
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

AGLONAS NOVADA DOME 
 

Reģistrācijas numurs 90000065754, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 

Tālr./fakss +371 65324573  www.aglona.lv 

 

APSTIPRINĀTS 

Aglonas novada domes 

 2018.gada 29. martā 

sēdē protokols  Nr.9, § 6. 

 

 

NOLIKUMS 

Jauniešu iniciatīvu konkursa nolikums 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un novērtēti jauniešu iniciatīvu pieteikumi un 

finansiāli atbalstīta projektu īstenošana Jauniešu iniciatīvu konkursa (turpmāk – Konkurss) 

ietvaros. 

2. Finanšu līdzekļus konkursa kārtībā piešķir iniciatīvu īstenošanai Aglonas novada jaunietim vai 

jauniešu grupai vecumā no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot) (turpmāk – Pretendents). 

3. Atbildīgais par konkursa norisi ir Aglonas novada domes jaunatnes lietu speciālists. 

4. Konkursa komisiju projektu pieteikumu izvērtēšanai (turpmāk – Komisija) izveido Aglonas 

novada domes (turpmāk – Dome) izpilddirektors, izdodot rīkojumu. 

5. Konkursā atbalstītie projekti tiek finansēti no Domes budžeta saskaņā ar apstiprināto budžetu. 
6. Paziņojums par konkursa izsludināšanu tiek publicēts Aglonas novada pašvaldības mājaslapā 

www.aglona.lv  un informatīvajā izdevumā „Aglonas Novada Vēstis” 

II  Konkursa mērķis un uzdevumi 

 

7. Konkursa mērķis ir uzlabot Aglonas novada jauniešu - personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem - 

dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, atbalstot jaunatnes iekļaušanos politiskajos, 

ekonomiskajos, sociālajos, izglītības, sporta un kultūras procesos Aglonas novadā. 

8. Konkursa uzdevumi: 
8.1. atbalstīt Aglonas novadā darbojošās audzēkņu pašpārvaldes, pašvaldības 

jauniešu biedrības, jauniešu organizācijas, jauniešu centrus, jauniešu neformālās 

grupas; 

8.2. veicināt jauniešu līdzdalību jaunatnes problēmu risināšanā; 

8.3. sekmēt jauniešu piederības sajūtu savam novadam; 

8.4. veicināt sadarbību starp paaudzēm, jauniešiem, pašvaldību un uzņēmējiem; 
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8.5. izvērtēt iesniegto projektu atbilstību izvirzītajam mērķim un piešķirt pašvaldības 

finansējumu atbalstāmajiem projektiem. 

 

III Konkursa norise un kārtība 

9. Konkursa aktivitātes var tikt īstenotas tikai Aglonas novada teritorijā. 

10. Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm: 

10.1. neformālās mācīšanās aktivitātēm un pasākumiem; 

10.2. āra dzīves aktivitātēm; 

10.3. jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā; 

10.4. fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību 

attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātajiem treniņiem, amatierturnīriem u.tml.).; 
10.5. radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām, 

izstāžu veidošanai). 

11. Projekta attiecināmās izmaksas: 

11.1. materiāli un kancelejas preces; 

11.2. inventārs un aprīkojums (līdz 50% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām); 

11.3. lektoru apmaksa (20% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām); 

11.4. pakalpojumi, kas tieši saistīti ar projekta norisi (līdz 50% no projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām); 

12. Projekta neattiecināmās izmaksas: 
12.1. projekta administratīvās izmaksas; 

12.2. projekta vadītāja, grāmatveža un cita personāla atalgojums, tajā skaitā nodokļi; 

12.3. projekta sagatavošanas izmaksas; 

12.4. prēmijas; 

12.5. naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksas; 

12.6. izmaksas, kas neatbilst projekta mērķa sasniegšanai un izmaksas, kas jau tiek finansētas no 

citiem finanšu avotiem; 

12.7. ārzemju braucieni. 
13. Konkursā pieejamā budžeta ietvaros tiks atbalstīti vairāki jaunatnes iniciatīvu projekti. Viena 

projekta pieprasītā summa nedrīkst būt lielāka kā 300.00 EUR. Aglonas novada kopējais 

budžets jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai ir 1200.00 EUR. 

14. Konkursa  ietvaros  tiks  sniegts  atbalsts  projektiem,  kurus  plānots  īstenot  laika  posmā no 

20. maija līdz 20. novembrim. 

15. Konkursa ietvaros Pretendentam ir tiesības saņemt finansējumu ne vairāk kā viena projekta 

īstenošanai. 

