētas do i ietvaros. 

 

. Projektu ies iedzēji 

. . Projekta ies iedzējs var ūt je kurš jau ietis ve u ā o  līdz 30 gadie , kurš realizēs 
projektu Ve tspilī. 

. . Projektu var ies iegt i dividuāli vai grupās. 

. . Projekta ies iedzējs var vie lai īgi ies iegt vairākus projektus. 
 

. Projektu ērķauditorija 

Projekta aktivitātē  galve okārt jā ūt vērstā  uz jau iešu auditoriju  g.v. – 30 g.v.). 

 

. Projektu tē as 

. . Jau iešu rīvā laika lietderīga iz a toša a. 

. . Ve tspils pilsētas attīstī a u  la iekārtošana. 

. . Pozitīva Ve tspils tēla veidoša a u  popularizēša a Ve tspils u  valsts iedzīvotāju vidū. 

. . Jau iešie  draudzīgas vides veidoša a skolā u  sa iedrī ā. 

. . Līdzdalī a pašvaldī as lē u u pieņe ša as pro esos. 

. . Jau iešu i for ētī as vei i āšana. 

. . Nodar i ātī a. Karjeras izglītī a. Jau iešu uzņē ējdar ī as vei i āša a. 
6.8. Sadar ī as vei i āša a starp dažādu tautī u jau iešie  Ve tspilī. 

. . Drošī a. Droša i ter eta lietoša a, drošī a uz eļa, pārgalvī a. 

. . Vides aizsardzī as u  ilgtspējīgas dzīvoša as pasāku i. 

. . Veselī a. Fiziski aktīvs dzīvesveids, veselīgs, sa ala sēts uzturs, garīgā u  e o io ālā 
veselī a. 

. . “porta sa e sī as u  sporta pasāku i, aktīvā dzīvesveida vei i āša ai, veselīga dzīves 
veida popularizēša ai vai fiziskās veselī as uzla oša ai. 

. . Jau iešu līdzdalī a sa iedriskajā dzīvē. Brīvprātīgais dar s, la darī as i i iatīvas. 

. . I tereses par zi āt i vei i āša a. 

. . I terešu klu u u  pul iņu izveide. 
6.16. Citas tē as, kas at ilst ko kursa ērķi  u  uzdevumiem. 



 

 

7. Fi a šu līdzekļi etiek piešķirti aktivitātē , kas ir pretru ā ar Latvijas Repu likas 
liku ie , Ve tspils pilsētas domes saistošajie  oteiku ie  u  sa iedrī ā pieņe tajā  
ētikas or ā . 
 

8. Projekta izmaksas. 

. . Projekta īste otāji ez aksas var izmantot visus organizatora rī ī ā esošos un 

pieejamos ateriālus, i ve tāru un tehniku (Resursu fonds), kā arī telpas Ve tspils Jau iešu 
ājā Kuldīgas ielā , Ve tspilī . 

. . Maksi ālā vie am projektam pieeja ā summa ir 200 euro. 

. . Projekta attie i ā ās iz aksas ir tikai tās, kas tieši epie ieša as projekta īste oša ā 
u  av vie līdz la i aizstāja as ar ez aksas risi āju ie . 

. . Projekta eattie i ā ās iz aksas: 
. . . projekta īste otāju atalgoju s; 

8.4.2. i ve tāru u  pa atlīdzekļu iegāde; 
. . . prē ijas, dāvi āju i; 
. . . iz aksas, kas eat ilst projekta ērķa sas iegša ai u  iz aksas, kas jau tiek 

fi a sētas o itie  fi a šu avotie . 
. . Iegādājoties azvērtīgo i ve tāru līdz 25 Eur), tas tiek piešķirts projekta īste otāja  uz 

projekta laiku, u  pē  ta  tiek iekļauts projekta Resursu fo dā, u  pē  ta  ir pieeja s 
itie  projektu īste otājie  skatīt . . pu ktu . 
. . Projektā īste otās aktivitātes, kurās ir oteikta ieejas aksa, su ējot ar projektā 

piešķirto fi a sēju u edrīkst est pelņu projekta īste otāja  ieņē u i ir lielāki par 
projekta izdevumiem). Ja projekta īste oša as laikā tiek gūta peļņa, tad par gūtās peļņas 
ap ēru tiek sa azi āts at alsta apjo s projekta īste otāja  u  attie īgā su a jāatgriež 
projektu ko kursa orga izatoru ko tā. 
9. Projekta ies iegša a u  īste oša a 

