JAUNIEŠU
IDEJU
PROJEKTI
SALACGRĪVAS NOVADA
PILOTPROJEKTS

Pilotprojektu finansē Salacgrīvas novada dome,
administrē un koordinē Salacgrīvas novada
jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centrs BĀKA
sadarbībā ar Salacgrīvas novada jaunatnes konsultatīvo padomi.

2021

JAUNIEŠU IDEJU PROJEKTI

//

2021

02
MĒRĶIS
Pilotprojekts “Jauniešu ideju projekti” ir līdzdalības rīks,
kas dod iespēju finansiāli atbalstīt Salacgrīvas novada
jauniešu iniciatīvas, ar mērķi radīt labvēlīgus apstākļus
jauniešu aktīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas un
sabiedriskajos procesos Salacgrīvas novadā, veicinot
novada jauniešus uzņemties atbildību par savas dzīves
vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu.

LĪDZDALĪBA
Pilotprojekta ietvaros jaunieši vecumā no 13 līdz 25
gadiem ir aicināti iesniegt savas iniciatīvas, aizpildot
ideju projekta pieteikumu par aktivitātēm, kādas,
viņuprāt, nepieciešams realizēt Salacgrīvas novadā, lai
pilnveidotu jauniešu brīvā laika, kā arī izglītības, sporta
un kultūras iespējas.
Iesniegtos ideju projektus izskatīs un vērtēs Salacgrīvas
novada jaunatnes konsultatīvā padome, pieaicinot
speciālistus konsultācijām. Ideju projektus realizēs
iniciatīvu iesniedzēji kopā ar Salacgrīvas novada
jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centru “BĀKA",
visas ar projektiem saistītās izmaksas (līdz 10 000 eiro)
finansē Salacgrīvas novada dome no līdzdalības budžeta.
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UZDEVUMI
veicināt jauniešu iniciatīvu veidošanos un to īstenošanu
Salacgrīvas novadā, jauniešiem pašiem izstrādājot un
īstenojot projektu vietējā līmenī – izglītības iestādēs,
brīvā laika pavadīšanas centros, pilsētvidē;
sniegt iespēju jauniešiem līdzdarboties sabiedriskajā
dzīvē;
sniegt iespēju jauniešiem apgūt projektu sagatavošanas
un īstenošanas kompetences, attīstīt spēju uzņemties
atbildību, atrast veiksmīgus risinājumus problēmām, kas
satrauc jauniešus, sadarboties ar vienaudžiem,
pedagogiem, pašvaldību, uzņēmējiem un citām
sabiedrības grupām;
sniegt iespēju jauniešiem iesaistīties ar jaunatnes jomu
saistītu jautājumu risināšanā un jaunatnes jomas
attīstībā Salacgrīvas novadā;
sekmēt atbildības sajūtas, patriotisma un pilsoniskās
apziņas veidošanos jauniešos.
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DALĪBNIEKI
Projektu ideju iesniedzējs var būt jaunietis, vecumā no
13 līdz 25 gadiem, kura dzīvesvieta deklarēta
Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā vai
jaunietis, kurš ir Salacgrīvas novada esošās izglītības
iestādes audzēknis vai jauniešu grupa līdz 5 cilvēkiem.
Pilotprojekta ietvaros dalībniekiem jāiesniedz pašu
izstrādāts ideju projekts, kas saistīts ar jauniešu dzīves
kvalitātes uzlabošanu Salacgrīvas novada teritorijā, ko
dalībnieki spēj virzīt paši vai kopā ar sadarbības
partneri.
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PROJEKTU SATURS
Ideju projektiem nevar būt peļņas gūšanas rakstura un projekts
nedrīkst būt strīdus objekts: ja novadā projektam ir ne tikai
atbalstītāji, bet arī pretinieki, šāds projekts nevar tikt uzskatīts par
dzīves kvalitāti uzlabojošu projektu, tāpēc netiks atbalstīts. Ideju
projekti pēc jauniešu iniciatīvas var tikt iesniegti šādās jomās:
Regulāras (vismaz 3 aktivitātes) un izglītojošas brīvā laika
pavadīšanas iespējas jauniešiem Salacgrīvas novada jaunatnes un
uzņēmējdarbības iniciatīvu centrā “BĀKA”;
Neformālās izglītības aktivitātes jauniešiem (piemēram, radošas,
izglītojošas nodarbības, semināri, pasākumi u.c.);
Salacgrīvas novada teritorijas labiekārtošana;
