Latvijas Republika
TALSU NOVADA DOME
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532
Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu nov., LV- 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv

Talsos
2015.gada 12.marts
Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa
nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”
41.panta 1.daļas 2.punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un novērtēti jauniešu iniciatīvu projektu
pieteikumi un finansiāli atbalstīta projektu īstenošana Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu
konkursa (turpmāk – Konkurss) ietvaros.
2. Finanšu līdzekļus konkursa kārtībā piešķir iniciatīvu īstenošanai Talsu novada jaunietim vai
jauniešu grupai vecumā no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot) (turpmāk – Pretendents). Ja Pretendents ir
jaunāks par 18 gadu vecumu, Pretendentam jāpiesaista atbalsta persona, kas sasniegusi vismaz 18
gadu vecumu. Projektam var būt konsultants.
3. Pretendentam jābūt projekta sadarbības organizācijai – nevalstiskai organizācijai vai Talsu
novada pašvaldības iestādei, kura ir projekta finansējuma saņēmējs. Nevalstiskajām organizācijām
projekta pieteikumam jāpievieno reģistrācijas apliecība.
4. Konkursu organizē Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome (turpmāk – Padome).
5. Projekta konkursa kopējā summa ir līdz 3000,00 euro.
6. Projekta pieteikumus vērtēs Padomes izveidota komisija. Projekta rezultātus apstiprina
Padome.
7. Paziņojums par konkursu tiek publicēts portālos www.talsi.lv , www.talsubjc.lv un
www.tases.jimdo.com, pašvaldības informatīvajā izdevumā „Talsu Novada Ziņas”, informētas
izglītības iestādes un pārvaldes.
II. Konkursa mērķis un nosacījumi

8. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Talsu novada jauniešu
iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtību
orientāciju un aktīvu līdzdalību.
9. Projektā jāiesaista vismaz 20 dalībnieki, no kuriem vismaz 75% jābūt jauniešiem vecumā no
13-25 gadiem.
10. Projekta īstenošanas ietvaros nav pieļaujams gūt ienākumus. Ja projekta ietvaros tiek gūti
ienākumi, par gūto ienākumu apjomu tiek samazināts projektam piešķirtais finansējums.
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11. Projekta aktivitātēm jānorisinās Talsu novadā. Šā nolikuma 13.punktā noteiktās Projekta
aktivitātes jāīsteno laika periodā no maija līdz novembrim un rezultāti jāprezentē Talsu novada
jaunatnes lietu konsultatīvās padomes un Talsu novada jauniešu organizāciju un skolēnu
pašpārvalžu apvienības „Tas.Es.” seminārā kārtējā gada decembrī.
III. Finansējums

12. Projekta attiecināmās izmaksas ir projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās
izmaksas līdz 500,00 euro vienam projektam. Projekta norēķini tiek veikti bezskaidras naudas
norēķinu veidā.

13. Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:
13.1. neformālās mācīšanās aktivitātēm un pasākumiem;
13.2. āra dzīves aktivitātēm;
13.3. jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
13.4. fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību
attiecīgajā sporta veidā;
13.5. radošai pašizpausmei.
14. Projekta neattiecināmās izmaksas:
14.1. projekta administratīvās izmaksas;
14.2. projekta vadītāja, grāmatveža un cita personāla atalgojums, tajā skaitā nodokļi;
14.3. projekta sagatavošanas izmaksas;
14.4. pamatlīdzekļu iegāde;
14.5. prēmijas, dāvinājumi, balvas un citi materiāli stimulējoši pasākumi;
14.6. naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksa;
14.7. izmaksas, kas neatbilst projekta mērķa sasniegšanai.
15. Ja projekta sadarbības organizācija ir nevalstiska organizācija ar savu kontu, tad finansējums
tiks izmaksāts 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Ja projekta sadarbības organizācija ir
pašvaldības iestāde, tad finansējums tiks ieskaitīts sadarbības organizācijas kontā 10 dienu laikā pēc
līguma noslēgšanas.
IV. Projektu pieteikumu iesniegšana

