
 
 

IDEJU NAKTS 

NOLIKUMS 

1. Mērķis 
Iedvesmot un veicināt jauniešu radošumu, veidojot jauniešiem (vecumā no 13 līdz 30 gadiem) 
draudzīgus un interesantus pasākumus “Ventspils – Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2020” gada 
ietvaros. 
 

2. Uzdevumi 
2.1. Sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes pasākumu idejas un plāna 
izstrādāšanā un vēlāk arī realizēšanā. 
2.2. Sekmēt atbildības sajūtas, patriotisma un pilsoniskās apziņas veidošanos jauniešos. 
2.3. Veicināt jauniešiem domātu pasākumu rīkošanu Ventspilī. 
 

3. Organizators 
3.1. Biedrība “Attīstības fabrika” deleģēšanas līguma ar Ventspils pilsētas domi ietvaros 
sadarbībā ar Ventspils Jauniešu māju. 
3.2. “Ideju nakts 2020” tiek rīkota “Ventspils jauniešu iniciatīvu projektu konkursa” ietvaros, 
apvienojot apmācības un konsultācijas projektu idejas sagatavošanā un īstenošanā.  
 

4. Pasākuma “Ideju nakts” mērķauditorija 
“Ideju nakts 2020” pasākumā aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, kuri vēlas 
īstenot kādu ideju un organizēt pasākumu Ventspils pilsētā. Iespējams pieteikties gan komandā 
(līdz 4 cilvēkiem), gan individuāli. Individuālie dalībnieki komandas veidos uz vietas. 
 
5. Dalībnieku skaits 
 Dalība “Ideju naktī” ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots. Pasākumā ir iespējams 
piedalīties 35 dalībniekiem, kuri ir aizpildījuši pieteikuma anketu (https://ej.uz/id2020) un kuru 
dalību apstiprinājis organizators. 
 

6. Pasākuma aktivitātes 
6.1. Pasākums “Ideju nakts 2020” norisināsies 20 stundu garumā, neskaitot laiku noslēgumam 
un uzvarētāju apbalvošanai. 
6.2. Norises datums: 2020. gada 16. oktobris (no plkst. 14:00 – 00:00) un 17.oktobris (līdz 
plkst. 10:00-18:00). 
6.3. Norises vieta: Ventspils Jauniešu māja, Kuldīgas iela 13. 
6.4. Ievadā dalībnieki, kuriem ir sava projekta vai pasākuma ideja, to prezentē, piebilstot kāds 
atbalsts nepieciešams idejas realizēšanai. 
6.5. Ja ideju projektam vai pasākumam nebūs, tad ar radošām metodēm tās tiks izdomātas 
turpat uz vietas. 
6.6. Piektdien, 16.oktobrī, pirmajā pasākuma daļā notiks dažādas apmācības par komandas 
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saliedēšanu, pasākuma plānošanu, ideju ģenerēšanu, prezentēšanas veidiem u.c. 
6.7. “Ideju nakts” dalībnieki (bez esošas komandas) tiks sadalīti darba grupās un turpmāko 
pasākuma laiku (naktī) kopīgi darbosies pie pasākuma izveidošanas. 
6.8. Dalībnieku darbu uzmanīs un padomu sniegs zinoši mentori, lai izstrādātā ideja būtu pēc 
iespējas labāka. 
6.9. Sestdien, 17.oktobrī, jeb otrajā pasākuma dienā notiks ideju prezentēšanas 
ģenerālmēģinājums, idejas uzlabošana un fināla prezentēšana žūrijai. 
6.10. “Ideju nakts 2020” pasākums tiks noslēgts ar žūrijas vērtējuma apkopošanu, uzvarētāju 
paziņošanu un labāko ideju apbalvošanu. 
 

7. Pasākuma izmaksas 
7.1. Dalība pasākumā “Ideju nakts 2020” ir bezmaksas.  
7.2. Pasākumā “Ideju nakts 2020” dalībniekiem bez maksas tiks nodrošinātas pusdienas un  
vakariņas, kā arī būs pieejama  tēja, kafija, ūdens un uzkodas. 
 

