
APSTIPRINĀTS 

ar Daugavpils novada domes 

lēmumu Nr.____ no ___________ 

 

Daugavpils novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa  

„ATTĪSTI SEVI!” 

NOLIKUMS 

 

1. Konkursa mērķis un uzdevumi 

 

1.1. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa „Attīsti sevi!” (turpmāk tekstā – KONKURSS) mērķis 

ir veicināt jauniešu līdzdalību sev svarīgu jautājumu risināšanā.  

1.2. Projektu konkursa uzdevumi:  

1.2.1. veicināt jauniešu pašiniciatīvu un aktivitāti pagastos;  

1.2.2. rosināt jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu;  

1.2.3. rosināt lokālās piederības apziņas un patriotisma aktualizēšanu un stiprināšanu 

jauniešu vidū.  

 

2. Konkursa dalībnieki 

 

2.1. KONKURSĀ var piedalīties: 

2.1.1. Daugavpils novada teritorijā reģistrētās biedrības, kuru darbības mērķauditorija ir 

jaunieši; 

2.1.2.  Daugavpils novada jauniešu neformālās grupas (vismaz 3 jaunieši vecumā no 13 līdz 

25 gadiem); 

2.1.3. Daugavpils novada izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldes. 

2.2. Viens konkursa dalībnieks var iesniegt ne vairāk ka vienu projekta iesniegumu. 

 

3. Konkursā atbalstāmās aktivitātes 

 

3.1. KONKURSĀ tiks atbalstītas tikai tās projektu idejas, kas ir vērstas uz jauniešu dzīves 

kvalitātes uzlabošanu pagastos, veicinās viņu izglītošanu un paplašinās lietderīgā brīvā laika 

pavadīšanas iespējas. 

3.2. KONKURSA prioritātes:  

3.2.1. neformālās izglītības aktivitātes, kas veicinās jauniešu radošo spēju attīstību;  

3.2.2. pasākumu (apmācību) organizēšana, kas veicinās mūsdienīgu prasmju un iemaņu 

apguvi un socializēšanos starp jauniešiem; 

3.2.3. sadarbības veicināšanas aktivitātes, kas vērstas uz ilgtspējīgas sadarbības veidošanu ar 

citu pagastu, novadu, valstu jauniešiem, NVO, jaunatnes organizācijām; 

3.2.4. Jauniešu veselīgā dzīvesveida un sporta aktivitāšu īstenošana; 

3.2.5. Aktivitātes, kas sekmēs dzīves prasmju apgūšanu ar neformālās izglītības metodēm.  

 

3.3. KONKURSA ietvaros īstenotajām aktivitātēm ir jānotiek Daugavpils novada teritorijā.  

3.4. Projektiem ir jābūt īstenotiem no 2020. gada 1. jūnija līdz 30. septembrim.  

 

4. Konkursa organizēšana  

 

4.1. KONKURSU organizē Daugavpils novada Izglītības pārvalde. Tā koordinatore ir Milāna Loča 

(26793922, milana.loca@dnd.lv) – Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes jaunatnes 

projektu koordinatore.  

 

mailto:milana.loca@dnd.lv


4.2. Informācija par KONKURSU tiks izvietota Daugavpils novada domes mājas lapā 

www.daugavpilsnovads.lv.   

 

4.3. Projekta iesniegšana:  

4.3.1. Projekta pieteikums jāiesniedz izdrukāts vienā eksemplārā, latviešu valodā uz A4 

formāta lapām datorsalikumā personīgi, kā arī jānosūta elektroniski uz e-pastu: 

milana.loca@dnd.lv;  

4.3.2. Iesniegšanas vieta: Daugavpils novada Kultūras centrs “Vārpa”, Dobeles iela 30, 2. 

stāvā, Daugavpils novada Izglītības pārvaldes jaunatnes projektu koordinatorei;  

4.3.3. Projekta iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 17. aprīļa plkst. 17:00. Projektu 

pieteikumi, kas tiks iesniegti pēc šī termiņa, netiks vērtēti.  

 

4.4. Projekta pieteikumā jāiekļauj:  

4.4.1. aizpildīta projektu pieteikuma forma (1. pielikums);  

4.4.2. atbalsta vēstule no pagasta pārvaldes par projekta īstenošanu pagasta teritorijā 

(attiecināms uz jauniešu neformālajām grupām un biedrībām); 

4.4.3. atbalsta vēstule no izglītības iestādes (attiecināms uz skolēnu pašpārvaldēm); 

4.4.4. biedrības statūti; 

4.4.5. nometnes programmas1 

 

5. Konkursa vērtēšana 

 

5.1. Projektu vērtēšana norit divās kārtās: 

1. kārta – projektu pieteikumu vērtēšana; 

2. kārta – projekta iesniedzēju ideju aizstāvēšana komisijas priekšā. 

Projektu vērtēšana notiks pēc punktu sistēmas, saliekot kopā visu Vērtēšanas un pārraudzības 

komisijas locekļu norādīto vidējo punktu skaitu. Maksimāli iegūstamais vidējais punktu skaits 

vienam projektam ir 27.  

 

5.2. Vērtēšanas kritēriji: 

 

N.p.k. Vērtēšanas kritērijs Apraksts Vērtējuma skala 

1. Atbilstības kritērijs  
Projekts atbilst nolikuma 2.1., 3.2., 3.3., 

3.4. un 4.4. punktam. 
5 

2. 

Projekta pamatojums, 

atbilstība izvirzītajiem 

projekta mērķiem un 

uzdevumiem 

Projektā iesaistīto jauniešu skaits un 

viņu atbildība, projekts realizē 

jauniešiem aktuālu pasākumu 

programmu (sporta, kultūras, 

līdzdalības, neformālās izglītības u.c. 

jomās), sekmē lietderīga brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, neformālās 

apmācības, jaunu prasmju un pieredzes 

gūšana. 

