
 

 

Ventspils jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 
NOLIKUMS 

 
1. Mērķis 
Sniedzot finansiālu atbalstu jauniešu idejām, veicināt Ventspils jauniešu iniciatīvu, līdzdalību 
sabiedriskajos procesos un pasākumu pieejamību jauniešiem Ventspilī. 

 

2. Uzdevumi 
2.1. Sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un 
realizēšanā. 
2.2. Sekmēt atbildības sajūtas, patriotisma un pilsoniskās apziņas veidošanos jauniešos. 
2.3. Sniegt iespēju jauniešiem ietekmēt jaunatnes lietas Ventspilī. 
2.4. Veicināt pasākumu jauniešiem rīkošanu Ventspilī. 

 
3. Konkursa organizators 
Projektu konkursu organizē Biedrība “Ventspils Jauniešu dome” deleģēšanas līguma ar 
Ventspils pilsētas domi ietvaros. 

 

4. Projektu iesniedzēji 
4.1. Projekta iesniedzējs var būt jebkurš jaunietis vecumā no 13 līdz 30 gadiem, kurš realizēs 
projektu Ventspilī. 
4.2. Projektu var iesniegt individuāli vai grupās. 
4.3. Projekta iesniedzējs var vienlaicīgi iesniegt vairākus projektus. 

 

5. Projektu mērķauditorija 
Projekta aktivitātēm galvenokārt jābūt vērtām uz jauniešu auditoriju (13 g.v. – 30 g.v.)  
 

6. Finanšu līdzekļi netiek piešķirti aktivitātēm, kas ir : 
6.1 Pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem 
6.2 Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem un sabiedrībā pieņemtajām ētikas 

normām. 
6.3 Ikgadējie pasākum (piemēram balles) 

 
7. Projekta izmaksas. 
7.1. Projekta īstenotāji bez maksas var izmantot visus organizatora rīcībā esošos un pieejamos 
materiālus, inventāru un tehniku (Resursu fonds), kā arī telpas Ventspils Jauniešu mājā 
(Kuldīgas ielā 13, Ventspilī). 
7.2. Maksimālā vienam projektam pieejamā summa ir 200 eiro. 
7.3. Projekta attiecināmās izmaksas ir tikai tās, kas tieši nepieciešamas projekta īstenošanā un 
nav vienlīdz labi aizstājamas ar bezmaksas risinājumiem. 
7.4. Projekta neattiecināmās izmaksas: 

7.4.1. projekta īstenotāju atalgojums; 
7.4.2. inventāru un pamatlīdzekļu iegāde; 
7.4.3. prēmijas, dāvinājumi; 
7.4.4. izmaksas, kas neatbilst projekta mērķa sasniegšanai un izmaksas, kas jau tiek 
finansētas no citiem finanšu avotiem. 

7.5. Iegādājoties mazvērtīgo inventāru (līdz 25 Eur), tas tiek piešķirts projekta īstenotājam uz 
projekta laiku, un pēc tam tiek iekļauts projekta Resursu fondā, un pēc tam ir pieejams citiem 
projektu īstenotājiem (skatīt 7.1. punktu). 



 

7.6. Projektā īstenotās aktivitātes, kurās ir noteikta ieejas maksa, summējot ar projektā 
piešķirto finansējumu nedrīkst nest pelņu projekta īstenotājam (ieņēmumi ir lielāki par 
projekta izdevumiem). Ja projekta īstenošanas laikā tiek gūta peļņa, tad par gūtās peļņas 
apmēru tiek samazināts atbalsta apjoms projekta īstenotājam un attiecīgā summa jāatgriež 
projektu konkursa organizatoru kontā. 

