
 

 
 

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTU 

KONKURSS  

NOLIKUMS 

 

1. Vispārējie noteikumi: 

1.1.    Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Krāslavas novada pašvaldība (turpmāk - PAŠVALDĪBA) piešķir 

finansējumu jauniešu projektu īstenošanai; 

1.2. Konkursā var piedalīties ar projektu pieteikumiem, kuru realizācija notiek Krāslavas novada 

teritorijā; 

1.3. Konkursu organizē Krāslavas novada Izglītības pārvalde (turpmāk - Pārvalde); 

1.4. Projekta īstenotājam jānodrošina publicitāte ar atsauci uz finansētāju. 

2. Projektu pieteikumu konkursa mērķi: 

Atbalstīt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību sabiedriskajās norisēs, kas veicina jauniešu 

intelektuālās, fiziskās un sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanu. 

3. Projeku konkura uzdevumi: 

3.1. Sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un 

realizēšanā; 

3.2. Sekmēt atbildības sajūtas, lokālpatriotisma un pilsoniskās apziņas veidošanos jauniešos. 

4. Projektu konkursa jomas: 

    Izglītība, dabas aizsardzība, apkārtnes labiekārtošana, kultūra, māksla, sports un brīvais laiks. 

5. Finansējums tiek piešķirts šādiem projektiem: 

5.1. sporta pasākumi un aktivitātes;  

5.2. būvniecība un remontdarbi, ja to mērķis atbilst projektu konkursa mērķim; 

5.3. konkursu, izstāžu utt. rīkošana; 

5.4. kursu, semināru u.c. izglītojošu aktivitāšu un pasākumu organizēšana; 

5.5. brīvprātīgā darba popularizēšana; 

5.6. jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana; 

5.7. pozitīva Krāslavas novada tēla veidošana un popularizēšana Krāslavas novada iedzīvotāju 

vidū un valstī; 

5.8. vides aizsardzības pasākumi Krāslavas novadā; 

5.9. Krāslavas novada attīstība un labiekārtošana. 

6. Finansējums netiek piešķirts šādiem projektiem: 

6.1. politiski, militāri vai reliģiski pasākumi; 



6.2. veselības aprūpe un medicīnas pakalpojumi; 

6.3. tūrisma ceļojumi; 

6.4. darba alga. 

7. Projektu iesniedzēji: 

7.1. Krāslavas novada izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldes, nevalstiskas jauniešu 

organizācijas, jauniešu klubi un neformālās jauniešu grupas, kurās ir apvienojušies vismaz 5 

jaunieši; 

7.2. mērķauditorija ir Krāslavas novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 

  

8. Kritēriji, pēc kuriem tiek vērtēti projektu pieteikumi: 

8.1. projekta nozīmīgums sabiedrības grupas attīstības veicināšanā; 

8.2. projekta aktualitāte un oriģinalitāte. 

8.3.  projekta ieguldījums ilgtermiņa attīstības veicināšanā; 

8.4.  projekta nepieciešamības pamatojums; 

8.5.  projektam ir skaidrs un saprotams gala rezultāts; 

8.6.  projekta mērķi ir skaidri formulēti un reāli sasniedzami; 

8.7.  projekta aktivitātes atbilst uzstādītajiem mērķiem; 

8.8.  projekta laika grafiks ir reāli izpildāms un pamatots; 

8.9.  projekta budžeta plānojums ir pārskatāms, pamatots, samērīgs izmaksu ziņā; 

8.10. jauniešu ieguldījums projekta pieteikuma sastādīšanā un īstenošanā. 

9. Projektu pieteikumu iesniegšanas nosacījumi un termiņš. 

9.1. projekta pieteikums jāiesniedz no 2020. gada 9. marta līdz 2020. gada 30. martam. 

9.2. Krāslavas novada Izglītības pārvalde uzņemas atbildību par projektu pieteikumā sniegtajiem 

personas datiem un garantē, ka tie netiks publicēti (izņemot iesniedzēja vārdu un uzvārdu) un 

nodoti trešajām personām; 

9.3. viens pretendents vienlaikus var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu; 

9.4. projekta pieteikumu (Pielikums Nr.1.) un projekta saturisko atskaiti (Pielikums Nr.2.) 

jāiesniedz Krāslavas novada Izglītības pārvaldē (Skolas ielā 7, 7.kab., 2. stāvā), jaunatnes lietu 

speciālistei Juliannai Moisejenkovai . 

9.5. Ja iesniegtā projekta aktivitātes ir paredzētas plašākai jauniešu auditorijai, tad iesniedzot 

projekta pieteikumu pievieno sadarbības partnera apliecinājumu (brīvā formā) par līdzdalību 

projekta aktivitāšu īstenošanā. 

10. Projektu pieteikumu izvērtēšana un konkursa norises kartība. 

10.1. projekti, kas atbilst konkursa mērķim un nolikuma prasībām, tiek vērtēti saskaņā ar 8.1. - 

8.10. punktā minētajiem kritērijiem; 

10.2. projekta pieteikumus izskata vērtēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā, kuru izveido ar novada 

domes priekšsēdētāja rīkojumu.  



10.3. projekti tiks izskatīti 7 darba dienu laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām; 

10.4. rezultāti tiks individuāli paziņoti projektu pieteicējiem 2 darba dienu laikā pēc to 

izskatīšanas. 

11. Finansējuma piešķiršana. 

11.1. maksimāla finansējuma summa, ko pašvaldība piešķir viena projekta realizēšanai, ir EUR 

500. 

11.2. kopējais jauniešu projektiem pieejamais finansējums 2020. gadā ir EUR 4500. 

11.3. projekta īstenošanai ir nepieciešams projekta pieteicēja brīvprātīgais darbs projekta 

administrēšanā; 

11.4. projekta īstenošanai nav nepieciešams līdzfinansējums; 

11.5. projektam ir jābūt īstenotam līdz 2020. gada 30. oktobrim. 

11.6. pēc projekta noslēguma projekta īstenotājam divu nedēļu laikā jāiesniedz Pārvaldei 

noteikta parauga saturiskā un finanšu atskaite (Pielikums Nr.2.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