8. Pasākuma publikācija un pietiekšanās 
8.1. Ideju nakts pasākums tiks izsludināts un informāciju par to tiek publicēta Ventspils Jauniešu 
portālā www.jauniesi.ventspils.lv, kā arī citos plašsaziņas līdzekļos. 
8.2. Ideju nakts pasākumam var pieteikties gan individuāli, gan komandā, bet katram 
dalībniekam ir jāaizpilda pieteikuma anketa internetā https://ej.uz/id2020.  
8.3. Pieteikuma anketa elektroniski tiks pieņemta līdz 12. oktobrim. 
8.4. Neskaidrību gadījumā vērties Ventspils Jauniešu mājā, Kuldīgas ielā 13, Ventspilī, vai 
rakstot uz e-pasta adresi: helena.koha@ventspils.lv. 
 

9. “Ideju nakts 2020” pasākuma uzvarētāji 
9.1. Pasākumā izstrādāto ideju finansējuma fonds ir līdz 4000 Eiro. 
9.2. Trīs labākās pasākuma idejas tiks atbalstītas un piešķirts finansējums, lai idejas īstenotu. 
Finansējums tiks piešķirts pēc pasākuma idejas pieteikuma noformēšanas projekta veidlapā un 
pēc papildus nosacījumu ievērošanas. 
9.3. Pārējām komandām tiks dota iespēja ņemt vērā žūrijas ieteikumus un uzlabot pasākuma 
ideju, pretendējot uz atlikušo finansējuma fondu. Uzlabotās pasākumu idejas, kas noformētas 
projekta pieteikuma veidlapā būs iespējams iesniegt “Ideju nakts 2020” koordinatoram  
Ventspils Jauniešu mājā,  Kuldīgas ielā 13.  
 

10. Papildu komentāri 
Lai veiksmīgi piedalītos “Ideju naktī 2020” un īstenotu savu izstrādāto ideju vēlāk, lūgums ņemt 
vērā papildu informāciju: 
10.1. Par dalību “Ideju nakts 2020” pasākumā visi dalībnieki saņems piemiņas lietas. 
10.2. “Ideju nakts 2020” dalībniekiem jāņem līdzi portatīvie datori, lai varētu veidot 
prezentāciju un meklēt visu nepieciešamo informāciju. 
10.3. Pasākumā “Ideju nakts 2020” tiks nodrošināti rezerves portatīvie datori, tiem, kam nebūs 
līdzi savējie. 
10.4. Nakšņot “Ideju nakts 2020” pasākuma laikā nav paredzēts. 
10.5.  Lai saņemtu finansējumu izstrādātās idejas īstenošanai, ideja būs jānoformē un 
jāiesniedz projekta pieteikuma formātā (veidlapa pielikumā Nr. _1_). 
10.6.  Iesniegtajam pieteikumam nepieciešams pievienot papildu informāciju, foto materiālus 
u.c., kas papildinātu un uzsvērtu iesniegtā projekta svarīgumu un norisi. 
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10.7. Projektus jāiesniedz līdz šī gada decembrim (t.i. 2020. gada 30. novembrim), bet 
pasākumus drīkst īstenot līdz 2021. gada mācību gada beigām, t.i. 31. maijam.  
10.8. Projekta īstenotāji savu pasākumu ideju realizēšanai 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). 
10.9. Pasākuma īstenotājiem ne vēlāk kā divas nedēļas pēc projekta pabeigšanas jāiesniedz 
atskaite par projekta norisi un tā rezultātiem (čekiem par veiktajām izmaksām, foto, video, u.c) 
(veidlapa pielikumā Nr.2_). 
10.10. Lai veiksmīgi noslēgtu projektu un pasākumu ir nepieciešams nodrošināt pasākuma 
publicitāti – informācija un publikācijas medijos un sociālajos tīklos. Visās publikācijās un sociālo 
tīklu ierakstos ir obligāti jānorāda: „Projekts tiek īstenots Ventspils Jauniešu iniciatīvu projektu 
konkursa ietvaros un to līdzfinansē Ventspils pilsētas pašvaldība”. 
10.11. Projektu konkursa koordinatoram un biedrībai  “Attīstības fabrika” ir tiesības apstiprināto 
projektu un pasākumu pieteikumos un atskaitēs ietverto informāciju izmantot prezentācijās, kā 
arī plašsaziņas līdzekļos. 
 