 
8. Projekta iesniegšana un īstenošana 
8.1. Konkurss tiek izsludināts, informāciju par konkursu un tā nolikumu publicējot Ventspils 
Jauniešu portālā www.jauniesi.ventspils.lv un Ventspils portālā www.ventspils.lv. 
8.2. Projektu iesniegšanas termiņu norāda publikācijā, izsludinot konkursu. Finansējuma 
pieejamības gadījumā konkursu var izsludināt vairākās kārtas. 
8.3. Ar detalizētu informāciju par konkursa nolikumu un projektu īstenošanu var iepazīties, 
sazinoties ar konkursa koordinatoru Helēnu Kohu pa telefonu 20602372 vai e-pastu 
helena.koha@ventspils.lv. 
8.4. Projekta vizītkarti, pieteikumu un budžetu pēc pielikumā Nr.1 , Nr.2 un Nr.3 atrodamās 
veidlapas iesniedz konkursa koordinatoram Ventspils Jauniešu mājā, Kuldīgas ielā 13, 
Ventspilī, un elektroniski nosūta uz e-pasta adresi: helena.koha@ventspils.lv   
8.5. Iesniegtajam pieteikumam vajag pievienot papildus informāciju, foto materiālus u.c., 
kas papildinātu un uzsvērtu iesniegtā projekta svarīgumu un norisi. 
8.6. Pirms projekta iesniegšanas konkursa koordinators rīko apmācības par projekta 
pieteikuma sagatavošanu, kā arī sniedz konsultācijas.  
8.7. Projektiem jābūt īstenotiem viena kalendārā gada ietvaros (t.i. līdz kārtējā gada 31. 
decembrim). 
8.8. Projekta iesniedzējam ne vēlāk kā divas nedēļas pēc projekta īstenošanas jāiesniedz 
atskaite par projekta norisi un tā rezultātiem(čekiem par veiktajām izmaksām) un foto ,video 
dokumentācijām(pēc pielikumā Nr.5 atrodamās veidlapas). 

 

9. Projektu vērtēšana 
9.1. Projektus vērtē konkursa koordinators. 
9.2. Ja rodas strīda situācijas projektu vērtē Komisija pēc iesniegtā pieteikuma satura, 
aktualitātēm, projekta nozīmīgumu Ventspils jauniešiem, mērķauditorijas lieluma, 
noformējuma, nepieciešamo finansējumu. 
9.3. Konkursa koordinator vai vērtēšanas komisija var apstiprināt projektu ar 
nosacījumiem, un nepiešķirt pieprasīto finansējumu pilnā apmērā. 
9.4. Projekta pieteicējiem par konkursa rezultātiem paziņo 1-2 darba dienu laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas. Uz projekta pieteicēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta vēstule ar 
lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu projektam un lēmuma pamatojumu. 

 
10. Finansējuma kārtība 
10.1. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta pieteicējs slēdz rakstisku līgumu ar Ventspils 
Jauniešu domi par projekta īstenošanu pēc pielikumā Nr. 4 pievienotās līguma veidlapas. 
10.2. Projekta īstenotājam tiešā veidā netiek pārskaitīti finanšu līdzekļi, bet saskaņā ar 
projekta budžeta veidlapu visus izdevumus apmaksā Ventspils Jauniešu dome. Projekta 
īstenotājam kopā ar projekta atskaiti ir jāiesniedz Ventspils Jauniešu domei atbilstoši rēķini 
vai pavadzīmes. 
10.2. Projekta īstenotājs, izvērtējot objektīvos apstākļus projekta realizācijā, ievērojot 
projekta mērķi un projekta aktivitāšu izpildes iespējamību, var veikt izmaiņas projekta 
budžetā, tos savlaicīgi saskaņojot ar konkursa organizatoru. 
10.3. Projekta īstenotājs nodrošina projektā paredzamo aktivitāšu izpildi un sniedz atskaites 
par visām projekta budžetā paredzētajām izmaksām. 
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11. Projektu publicitāte 
11.1. Ikvienā publikācijā, ko projektu iesniedzēji rakstīs un izplatīs medijiem par savu projektu, 
ir obligāti jānorāda: „Projekts tiek īstenots Ventspils Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa 
ietvaros un to līdzfinansē Ventspils pilsētas pašvaldība”. 
11.2. Projekta norises laikā dalībnieki rakstiski vai citā uzskatāmā un atbilstošā veidā 
jāinformē un jāveic publikācijas, par projekta īstenošanu  Ventspils Jauniešu iniciatīvu projektu 
konkursa ietvaros un to līdzfinansē Ventspils pilsētas pašvaldība. 
11.3. Ventspils Jauniešu domei ir tiesības un apstiprināto projektu pieteikumos un atskaitēs 
ietverto informāciju izmantos prezentācijās un plašsaziņas līdzekļos, kā arī izmantot tos 
reklāmas nolūkos. 

 
 

 
Ventspils Jauniešu mājas 
Projektu vadītāja 

 H.Koha 