9.1. Ko kurss tiek izsludi āts, i for ā iju par ko kursu u  tā oliku u pu li ējot Ve tspils 
Jau iešu portālā www.jauniesi.ventspils.lv u  Ve tspils portālā www.ventspils.lv. 

9.2. Projektu ies iegša as ter iņu orāda pu likā ijā, izsludi ot ko kursu. Fi a sēju a 

pieeja ī as gadīju ā ko kursu var izsludi āt vairākās kārtas.  
9.3. Ar detalizētu i for ā iju par ko kursa oliku u un projektu īste oša u var iepazīties, 

sazinoties ar ko kursa koordi atoru E īlu A ške u pa telefo u  vai e-pastu 

info@jauniesudome.lv.  

9.4. Projekta pieteikumu pē  pieliku ā Nr.1 un Nr.2 atroda ās veidlapas ar pielikumiem 

ies iedz iedrī ai Ve tspils Jau iešu do e , Ve tspils Jau iešu ājā, Kuldīgas ielā , 

Ve tspilī, un elektro iski osūta uz e-pasta adresi: info@jauniesudome.lv 

9.5. Iesniegtajam pieteikumam var un vajag pievie ot papildus i for ā iju, foto ateriālus 
u. ., kas papildi ātu u  uzsvērtu ies iegtā projekta svarīgu u u  orisi. 
9.6. Pir s projekta ies iegša as ko kursa orga izators rīko ap ā ī as par projekta 
pieteiku a sagatavoša u, kā arī s iedz ko sultā ijas. 
9.7.Projektiem jā ūt īste otie  vie a kale dārā gada ietvaros t.i. līdz kārtējā gada . 
decembrim). 

9.8. Projekta ies iedzēja  e vēlāk kā divas edēļas pē  projekta īste oša as jāies iedz 
atskaite  par projekta orisi u  tā rezultātie  pē  pieliku ā Nr.3 atroda ās veidlapas . 

 

10. Projektu vērtēša a 

http://jauniesi.ventspils.lv/
mailto:info@jauniesudome.lv
mailto:info@jauniesudome.lv


 

10.1. Projektus vērtē orga izatora izveidota vērtēša as ko isija.  
10.2. Ko isija vērtē ies iegtā pieteiku a saturu, aktualitāti, at ilstī u konkursa tē ā , 
projekta ozī īgu u Ve tspils jau iešie , ērķauditorijas lielu u, ofor ēju u, 

epie ieša o fi a sēju u. 
10.3. Konkursa vērtēša as ko isija var apstipri āt projektu ar osa īju ie , u  epiešķirt 
pieprasīto fi a sēju u pil ā ap ērā. 
10.4. Projekta pietei ējie  par ko kursa rezultātie  paziņo  dar a die u laikā pē  lē u a 
pieņe ša as. Uz projekta pietei ēja orādīto e-pasta adresi tiks osūtīta vēstule ar lē u u 

par fi a sēju a piešķirša u vai epiešķirša u projekta  u  lē u a pa atoju u. 
 

. Fi a sēju a kārtī a 

11.1. Projekta apstipri āša as gadīju ā projekta pietei ējs slēdz rakstisku līgu u ar 
Ve tspils Jau iešu do i par projekta īste oša u pē  pieliku ā nr. 4 pievie otās līgu a 
veidlapas. 