0-5 

3. Radošā pieeja 

Projekta idejas vai izpildījuma 

oriģinalitāte un novitāte, izmantoto 

darba metožu jauninājumi organizācijā, 

kas veicina jauniešu iesaistīšanos un 

socializāciju, labās prakses piemēru 

veidošana. 

0-5 

 
1 Attiecināms tikai uz projektiem, kuru ietvaros tiks organizētas dienas nometnes 

http://www.daugavpilsnovads.lv/
mailto:milana.loca@dnd.lv


4. 
Sabiedriskais nozīmīgums, 

ilgtspēja  

Projekts būtiski veicinās jauniešu 

līdzdarbošanos, tā aktivitātes un 

rezultāti būs brīvi pieejami plašākai 

sabiedrības daļai (pagasts, novads), 

projekts veicinās jauniešu sadarbību ar 

dažādām organizācijām, metožu/ labās 

prakses piemēru apmaiņa  

0-3 

5. 

Projekta izmaksu pamatojums, 

atbilstība plānotajām projekta 

aktivitātēm 

Pamatotas un racionālas projekta 

aktivitāšu izmaksas, ir saprotams, kā 

veidojas projekta plānotās izmaksas, 

sponsoru piesaiste.  

0-3 

6. Projekta izstrādes kvalitāte 

Projekta mērķu, uzdevumu un rezultātu 

precīzs apraksts, projekta īstenošanai 

ieplānotā laika un finanšu resursu 

atbilstība noteikto uzdevumu 

sasniegšanai. 

0-1 

7. Projekta aizstāvēšana 

Projekta iesniedzēju idejas aizstāvēšana 

komisijas priekšā, idejas realizēšanas 

nepieciešamības pamatojums 

0-5 

 

5.3. Ja projekta pieteikumam atbilstoši 5.2. punkta 1. kritērijam (Atbilstības kritērijs) netiek 

piešķirti 5 punkti, tad projekta vērtēšana tiek pārtraukta.  

 

5.4. Ja vienādu punktu skaitu ir saņēmuši vairāki projekta pieteikumi, tad uzvarētāju nosaka 

balsojot. Balsošanā visiem Vērtēšanas un pārraudzības komisijas locekļiem ir vienlīdzīgas balsis. Ja 

arī tad ir radies vienāds komisijas locekļu balsu sadalījums, tad izšķirošās balss tiesības ir 

Vērtēšanas un pārraudzības komisijas priekšsēdētājam.  

 

5.5. Vērtēšanas un pārraudzības komisija vērtēšanas procesā ir tiesīga pieprasīt papildus informāciju 

(dokumentāciju). 

 

5.6. KONKURSA rezultāti tiks paziņoti līdz 2020. gada 15. maijam, izvietojot informāciju par tā 

rezultātiem Daugavpils novada domes mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv, kā arī iesniedzējiem 

nosūtot elektronisku atbildi par konkursa rezultātiem un vērtējuma pamatojumu. 

 

6. Projektu finansēšana un administrēšana 

 

6.1. KONKURSĀ pieejamā budžeta ietvaros tiks atbalstīti vairāki jaunatnes iniciatīvu projekti, 

nosakot viena projekta maksimālo atbalstāmo summu EUR 1000,00. Ja kāda iesniegtā projekta 

summa būs zemāka par EUR 1000,00, tad maksimāli atbalstāmo projektu skaitu noteiks 

KONKURSA Vērtēšanas un pārraudzības komisija. 

 

6.2. KONKURSA līdzekļi netiek piešķirti šādiem mērķiem vai izdevumiem: 

• projektiem, kurus plānots īstenot ārpus Daugavpils novada teritorijas; 

• telpu uzturēšanas izdevumu segšanai; 

• inventāra iegādei, kura kopējā vērtība pārsniedz 40% no projekta kopējā budžeta; 

• nometņu vadītāju atalgojumam (pirms nodokļu nomaksas), kurš pārsniedz 25% no projekta 

kopējām izmaksām; 

• citiem projektiem, kas tiek realizēti projekta pieteikuma iesniegšanas brīdī.  

 

http://www.daugavpilsnovads.lv/


6.3. Līdzekļi atbalstāmajiem projektiem tiks pārskaitīti saskaņā ar Daugavpils novada pašvaldības 

Izpilddirektores rīkojumu attiecīgo pagastu pārvalžu vai biedrību kontos. 

 

6.4. Projektu realizētāji ir atbildīgi par projekta aktivitāšu īstenošanu (atbilstoši apstiprinātajam 

projekta pieteikumam) un pārskaitīto finanšu līdzekļu lietderīgu izmantošanu (atbilstoši 

apstiprinātajai projekta budžeta tāmei), vadoties pēc Latvijas Republikas likumdošanas.  

 

6.5. KONKURSA Vērtēšanas un pārraudzības komisija projektu norises laikā veic projektu 

pārraudzību un novērtē aktivitāšu atbilstību projekta mērķim, kā arī ir tiesīga iepazīties ar projekta 

finanšu dokumentiem. 

 

6.6. Projektu atskaišu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 14. oktobris. Projekta realizētājs iesniedz 

aizpildītu atskaites formu (2. pielikums) kopā ar attaisnojošo dokumentu kopijām (rēķini, čeki, u.c.) 

par līguma finansējuma summas izlietojumu, Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes 

jaunatnes projektu koordinatorei (Daugavpils novada Kultūras centrs, 2.stāvā, Dobeles iela 30, 

Daugavpils).  

 

 


