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Iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvu īstenošana Balvu un Viļakas novados 
 

NOLIKUMS 
 

1. Mērķis 
Radīt labvēlīgus apstākļus iedzīvotāju un  jauniešu aktīvai līdzdalībai sabiedriskajos procesos Balvu un 
Viļakas novados, veicinot jauniešu iniciatīvu veidošanos un to īstenošanu. 
 

2. Organizators 
Konkursu organizē biedrība „RITINEITIS”, reģistrācijas Nr. 40008149232, Sabiedrības integrācijas fonda 
projekta  “„ASNI”- atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem” ietvaros. Kontaktpersona: 
projekta vadītāja Maruta Castrova, tālrunis 26162614, e-pasts: asni@azote.lv 
 

3. Dalībnieki 
Neformālas iedzīvotāju (grupā vismaz trīs dalībnieki) un  jauniešu grupas (grupā vismaz trīs 13-25 gadus 
veci jaunieši) vai nevalstiskas organizācijas, kas darbojas Balvu un Viļakas novada teritorijā.  
 

4. Prioritātes 
1. Starppaaudžu sadarbība; 
2. Jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdarbošanās; 
3. Līdzdalība politiskajos procesos; 
4. Drošs un veselīgs dzīvesveids; 
5. Ilgstoša un saturīga brīvā laika pavadīšana; 
6. Latvijas simtgades pasākumu īstenošana. 

 

5. Finansējums 
Maksimālais vienam projektam pieejamais finansējums ir 200 EUR (divi simti euro). Kopējais pieejamais 
projektu konkursa finansējums ierobežots. 
Finansējums netiks pārskaitīts uz iesniedzēja bankas kontu, bet, pēc iesniegtajiem projektu 
pieteikumiem tiks iegādāti nepieciešamie materiāli un līdzekļi projekta īstenošanai. Netiek apmaksāti 
projekta sagatavošanas izdevumi, kā arī atlīdzināts ieguldītais darbs. 
 

6. Norise 
Konkurss tiek izsludināts biedrības „RITINEITIS” mājas lapā www.ritineitis.lv sadaļā Projekti/  „”ASNI”- 
atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem”, kā arī Iedzīvotāju un jauniešu forumos Balvos un 
Viļakā.  Ar nolikumu un projekta dokumentiem var iepazīties minētajā mājas lapā.   
Konkursa dalībniekiem jāiesniedz pilnībā aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa (1.pielikums) vienā 
eksemplārā līdz 2017.gada 15.maijam, pulksten 17.00, nosūtot  uz e-pastu asni@azote.lv   
Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2017.gada 30.maijam. Ar finansējuma ieguvējiem tiks slēgts 
sadarbības līgums. 
Projekta īstenošanas laikā- no 2017.gada 30.maija līdz 1.septembrim. Projekta atskaite (2.pielikums)  ar 
3-5 foto attēliem jāiesniedz 10 dienu laikā pēc norādītā projekta beigu datuma nosūtot uz e-pastu: 
asni@azote.lv 
 

7. Vērtēšana 
Projekta pieteikumus vērtē projekta darba grupa, kuras sastāvā ir Balvu novada pašvaldības pārstāvis, 
Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra pārstāvis un projektā iesaistītais iedzīvotāju un jauniešu darba grupas 
pārstāvis 
Vērtēšanas kritēriji: 1.Projekts ir nozīmīgs, īstenojot konkursa mērķim un prioritātēm atbilstošas 
aktivitātes. 2.Projekta mērķis, uzdevumi un aktivitātes ir skaidri saprotamas, pamatotas un izpildāmas. 
3.Projekta laikā iesaistīta plašāka sabiedrība. 4.Inovācijas un radošums projektā. 5.Projekta īstenošanai 
pieprasītais finansējums ir saprotams un samērīgs. 6.Projekta ietekme un rezultāti ir pamatoti, 
saprotami un atbilstoši. 7.Ir paredzēta atbilstoša projekta publicitāte 8.Projektā ir paredzēts papildus 
ieguldījums (materiāli, finanšu līdzekļi, citi resursi) 9.Projektu iesniedz jaunieši, kuri vēl nekad nav 
saņēmuši finansējumu savas idejas īstenošanai. Par katru kritēriju tiek piešķirti 5 punkti, maksimālais 
punktu skaits: 40 
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