16. Lai piedalītos Konkursā, Pretendentam jāiesniedz:
16.1. projekta pieteikums (1. pielikums);
16.2. projekta tāme (2. pielikums).
17. Konkursa ietvaros Pretendentam ir tiesības saņemt finansējumu ne vairāk kā viena projekta
īstenošanai.
18. Pieteikums iesniedzams:
18.1. papīra formā – 1 (vienā) eksemplārā, latviešu valodā, datorsalikumā, Talsu novada
Bērnu un jauniešu centrā, Talsos, Brīvības ielā 17a līdz paziņojumā par Konkursu
norādītajam termiņam;
18.2. elektroniskā versija – nosūtot uz Talsu novada Bērnu un jauniešu centra e-pasta adresi
bjc@talsi.lv līdz paziņojumā par Konkursu norādītajam termiņam, e-pasta nosaukumā
norādot „Pieteikums konkursam”. Visiem, kas pieteikumu sūtīs elektroniski, tiks
nosūtīts apstiprinājums par pieteikumu saņemšanu.
19. Ja pieteikumi nav sagatavoti saskaņā ar šā nolikuma 16. un 18. punktu, vai iesniegtā projekta
pieteikuma veidlapa nav pilnībā aizpildīta, pieteikumi tiek noraidīti bez tālākas vērtēšanas.
20. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 20 darba dienas pēc paziņojuma publicēšanas par Konkursa
izsludināšanu.
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21. Komisija izskata tikai paziņojumā par Konkursu norādītajā termiņā iesniegtos projektu
pieteikumus.
V. Projektu pieteikumu vērtēšanas kritēriji

22. Komisija veic iesniegto pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši 13. punktā minētajām aktivitātēm,
ievērojot šādus vērtēšanas kritērijus un piešķirot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu:
22.1. Projekta atbilstība konkursa mērķim un nosacījumiem – maksimāli 2 punkti;
22.2. Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme – maksimāli 2 punkti;
22.3. Projekta atbilstība Talsu novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijai 2011. - 2015.
gadam– maksimāli 2 punkti;
22.4. Projektā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas - maksimāli 2
punkti;
22.5. Projekta nozīmīgums izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanā - maksimāli 2 punkti;
22.6. Piedāvāto ideju novitāte un oriģinalitāte- maksimāli 2 punkti;
22.7. Projekts aptvers pēc iespējas plašāku iedzīvotāju loku, būs brīvi pieejams jebkuram
jaunietim - maksimāli 2 punkti;
22.8. Projekta budžeta pārskatāmība - maksimāli 2 punkti;
22.9. Projekta izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem - maksimāli 2 punkti;
22.10. Projekta ilgtspēja - maksimāli 2 punkti;
22.11. Projekta publicitāte – maksimāli 2 punkti
23. Augstākais novērtējums vienam projektam ir 22 punkti. Projektu pieteikumi tiek sakārtoti
dilstošā secībā pēc iegūto punktu skaita un, pieejamā finansējuma ietvaros, atbalstīšanai tiek virzīti
tie projektu pieteikumi, kuri saņēmuši augstāko punktu skaitu.
24. Konkursa ietvaros līdzekļi netiek piešķirti politisku, militāru, reliģisku aktivitāšu organizēšanai
un līdzdalībai tajās, bērnu un jauniešu nometņu rīkošanai, kā arī konkursu un sacensību, kas prasa
mērķtiecīgu iepriekšējo sagatavošanos attiecīgajā jomā, organizēšanai un līdzdalībai tajos.
VI. Konkursa komisija un projektu pieteikumu izvērtēšanas kārtība