Pozitīva Salacgrīvas novada tēla veidošana un popularizēšana
Salacgrīvas novada, tūristu un valsts iedzīvotāju vidū;
Jauniešu un vietējās kopienas informācijas aprites sistēmas
veicināšana un uzlabošana;
Uzņēmējdarbības un uzņēmējspējas veicināšana;
Vides aizsardzības un videi draudzīga dzīvesveida veicinoši pasākumi;
Jauniešu līdzdalības veicināšana pašvaldības lēmumu pieņemšanas
procesos;
Jauniešu mentālās un emocionālās veselības uzlabošanai paredzēti
pasākumi, nodarbības;
Jauniešu līdzdalība sabiedriskajā dzīvē, brīvprātīgā darba veicināšana
un popularizēšana, labdarības iniciatīvas;
Kultūras un mākslas formu (deja, dzeja, laikmetīgā māksla u.c.)
attīstīšana un popularizēšana;
Sporta sacensības un sporta pasākumi, aktīvā un veselīga dzīvesveida
veicināšana;
Citas tēmas, kas atbilst pilotprojekta mērķim un uzdevumiem.
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PROJEKTU PIETEIKUMU
IESNIEGŠANA
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no
2021. gada 29. aprīļa līdz 17. maijam pulksten
12:00.
Lai iesniegtu iniciatīvu, jaunietim jāaizpilda un
jāiesniedz ideju projekta pieteikums, kas sastāv no
sekojošām daļām:
Pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.1) un
Projekta tāme (pielikums Nr.2);
Grupas dalībnieku saraksts, ja projektu iesniedz
jauniešu grupa;
Cita informācija, ko projekta iesniedzējs uzskata
par svarīgu pievienot (skices, fotogrāfijas,
kartes).
Pilnībā aizpildītas projekta veidlapas jāiesniedz
elektroniski līdz minētajam termiņam, nosūtot to
uz e-pastu: centrs@salacgriva.lv ar norādi
“Jauniešu ideju projekti”.
Iesniedzot Pieteikumu, Iesniedzējs piekrīt
Pieteikumā norādīto personas datu apstrādei, kā arī
projekta apstiprināšanas gadījumā apliecina savu
gatavību iesaistīties projekta realizācijā.
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PROJEKTU PIETEIKUMU
IZVĒRTĒŠANA
Projektu pieteikumus izvērtē un atzinumu par projekta
pieteikuma īstenošanu sniedz Salacgrīvas novada
pašvaldības jaunatnes konsultatīvā padome,
konsultējoties ar pašvaldības speciālistiem.
Pilotprojekta ietvaros tiks atbalstīti tik projekti, lai
projektu īstenošanai no piešķirtā līdzdalības budžeta
piešķiramā summa nepārsniedz noteikto summu, t.i. EUR
10 000.00. Ja tiks saņemti vairāk projektu pieteikumi,
kuru kopējā summa pārsniedz minēto budžetu, tiks
izraudzīti labākie. Šajā gadījumā priekšroka būs tiem
projektiem, kas būs labāk izstrādāti, finansiāli pamatoti
un pozitīvi ietekmē plašāku mērķauditoriju. Būtiski būs
arī tas, kā projekts tiks īstenots un, cik atbilstīgs
jaunatnes jomai.
Projektu pieteikumi tiek vērtēti atbilstoši šādiem
kritērijiem:
Projekts ir nozīmīgs, īstenojot Pilotprojekta mērķim un
prioritātēm atbilstošas aktivitātes.
Projekta mērķis, uzdevumi un aktivitātes ir skaidri
saprotamas, pamatotas un izpildāmas.
Projekta laikā tiek iesaistīta plašāka sabiedrība.
Inovācijas un radošums Projektā.
Projekta īstenošanai pieprasītais finansējums ir
saprotams un samērīgs.
Jauniešu loma projekta aktivitāšu sagatavošanā,
īstenošanā un izvērtēšanā.
Projekta ietekme un rezultāti ir pamatoti, saprotami un
atbilstoši.
Ir paredzēta atbilstoša Projekta publicitāte.
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PROJEKTU PIETEIKUMU
IZVĒRTĒŠANA
Padome izvērtēšanas gaitā var piedāvāt samazināt
projekta budžetu vai vienoties ar projekta iesniedzēju
par izmaiņām projekta aktivitāšu plānā, lai efektīvāk
izmantotu Pilotprojektā pieejamos līdzekļus.
Rezultāti par apstiprinātajiem vai noraidītajiem
projektiem tiks paziņoti līdz 2021. gada 21. maijam,
nosūtot projekta iesniedzējam uz e-pastu vērtējumu par
projektu.