11.2.Projekta īste otāja  tiešā veidā netiek pārskaitīti fi a šu līdzekļi, et saskaņā ar 
projekta udžeta veidlapu visus izdevu us ap aksā Ve tspils Jau iešu do e. Projekta 
īste otāja  jāies iedz Ve tspils Jau iešu do ei at ilstoši rēķi i vai pavadzī es. 

11.3. Projekta īste otājs, izvērtējot o jektīvos apstākļus projekta realizā ijā, ievērojot 
projekta ērķi u  projekta aktivitāšu izpildes iespēja ī u, var veikt iz aiņas projekta 

udžetā, tos savlai īgi saskaņojot ar konkursa organizatoru. 

11.4. Projekta īste otājs odroši a projektā paredza o aktivitāšu izpildi u  s iedz atskaites 
par visā  projekta udžetā paredzētajā  iz aksā . 

 

. Projektu pu li itāte 

. . Ikvie ā pu likā ijā, ko projektu ies iedzēji rakstīs u  izplatīs edijie  par savu 
projektu, ir o ligāti jā orāda: „Projekts tiek īste ots Ve tspils Jau iešu i i iatīvu projektu 

konkursa ietvaros u  to līdzfi a sē Ve tspils pilsētas pašvaldī a . 

. . Projekta orises laikā dalī ieki utiski, rakstiski vai itā uzskatā ā u  at ilstošā veidā 
jāi for ē, ka projekts tiek īste ots Ve tspils Jau iešu i i iatīvu projektu ko kursa ietvaros 

u  to līdzfi a sē Ve tspils pilsētas pašvaldī a. 

. . Ve tspils Jau iešu do ei ir tiesī as apstipri āto projektu pieteikumos u  atskaitēs 

ietverto i for ā iju iz a tot preze tā ijās u  plašsaziņas līdzekļos, kā arī iz a tot tos 
reklā as olūkos. 
 

13. Citi noteikumi 

13.1. Ar ko kursa orisi, ies iegtajie  projektie  u  to atskaitē  ko kursa orga izators 
iepazīsti a Ve tspils pilsētas do es jau at es lietu ko isiju un uzklausa reko e dā ijas. 
 

 

Biedrī as Ve tspils Jau iešu do e  

valdes loceklis E. A ške s 



Pielikums Nr. 1  

Ve tspils jau iešu i i iatīvu  
projektu konkursa 2017 nolikumam 

 

Pieteikuma veidlapa 
 

Projekta nosaukums  

Kopējās iz aksas EUR   

Kopējais projekta 

īste oša as laiks 

 

 

Projekta pietei ējs/vadītājs 
Pieliku ā jāpievie o projekta pietei ēja projekta vadītāja  CV 

Vārds, uzvārds  

Personas kods  

Tālruņa u urs  

E-pasta adrese  

(Ja projektu orga izē grupa vai vairāk kā vie s ilvēks) 

Grupas nosaukums  

Organizatoru komanda 

Nr. Vārds, uzvārds Pie āku i 
1.   

2.   

3.   

 

Projekta apraksts 

Projekta ērķi 
Ko šis projekts sas iegs, kas tiks īste ots utt.? Mērķis jāfor ulē vie ā teiku ā. Ja tas ir ko plekss, 
var veidot vairākus uzdevu us ērķa sas iegša ai. 
Projekta ērķis ir  

Projekta epie ieša ī as pa atoju s Situā ijas apraksts  

Kādēļ projekts ie erēts, kādu pro lē u tas risi a, ik aktuāla ir šī pro lē a utt., ja ir, i iet 
pie ērus u  statistiku? 

 

Projekta ērķauditorija 

Cilvēku grupas, ka  projekts varētu i teresēt. Mi iet ko krētu skaitu - ik ilvēku (pa vecuma 

grupā , i terešu grupa, saistī a ar tē u utt. 