16. Atbildīgais par konkursa norisi nedēļas laikā pēc Paziņojuma par konkursa 

izsludināšanu publicēšanas rīko informatīvu semināru jauniešiem projekta izstrādes un 

prezentēšanas būtiskākajos jautājumos, lai nodrošinātu jauniešu faktisku iesaisti projekta 

izstrādē un realizācijā. Semināra laiku un vietu izziņo Aglonas novada pašvaldības mājaslapā 

aglona.lv. 

IV Projektu pieteikumu iesniegšana 

 

17. Projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas (1.pielikums) un 

projekta tāmes (2.pielikums). 

18. Projektu iesniegšana: 
18.1. Projekts jāiesniedz: 

18.1.1. papīra formā- izdrukāts 1 (vienā) eksemplārā. Projekti iesniedzami latviešu valodā 

uz A4 formāta lapām, datorsalikumā. Iesniegšanas vieta – Aglonas novada domē, 

Somersētas iela 34, Aglonā, Aglonas novadā. 



18.1.2. elektroniskā versija – nosūtot uz paziņojumā par Konkursu norādīto e-pasta adresi 

līdz  paziņojumā  par  Konkursu    norādītajam  termiņam,  e  –  pasta  nosaukumā  norādot 

„Pieteikums iniciatīvu konkursam”. 

18.2. Projekta iesniegšanas datums –aprīļa pēdējā darba diena. 

19. Komisija izskata tikai paziņojumā par Konkursu norādītajā termiņā iesniegtos projektu 

pieteikumus. 

V Pieteikumu izskatīšana un vērtēšanas kritēriji. Rezultātu paziņošana 

 

20. Komisija sastāv no Komisijas priekšsēdētāja un 4 (četriem) Komisijas locekļiem. 

21. Konkursa komisija, pieņemot lēmumu, ievēro šādus pamatkritērijus un prioritātes: 

21.1. projektu realizē paši jaunieši; 

21.2. jaunatnes iniciatīvu projekts realizē jauniešu neformālās izglītības, kultūras, ārpustelpu, 

sporta, jaunatnes līdzdalības, karjeras veicināšanas u.c. jauniešiem interesentus pasākumus, 

apmācības, aicinot piedalīties visus ieinteresētos jauniešus; 

21.3. jaunatnes iniciatīvu projekts sekmē veselīga dzīvesveida popularizēšanu, lietderīgu brīvā 

laika pavadīšanu jauniešu vidū; 

21.4. jaunatnes iniciatīvu projekts veicina sociālo iekļaušanu, jauniešiem draudzīgas vides 

attīstību Aglonas novadā; 

21.5. projekts popularizē brīvprātīgo darbu jauniešu vidū. 

22. Projekti, kas atbilst Konkursa Nolikumam, tiek vērtēti atbilstoši atzīmei projekta pieteikumā 

(Aglonas pagasts, Grāveru pagasts, Kastuļinas pagasts, Šķeltovas pagasts), ja kādā no pagastiem 

Projekts netiek iesniegts, vai neatbilst Nolikuma kritērijiem, finansējums tiek piešķirts 

nākamajam lielāko punktu skaitu ieguvušajam projektam.  

23. Komisija projektus izskata 2 nedēļu laikā, rezultāti tiek paziņoti rakstiski iesniedzējiem. 

24. Noraidījuma iemeslus jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa

 iesniedzējiem paziņo elektroniski uz e-pastu. 

 

VI Finansējuma saņemšanas kārtība, kontrole un atskaite 

 

25. Jaunieši vai jauniešu grupas, kuru projekti tiek atbalstīti, 5 darba dienu laikā, no rezultātu 

paziņošanas, sazinās ar Aglonas novada Jaunatnes lietu speciālistu, lai vienotos par finansējuma 

piešķiršanas kārtību un parakstītu finansēšanas līgumu. 

26. Aglonas novada dome ir tiesīga veikt piešķirto finanšu  līdzekļu  izlietojuma  pārbaudi un 

kontrolēt jaunatnes iniciatīvu projekta realizāciju, atbilstoši konkursa nolikumam un projekta 

pieteikuma dokumentācijai. 

27. Jaunatnes  iniciatīvu  projekta  organizētāji  ir  atbildīgi  par  projekta  aktivitāšu     īstenošanu 

atbilstoši apstiprinātā projekta pieteikumam un pārskaitīto finanšu līdzekļu lietderīgu 

izmantošanu atbilstoši apstiprinātajai projekta budžeta tāmei. 