25. Pretendentu iesniegtos dokumentus izvērtē konkursa vērtēšanas komisija.
26. Konkursa rezultāti tiek publicēti pašvaldības izdevumā "Talsu Novada Ziņas" un pašvaldības
mājas lapā www.talsi.lv, kā arī www.talsubjc.lv un www.tases.jimdo.com
27. Nepieciešamības gadījumā Komisijai ir tiesības pieaicināt attiecīgās jomas speciālistus, kuriem
ir padomdevēja tiesības.
28. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par pilna vai daļēja finansējuma piešķiršanu projektam
saskaņā ar tāmi, kā arī par atteikumu piešķirt finansējumu.
29. Daļēja finansējuma piešķiršanas gadījumā Komisijai ir tiesības pieprasīt atsevišķu izdevumu
pozīciju pārskatīšanu vai samazināšanu.
30. Komisijas sēdes notiek bez Pretendenta klātbūtnes.
31. Pretendents tiek rakstiski informēts par pieņemto lēmumu 10 darba dienu laikā pēc Komisijas
lēmuma pieņemšanas.
32. Ja Komisija pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu, tiek slēgts trīspusējs līgums ar
Pretendentu, sadarbības organizāciju un novada pašvaldību.
33. Komisijas dokumentācija glabājas Talsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldē.
VII. Projekta darbības kontrole
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34. Finansējuma saņēmējs 10 darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa, taču ne
vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. decembrim, Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā iesniedz projekta
gala atskaiti:
34.1. projekta saturisko atskaiti (3.pielikums);
34.2. projekta finanšu atskaiti (4.pielikums);
34.3. maksājumu apliecinošo dokumentu kopijas.
35. Padomei ir pienākums nepieciešamības gadījumā veikt projekta:
35.1. aktivitāšu norišu pārbaudi uz vietas projekta īstenošanas laikā;
35.2. finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi.
36. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projekta pieteikumam,
Pretendents nākamajā gadā nevar piedalīties konkursā.

Domes priekšsēdētājs

A. Lācarus
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1. pielikums
Talsu novada
Jauniešu iniciatīvu konkurss
PROJEKTA PIETEIKUMS
PROJEKTA NOSAUKUMS
1. SADAĻA – ZIŅAS PAR PRETENDENTU
1.1. Projekta īstenotājs (ja projektu iesniedz jauniešu grupa, aizpilda par vienu
jaunieti -projekta koordinatoru)
Vārds, uzvārds
Dzimšanas dati
Tālrunis
E-pasta adrese
Adrese
1.2. Projekta darba grupa (aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir jauniešu grupa, pēc
nepieciešamības pievienojot papildus rindiņas atbilstoši darba grupas dalībnieku
skaitam)
Vārds, uzvārds

Vecums

Izglītības iestādes nosaukums,
kurā mācās pretendents (ja
attiecināms)

1.3. Projekta sadarbības organizācijas kontaktinformācija
Nosaukums
Paraksttiesīgās personas vārds,
uzvārds
Adrese
E-pasta adrese
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Tālrunis
1.3. Īss projekta iesniedzēju interešu un iepriekšējās pieredzes apraksts,
motivācija īstenot projektu
(ne vairāk kā 300 vārdi)

2. SADAĻA – ZIŅAS PAR PROJEKTU
2.1. Projekta īstenošanas laiks
No

(datums)

Līdz

(datums)

2.2. Projekta aktivitāšu / pasākumu datumi

2.3. Kur noritēs projekta aktivitātes?
2.4. Projekta darbības joma
Projekta ietvaros ir paredzēts
organizēt šādas aktivitātes

neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi
āra dzīves aktivitātes
jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā
(lūdzu, atzīmējiet tikai vienu
fiziskās aktivitātes, kas neprasa mērķtiecīgu,
aktivitāšu jomu)
ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta
veidā
radoša pašizpausme
2.5. Projekta mērķis
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2.6. Cik un kādi jaunieši projektā piedalīsies?
(ne vairāk kā 150 vārdi)