 



Pielikums Nr. 1  

Ve tspils jau iešu i i iatīvu  
projektu konkursa 2017 nolikumam 

 

 

 

Projekta aktivitātes 

Projekta aprakstā pastāsti, kas otiks aktivitātē, ik daudz dalī ieki tajā piedalīsies, kāpē  izvēlējies šādu aktivitāti ērķa sas iegša ai. Je kura  pasāku a  otiek 
gatavoša ās, pats pasāku s, pu li itāte pē  pasāku a. Vie ā projektā var ūt arī vairāki pasāku i. Projekta pu li itātei ir jā ūt kā atsevišķai aktivitātei! 
Ja epie ieša s, droši pievie o papildus ri diņas   
Nr.

p.k. 

Aktivitātes osauku s Aktivitātes orises 
vieta un laiks 

Aktivitātes apraksts 

1.    

2.    

3.    

Projekta rezultāti 
Kā projekta aktivitātes vei i ās ērķa īste oša u u  aktuālās pro lē as ovērša u, kādas pār aiņas ūs otikušas u  ik lielā ērā? Mi iet skaitliskos rezultātus – cik 

dalī ieki pa ve u a grupā , ja kāda eat ilst jau iešie  13-30 gadi) piedalīsies pasāku os! 

 

 

 

Projekta pietei ēja paraksts u  atšifrēju s:     

 Paraksts  Vārds Uzvārds 

Ies iegša as datu s:  

  

 



Vie ī a
Vie ī u 
skaits

Vie ī as 
izmaksas 

Summa (EUR)

(gabali, 

stundas, reizes, 

metri, u.tml.)

(A) (EUR) (B) (A) * (B)

1. €0,00
2. €0,00
3. €0,00
4. €0,00
5. €0,00
6. €0,00
7. €0,00
8. €0,00
9. €0,00

10. €0,00

Nepie ieša ī as gadīju ā pievie ot papildus ailes. Pievie ojot jau as ailes pār audiet for ulas. Kopā: €0,00

paraksts, paraksta atšifrēju s

Projekta udžetā jā orāda visas iz aksas, kuras epie ieša as projekta īste oša ai pie : sa aksa lektorie , i ve tāra o a, ka elejas preču pirkša a, utt.
Pir s orādi epie ieša o i ve tāru, oskaidro, vai tas jau av pieeja s Ve tspils Jau iešu do ē u  Ve tspils Jau iešu ājā ez aksas !
Ta ulā ir ievietotas for ulas, kas aizpildās auto ātiski!

Pieliku s Nr. 2 Ve tspils jau iešu i i iatīvu 
projektu konkursa 2017 nolikumam

Ja projekta aktivitātēs ir paredzēta ieejas aksa, orādiet kāda tā ir paredzēta u  kā to plā ots tērēt.

Datums:Projekta pietei ējs:

Projekta ies iedzējs:

Projekta nosaukums:

Projekta udžets

N
r.

p
.k

Pozī ija Pozī ijas epie ieša ī as paskaidroju s



Pielikums Nr. 3  

Ve tspils jau iešu i i iatīvu  
projektu konkursa 2017 nolikumam 

 

Atskaites veidlapa 
 

Projekta nosaukums  

Projekta līgu a Nr.  

Kopējās faktiskās izmaksas 

(EUR) 

 

 

Projekta apraksts 

Projekta norises datums, laiks  

Projekta norises vieta  

Projekta īste oša as apraksts aktivitāšu izklāsts  

Kādas aktivitātes tika realizētas, kas o ie erētā izdevās u  kas eizdevās? 

 

 

I for ā ija par projekta dalī iekie , ap eklētājie  

Raksturojiet projekta dalī iekus u  i iet skaitliskos sas iegtos rādītājus!  

 

 

Projekta ērķu izpilde 

Vai tika sas iegti izvirzītie projekta ērķi? 

 

 

Turp ākie iespēja ie projekti 
Lūdzu, aprakstiet ākot es plā us – vai plā ojat īste ot itus projektus kā turpi āju u ši  vai par 
itā  tē ā ? 