 
 
 

Ventspils Jauniešu mājas 
projektu vadītāja 

H.Koha 
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Pielikums Nr. 1 

Pieteikuma veidlapa 
Projekta nosaukums  

Kopējās izmaksas (EUR)  

Kopējais projekta 
īstenošanas laiks 

 

Projekta pieteicējs/vadītājs 
Pielikumā jāpievieno projekta pieteicēja (projekta vadītāja) CV 

Vārds, uzvārds  

Personas kods  

Tālruņa numurs  

E-pasta adrese  

(Ja projektu organizē grupa vai vairāk kā viens cilvēks) 

Grupas nosaukums  

Organizatoru komanda 

Nr. Vārds, uzvārds Pienākumi 

1.   

2.   

3.   

Projekta apraksts 

Projekta mērķi 

Ko šis projekts sasniegs, kas tiks īstenots utt.? Mērķis jāformulē vienā teikumā. Ja tas ir komplekss, 
var veidot vairākus uzdevumus mērķa sasniegšanai. 

Projekta mērķis ir  

Projekta nepieciešamības pamatojums (Situācijas apraksts) 

Kādēļ projekts iecerēts, kādu problēmu tas risina, cik aktuāla ir šī problēma utt., ja ir, miniet 
piemērus un statistiku? 

 

Projekta mērķauditorija 

Cilvēku grupas, kam projekts varētu interesēt. Miniet konkrētu skaitu - cik cilvēku (pa vecuma 
grupām), interešu grupa, saistība ar tēmu utt. 
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Projekta aktivitātes 

Projekta aprakstā pastāsti, kas notiks aktivitātē, cik daudz dalībnieki tajā piedalīsies, kāpēc izvēlējies šādu aktivitāti mērķa sasniegšanai. Jebkuram pasākumam notiek 
gatavošanās, pats pasākums, publicitāte pēc pasākuma. Vienā projektā var būt arī vairāki pasākumi. Projekta publicitātei ir jābūt kā atsevišķai aktivitātei! 
(Ja nepieciešams, droši pievieno papildus rindiņas)  

Nr.
p.k. 

Aktivitātes nosaukums Aktivitātes norises 
vieta un laiks 

Aktivitātes apraksts 

1.    

2.    

3.    

Projekta rezultāti 

Kā projekta aktivitātes veicinās mērķa īstenošanu un aktuālās problēmas novēršanu, kādas pārmaiņas būs notikušas un cik lielā mērā? Miniet skaitliskos rezultātus – cik 
dalībnieki (pa vecuma grupām, ja kāda neatbilst jauniešiem 13-30 gadi) piedalīsies pasākumos! 

 

Projekta pieteicēja paraksts un atšifrējums:     

 Paraksts  Vārds Uzvārds 

Iesniegšanas datums:  
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Pielikums Nr. 3 

Atskaites veidlapa 
Projekta nosaukums  

Projekta līguma Nr.  

Kopējās faktiskās izmaksas 
(EUR) 

 

Projekta apraksts 
Projekta norises datums, laiks  

Projekta norises vieta  

Projekta īstenošanas apraksts (aktivitāšu izklāsts) 

Kādas aktivitātes tika realizētas, kas no iecerētā izdevās un kas neizdevās? 

 
 

Informācija par projekta dalībniekiem, apmeklētājiem 

Raksturojiet projekta dalībniekus un miniet skaitliskos sasniegtos rādītājus!  

 
 

Projekta mērķu izpilde 

Vai tika sasniegti izvirzītie projekta mērķi? 

 
 

Turpmākie iespējamie projekti 

Lūdzu, aprakstiet nākotnes plānus – vai plānojat īstenot citus projektus kā turpinājumu šim vai par 
citām tēmām? 

 

Pielikumā pievienot dalībnieku sarakstu ar parakstiem un fotogrāfijas no pasākuma! 
Fotogrāfijas kā atsevišķi faili jānosūta arī elektroniski uz e-pastu: helena.koha@ventspils.lv 
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Pielikums Nr.3 
 

FINANŠU ATSKAITE – aizpildāma kopā ar projektu konkursa koordinatoru. 
 

Lūdzu, aizpildi tabulu, norādot faktiski izlietoto finansējumu pa izdevumu pozīcijām! 
Ja nepieciešams, pievieno papildus rindas tabulai! 
 

N
r.

p
.k

 

Pozīcija 

Projekta 
pieteikumā 
paredzētā 

summa 
(EUR) 

Faktiskā 
izlietotā 
summa 
(EUR) 

Paskaidrojums par atkāpēm no 
plānotā 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 Kopā:    

 
 

Projekta pieteicējs:  

 (paraksts, paraksta atšifrējums) 

Datums:  

 