28. Persona vai personu grupa, kurai ar konkursa komisijas lēmumu tika piešķirts finansējums, 15 

darba dienu laikā, pēc jaunatnes iniciatīvu projekta noslēguma, iesniedz Aglonas novada 

Jaunatnes lietu speciālistam iniciatīvu projekta satura analīzi un atskaiti (3. pielikums) 

 

VII Noslēguma jautājumi 

 

29. Ar šā nolikuma spēkā stāšanos zaudē spēku 24.03.2016. apstiprinātais (protokola Nr. 5, §4.) 

“Jauniešu iniciatīvu konkursa nolikums”. 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja I. Barkeviča



1. pielikums 
Jaunatnes iniciatīvu projektu līdzfinansējuma piešķiršana nolikumam 

 

 

Jaunatnes iniciatīvu projekta pieteikuma veidlapa 

 

1. Projekta nosaukums: 

 

2. Pagasts: 

 Aglonas pagasts 

 Grāveru pagasts 

 Kastuļinas pagasts 

 Šķeltovas pagasts 

 

3. Projekta pieteicējs: juridiska persona   fiziska persona 

 

3.1. Projekta pieteicējs (juridiska persona): 

Nosaukums: 

___________________________________________________________________________ 

 

Personas juridiskā adrese: 

___________________________________________________________________________ 

 

Reģistrācijas numurs: 

___________________________________________________________________________ 

 

Bankas rekvizīti (banka, konta numurs): __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tālrunis: __________________________ 

Fakss: ____________________________ 

e-pasts: ___________________________ 

 

Projekta pieteicēja likumīgā pārstāvja vārds, uzvārds, amata nosaukums : 
__________________________________________________________________________________ 

 

3.2. Projekta pieteicējs (fiziska persona): 

 

Vārds, uzvārds _______________________________________________________________ 

Adrese: 

_____________________________________________________________________ 

Tālrunis: ________________________  E-pasts: ________________________________ 

Jauniešu neformālās grupas nosaukums: 

___________________________________________________________________________  
 

4.Projekta konsultants: 

Vārds, uzvārds 

 



2. pielikums 
Jaunatnes iniciatīvu projektu līdzfinansējuma piešķiršana nolikumam 

 

Darba vieta, amata nosaukums:__________________________________________________ 

Tālrunis: ________________________  E-pasts: ________________________________ 
 

Projekta īstenošanas termiņi:  __________________________________________ 

5. Projekts paredzēts jauniešiem vecumā no  līdz  

6. Plānotais iniciatīvu projekta aktivitātēs iesaistīto jauniešu skaits   

7. Projekta kopējais budžets(EUR) 

Pieprasītā summa no Aglonas novada domes(EUR)   

Pašfinansējums (EUR)  
Cits finansējums (sponsori u.c.) (EUR)  
Esmu iepazinies (-usies) ar Aglonas jaunatnes iniciatīvu projektu līdzfinansējuma 
piešķiršanas nolikumu un piekrītu tā noteikumiem. 
 

Projekta pieteicējs /____________________________/ 

                                  Paraksts                              Paraksta atšifrējums – vārds ,uzvārds 

 

Datums



2. pielikums 
Jaunatnes iniciatīvu projektu līdzfinansējuma piešķiršanas nolikumam 

 

 

Informācija par jaunatnes iniciatīvu projektu 

1. Projekta nosaukums:  

 

2. Projekta apraksts: 

2.1. projekta nepieciešamības pamatojums (kāpēc projekts ir nepieciešams) (līdz 10 

rindām) 

 

 

2.2. projekta mērķis (1teikums) 

 

 
2.3. projekta uzdevumi (konkrēti uzskaitīt) 

1.  

…  

 
2.4. projekta galvenās aktivitātes un  paredzamierezultāti: 

N.p.k. Aktivitāte (pasākums) Mērķa grupa 

(tiešie 

ieguvēji) 

Laiks Rezultāts 

1.     

2.     

...     

     

3. Projektabudžets: 

( izdevumu sadalījums, tāmes konkrēts atšifrējums): 
Izdevumu veidi Finansējums 

no domes 

(EUR) 

Pašfinan- 

sējums 

(EUR) 

Cits 

finansējums 

(EUR) 

1.Publicitātes izdevumi    
2.Kancelejas preces    
3.Mazvērtīgais inventārs    
4.Mācību līdzekļi, materiāli    
5.Transporta pakalpojumi    
6.Sakaru pakalpojumi    
7.Darba (pakalpojumu) līgumi (lektori, treneri 
u.c.) 