 

 

Pieliku ā pievie ot dalī ieku sarakstu ar parakstiem u  fotogrāfijas o pasāku a! 

Fotogrāfijas kā atsevišķi faili jā osūta arī elektro iski uz e-pastu: info@jauniesudome.lv 

  



Pielikums Nr. 3  

Ve tspils jau iešu i i iatīvu  
projektu konkursa 2017 nolikumam 

 

FINANŠU ATSKAITE – aizpildā a kopā ar Ve tspils Jau iešu do es pārstāvjie  

Lūdzu, aizpildi ta ulu, orādot faktiski izlietoto fi a sēju u pa izdevu u pozī ijā ! 
Ja epie ieša s, pievie o papildus ri das ta ulai! 

N
r.

p
.k

 

Pozī ija 

Projekta 

pieteiku ā 
paredzētā 

summa 

(EUR) 

Faktiskā 
izlietotā 
summa 

(EUR) 

Paskaidroju s par atkāpē  o 
plā otā 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 Kopā:    

 

 

Projekta pietei ējs:  

 paraksts, paraksta atšifrējums  

Datums:  

 



Pielikums Nr. 4  

Ve tspils jau iešu i i iatīvu  
projektu konkursa 2017 nolikumam 
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PROJEKTA 

FINAN“ĒŠANA“ LĪGUM“ Nr. 

 

Ventspilī  2017. gada _______________ 

 

Šis līgu s turp āk – LĪGUM“  oslēgts starp iedrī u Ve tspils Jau iešu do e , valdes 

lo ekļa E īla A ške a perso ā, turp āk – „VJD  , kas dar ojas saskaņā ar “tatūtie , un 

pamatojoties uz Ve tspils jau iešu i i iatīvu projektu konkursa nolikumu un projektu 

vērtēša a komisijas 2016.gada ___________ lē u u Nr.______, un 

___________________________ turp āk – „PROJEKTA Ī“TENOTĀJ“  par sekojošo: 
 

1. LĪGUMA priekš ets 

 

1.1. VJD apņe as fi a sēt PROJEKTA Ī“TENOTĀJAM projekta 

_________________________________  īste oša u turp āk – „PROJEKTS  naudas 

summu _______________________EUR , kas av jāat aksā, ja tiek kvalitatīvi u  pil ī ā 
realizēts PROJEKTS saskaņā ar šī LĪGUMA noteikumiem. 

 

. Līgu a izpildes ter iņš 

 

2.1. PROJEKTA īste oša as ter iņi:  
no 2017.gada _______________ projekta īste oša as sāku a ter iņš , 
līdz 7.gada ________________ projekta īste oša as eigu ter iņš . 
 

. Norēķi u kārtī a 

 

. . Maksāju us VJD veic saskaņā ar PROJEKTA izdevu u tā i LĪGUMA Pielikums nr.1) un 

PROJEKTA Ī“TENOTĀJA ies iegtie  rēķi ie  vai pavadzī ē  ar a kas pārskaitīju u uz 
pakalpoju a s iedzēja vai preču piegādātāja a kas ko tu.  

. . Ies iedza ajos rēķi os u  pavadzī ēs jā ūt iekļautie  VJD rekvizītie  Līgu a 7.4. 

punkts), orādot VJD kā pakalpoju a vai preču saņē ēju. 
. . Maksāju i tiek veikti  pie u  dar a die u laikā pē  rēķi a vai pavadzī es saņe ša as. 