2.7. Kādu jauniešu problēmu projekts risinās?
(ne vairāk kā 300 vārdi)

2.8. Pasākumu programma (ja projekts paredz vairāku pasākumu organizēšanu,
par katru no tiem jāaizpilda sava tabula)
Pasākuma nosaukums, datums:
Norises laiks

Aktivitātes nosaukums

2.9. Kādi būs projekta rezultāti?

Aktivitātes detalizēts apraksts
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2.10. Kā plānots informēt sabiedrību par projektā plānotajām aktivitātēm un
rezultātiem? (ne vairāk kā 100 vārdi)

3. SADAĻA – PARAKSTI
Sadarbības
organizācijas
paraksttiesigās
personas
Vārds, uzvārds
Paraksts
Zīmogs

Datums

Projekta pretendenta Vārds,
uzvārds

(ja
projektu
iesniedz
vairāki jaunieši, pieteikumu
paraksta visi darba grupas
dalībnieki)
Paraksts

Datums
Domes priekšsēdētājs

A. Lācarus

2. pielikums
PROJEKTA _____________________________________________
(projekta nosaukums)
TĀME
Nr.p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Kopējā summa,
EURO

Aprēķins

1.
2.
3.
4.
5.
KOPĀ

Projekta īstenotājs:
Vārds, uzvārds
Paraksts
Datums

Projekta sadarbības organizācija:
Nosaukums
Paraksttiesīgās
vārds, uzvārds
Paraksts

personas

Datums

Domes priekšsēdētājs

A. Lācarus

3. pielikums
SATURISKĀ ATSKAITE PAR PROJEKTU
1.Projekta nosaukums

2. Atskaites periods

3.Projekta īstenošanas vieta (adrese)

4.Aktivitāšu izklāsts (projekta īstenošanas apraksts)

5.Dalībnieki (kas piedalījās, dalībnieku atbilstība projekta pieteikumā norādītajai
mērķauditorijai)

6.Rezultāti (cik lielā mērā sasniegts projekta mērķis, cik lielā mērā panākti plānotie
rezultāti)

7.Projekta publicitāte (kā tika informēta sabiedrība par projektu un tā rezultātiem)
publikācijas laikrakstos

Noradīt un pievienot kopijas
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informācija savā/partneru mājas lapā

Norādīt saites

sižeti radio/televīzijā

Norādīt precīzu informāciju

vizuālās informācijas izvietošana
publiskajās telpās
informācija interneta portālos

Pievienot fotogrāfijas
Norādīt saites

cits
Apraksts

8. Vizuālais
atspoguļojums

Pievienot atskaitei 2-5 fotogrāfijas papīra versijā
(izdrukas) vai elektroniskā versijā (nosūtot uz e-pastu
bjc@talsi.lv)

9. Projekta īstenotājs
Vārds, uzvārds
Tālrunis
E-pasta adrese
Paraksts

Domes priekšsēdētājs

A. Lācarus
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4. pielikums
FINANŠU ATSKAITE
Projekta nosaukums
Piešķirtais finansējums
No Talsu novada pašvaldības saņemtais finansējums ir
izlietots šādi:

Nr.p.k.

Apliecinoša dokumenta
(rēķins, preču pavadzīme,
utt.) nosaukums, datums,
numurs

Izmaksu pozīcijas
nosaukums

Kopējā summa
EURO, kas
apstiprināta
tāmē

Summa
EURO, kas
faktiski
izlietota

1.
2.
3.
4.
5.
KOPĀ

Apstiprinu, ka Talsu novada pašvaldības līdzekļi izlietoti tikai paredzētiem mērķiem, atbilstoši
tāmei un šai atskaitei:
Projekta īstenotājs
Vārds, uzvārds
Paraksts
Datums
Projekta sadarbības organizācija
Nosaukums
Paraksttiesīgās
uzvārds
Paraksts
Datums

personas

vārds,
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Atskaiti pieņēma _____________________ ___________________ ___.___.______.
(vārds, uzvārds, amats)

Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

(datums)

A. Lācarus