ĪSTENOŠANA UN UZRAUDZĪBA
Projektu īstenošanas laiks no 2021.gada 24. maija līdz
2021.gada 1. novembrim.
Iesniedzējs 10 dienu laikā pēc norādītā Projekta
īstenošanas beigām iesniedz Salacgrīvas novada
jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centrā “BĀKA”
saturisko atskaiti elektroniskā veidā un citus materiālus
(fotoattēlus u.c.), kas apliecina projekta īstenošanu.
Projekts īstenojams atbilstoši apstiprinātajam projekta
pieteikumam. Par jebkurām izmaiņām, kas radušās
objektīvu apstākļu dēļ, projekta saturā vai budžetā
projekta ieviešanas procesā ir nekavējoties rakstiski
(e-pasts: marta.dance@salacgriva.lv) jāinformē
Pilotprojekta koordinators, kurš savukārt sniedz šo
informāciju Salacgrīvas novada pašvaldības jaunatnes
konsultatīvajai padomei.
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FINANSĒJUMA KĀRTĪBA
Kopējais pieejamais projektu konkursa finansējums līdz
EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro,00 centi). Maksimālais
vienam projektam pieejamais finansējums nav noteikts.
Pilotprojektā atbalstītie projekti tiek finansēti no
Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības
iniciatīvu centram piešķirtā līdzdalības budžeta,
apmaksājot Projekta iesniedzēju iesniegtos dokumentus
par preču iegādi vai saņemtajiem pakalpojumiem. Ja
projekta aktivitāšu realizēšanai būs nepieciešami līgumi
par precēm vai pakalpojumiem, līgumi tiks slēgti starp
izpildītāju un pasūtītāju – Salacgrīvas novada jaunatnes
un uzņēmējdarbības iniciatīvu centrs “BĀKA”.
Norēķini tiks veikti bezskaidras naudas veidā ar
pārskaitījumu uz attaisnojuma dokumentos norādītajiem
kontiem.
Finansējums tiek piešķirts saskaņā ar Padomes
atzinumu, pamatojoties uz Projekta finanšu izdevumu
tāmi.
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FINANSĒJUMA KĀRTĪBA
Projekta attiecināmās izmaksas:
Biroja un kancelejas preču iegādes izmaksas;
Materiālu iegādes izmaksas; Balvu fonda
izmaksas, kas nedrīkst pārsniegt 20% no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām. (sporta u.c.
sacensību, konkursu gadījumā); Inventāra iegāde;
Transporta izmaksas; Telpu nomas izmaksas;
Iekārtu, inventāra un aparatūras īres un nomas
izmaksas; Pakalpojuma apmaksai (tai skaitā
lektoriem).
Projekta neattiecināmās izmaksas:
Projekta administratīvās un sagatavošanas
izmaksas; Stipendijas, prēmijas, dāvinājumi;
Komerciāla rakstura pasākumi, kur paredzēta
peļņas gūšana; Izmaksas, kas neatbilst projekta
mērķa sasniegšanai un izmaksas, kas jau tiek
finansētas no citiem finanšu avotiem.

Pilotprojekta ietvaros finanšu līdzekļus nepiešķir
aktivitātēm, kas apdraud dalībnieku drošību,
veselību un dzīvību.
Projekta mērķa realizēšanai iegādājoties
inventāru no kopējā projektā piešķirtā
finansējuma, tas tiek piešķirts Iesniedzējam uz
projekta laiku, un pēc tam tiek nodots lietošanai
kādai no Salacgrīvas novada pašvaldības
iestādēm (ņemot vērā inventāra lietošanas
specifiku).

JAUNIEŠU IDEJU PROJEKTI

//

2021

11
CITI SAISTOŠIE JAUTĀJUMI
Projekta vadlīnijas un ideju projekta pieteikums
pieejams Salacgrīvas novada domes mājas lapā
www.salacgriva.lv sadaļā „Aktīvā sabiedrība” –
“Jauniešu ideju projekti”.
Pilotprojekta koordinators un kontaktpersona
pašvaldībā ir Salacgrīvas novada jaunatnes un
uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “BĀKA”
jaunatnes lietu speciāliste Marta Dance (e-pasts:
marta.dance@salacgriva.lv ).
Kvalitatīvai projektu pieteikumu sagatavošanai
pieejamas konsultācijas un papildus informācija,
izmantojot e-pastu: marta.dance@salacgriva.lv
(Marta Dance);
Pēc projekta pieteikuma saņemšanas, visa
turpmākā sazināšanās ar projekta iesniedzēju vai
jauniešu grupu notiks ar pieteikumā norādīto
projekta koordinatoru.
Pasākumos iesaistītās puses seko līdzi aktuālajai
informācijai un ievēro konkrētajā brīdī spēkā
esošās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās
prasības, tādējādi ir iespējamas atkāpes projekta
realizācijā, t.sk. pasākuma atcelšana, par ko tiek
paziņots atsevišķi.
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K0NTAKTINFORMĀCIJA
10. maijā, 17:00 interesentiem, kuri vēlas
iesniegt ideju projektus, ir iespējams piedalīties
ZOOM nodarbībā “Ir ideja, ir pieteikums”, kuras
laikā varēs uzdot dažādus jauniešiem
interesējošus jautājumus par pilotprojektu un kā
aizpildīt projekta iesnieguma veidlapu un
projektam nepieciešamā budžeta tāmi.
Piesakies, rakstot e-pastu uz centrs@salacgriva.lv

Agrāk es sacīju: “Es ceru, ka viss
mainīsies.” Pēc tam es sapratu, ka ir
tikai viens veids, lai viss mainītos –
darīt to pašam.
Amerikāņu biznesa treneris un grāmatu autors Džims Rons
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