 

4. PROJEKTA Ī“TENOTĀJA tiesī as u  pie āku i 
 

4.1. PROJEKTA Ī“TENOTĀJ“ apņe as izlietot fi a sēju u tikai PROJEKTA īste oša ai saskaņā 
ar LĪGUMAM pievienotajiem pielikumiem. Projekta īste otājs edrīkst izlietot piešķirto 
fi a sēju u itie  ērķie  u  pasāku ie . 
4.2. PROJEKTA īste oša a PROJEKTA Ī“TENOTĀJAM ir jāvei  at ilstoši šī LĪGUMA . . pu ktā 

oteiktajie  ter iņie . Ter iņu iz aiņas ir pieļauja as tikai pē  a u pušu rakstiskas 
vie oša ās, kas ir šī LĪGUMA eatņe a a sastāvdaļa. 
4.3. PROJEKTA Ī“TENOTĀJ“ apņe as: 

. . . īste ot PROJEKTU at ilstoši izdevu u tā ē paredzētaja  u  apstipri ātaja  
fi a sēju a ; 

. . . savlai īgi ies iegt VJD PROJEKTA īste oša ai epie ieša o izdevu u 
pa atojošos doku e tus rēķi us, pavadzī es ; 
4.3.3. iesniegt VJD atskaiti par PROJEKTA norisi, finanšu atskaiti e vēlāk kā divas 

edēļas pē  PROJEKTA īste oša as eigu ter iņa.  
. . . pir s projekta aktivitāšu orga izēša as osūtīt i for ā iju par aktivitātē  

Ve tspils jau iešu portāla  uz e-pastu jauniesumaja@ventspils.lv.  

mailto:jauniesumaja@ventspils.lv
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Ve tspils jau iešu i i iatīvu  
projektu konkursa 2017 nolikumam 
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. . Lai realizētu PROJEKTU, PROJEKTA Ī“TENOTĀJ“ pē  savie  ieskatie  orga izē 

epie ieša o līgu u slēgša u ar trešajā  perso ā  par ko krētu PROJEKTA ietvaros esošu 
darbu izpildi. 

4.5. PROJEKTA Ī“TENOTĀJAM norāde „Projekts tiek īste ots Ve tspils Jau iešu i i iatīvu 
projektu ko kursa ietvaros u  to līdzfi a sē Ve tspils pilsētas pašvaldī a  ir jāiekļauj visos ar 
PROJEKTU saistītos paziņoju os u  reklā ās ga  asu edijos, ga  pu liskajās ru ās. 

 

. Pušu at ildī as oteiku i 
 

5.1. Ja PROJEKTA Ī“TENOTĀJA vai as dēļ PROJEKTS etiek realizēts kvalitatīvi u  pil ā 
apjo ā, tad PROJEKTA Ī“TENOTĀJ“ ko pe sē VJD zaudēju us, kas radušies saskaņā ar šī 
līgu a . pu kta kārtī ā veiktajie  aksāju ie . 
5.2. “avstarpējā  prete zijā  jā ūt ies iegtā  rakstiski u  izskatītā  e vēlāk kā  die u 
laikā o to saņe ša as die as. 

 

. Nepārvara as varas apstākļi 
 

. . Puses tiek at rīvotas o at ildī as par daļēju vai pil īgu LĪGUMA saistī u eizpildi 
epārvara as varas apstākļu gadīju ā, kas radušies pē  šā LĪGUMA oslēgša as ārkārtas 
otiku u rezultātā, kuras LĪGUMA puses evarēja paredzēt u  savlai īgi ovērst. 

 

. Citi osa īju i 
7.1. Šī LĪGUMA grozīju i u  papildi āju i ofor ēja i rakstiski ar a u līgu slēdzēju pušu 
parakstiem. 

7.2. Visas do starpī as puses risi a savstarpējā pārru u eļā, et esaskaņu gadīju ā – 

Latvijas Republikas or atīvo aktu oteiktajā kārtī ā. 
7.3. LĪGUM“ sastādīts divos ekse plāros ar vie ādu juridisko spēku, pa vie a  ekse plāra  
katrai pusei. 

7.4. Pušu rekvizīti: 
 

VJD Projekta īste otājs 

Biedrī a „Ve tspils Jau iešu do e  

40008074582 

Kuldīgas iela 13, Ventspils, LV-3601 

AS DNB Banka 

RIKOLV2X 

LV46RIKO0002930200109 

 

 

 

 

 

 ______________________________ _______________________________  

 (E.A ške s)  ( ________________ ) 