   

8.Sociālais nodoklis(24.09%)    
KOPĀ    

4. Ziņas par projekta organizētājiem: 

N.p.k. Projekta pieteicēji Sadarbības partneri 

   

   

 

Projekta pieteicējs /_____________________________/ 

                                          Paraksts Paraksta atšifrējums vārds,uzvārds 

Datums



 

 

 

Jaunatnes iniciatīvu projekta satura analīze un atskaite 

 

Saskaņā ar . .20__. LĪGUMU nr.  „Par  līdzfinansējuma  piešķiršanu jaunatnes 

iniciatīvu projektu realizēšanai” no  . gada ____._____________ līdz 

_______.gada .____________ ir īstenots projekts (projekta nosaukums) 

 

_______________________________________________________________________ 

 

1. Projekta organizētājs: 

_________________________________________________________________________ 

2. Laiks,vieta: 

_________________________________________________________________________ 

 

3.Īss aktivitāšu apraksts : 

Aktivitāte (pasākums) 

Kas notika? 

Ko darīja? 

Kur piedalījās? 

Dalībnieki 

(skaits, 

vecums) 

Rezultāti 

    

    

    

    

    

 

5. Secinājumi ( vai sasniegts mērķis un izpildīti uzdevumi, kas jāpilnveido): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Vizuālais atspoguļojums (2- 4 fotogrāfijas) un projekta laikā tapušo preses materiālu 

kopijas (pievienot). 

 

7.Atskaites sagatavotāja vārds, uzvārds__________________________________________ 

 

 

Datums___________________ Paraksts ______________________________



 

 

Finanšu atskaite 

 

 

1. No Aglonas novada domes  saņemtie līdzekļi (summa EUR) ir izlietoti 

šādi: 

 

N.p.k. Datums Izmaksu apliecinošā dokumenta 

nosaukums, numurs, 

maksājuma saņēmējs 

Summa 

(EUR) 

Pakalpojums/prece 

1.     

2.     

 

Pavisam kopā ____________ EUR __________________________________________ 

(summa vārdiem) 

 

Finanšu atskaitei  pievienotas  finanšu dokumentu  (pavadzīmes,  rēķini, čeki  u.c.) 

kopijas  uz 

….. lapām. 

 

Visi oriģinālie maksājumus apliecinošie dokumenti tiks saglabāti 5 gadus no šīs atskaites 

iesniegšanas Aglonas novada domei 

 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs; fiziskas personas vārds, uzvārds, 
pers.kods) 

 
(juridiskās personas juridiskā adrese, fiziskās personas deklarētā adrese) 

 

Apstiprinu, ka Aglonas novada domes pārskaitītie līdzekļi izlietoti saskaņā ar projektu 

tikai līgumā un projektā paredzētiem mērķiem, atbilstoši pievienotajai projekta satura 

atskaitei un šai atskaitei. 

 

Projekta vadītājs     

(paraksts) (paraksta atšifrējums) 

 

 

Datums,vieta 



 

 

 

Projektu pieteikumu vērtēšanas kritēriji 

 

Komisija veic iesniegto pietikumu izvērtēšanu atbilstoši sekojošiem vertēšanas kritērijiem: 

 

N.p.k. Vērtēšanas kritēriji Punkti (maks.) Punkti (iegūti) 

1. Aizpildīta, parakstīta jaunatnes 

iniciatīvu projekta pieteikuma 

veidlapa (1.pielikums) 

Jā/nē  

2. Projekts iesniegts norādītajā termiņā Jā/ nē  

3. Atsūtīta projekta elektroniskā versija Jā/nē  

4. Informācija par jaunatnes 

iniciatīvu projektu: 

20  

4.1. Projekta nepieciešamības apraksts 

(aktualitāte, nozīmīgums 

novadam) 2.1.p. 

3  

4.2. Projekta mērķis (noformulēts 

konkrēti, atbilsts konkursa mērķim) 

2.2.p. 

3  

4.3. Projekta uzdevumi (uzskaitīti 

konkrēti, reāli paveicami) 2.3.p. 

3  

4.4. Projekta aktivitātes aprakstītas 

detalizēti, nozīmīgas, norādīts laiks, 

dalībnieku skaits, rezultāts)2.4.p. 

5  

4.5. Projekta tāmes atšifrējums sīks, 

aritmētiski pareizs, ekonomiski 

pamatots 3p. 

3  

4.6. Sniegtas ziņas par projekta 

iesniedzēju, sadarbības partneriem 

(pārliecina par veiksmīgu projekta 

īstenošanu) 4.p. 

3  

    

 Kopā 20  

 

 

*Ja 1-3 kritērijā ir vismaz  viens vērtējums  “nē”, projekts kopumā netiek vērtēts. 

 

Komisijas locekļa paraksts/ atšifrējums_____________________________________ 


