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Ideju konkurss “Jaunieši dod iespēju jauniešiem 2018”
NOLIKUMS
1. Konkursa organizētājs
1.1. Ideju konkursu “Jaunieši dod iespēju jauniešiem 2018” rīko Valmieras novada fonda
Jauniešu ideju laboratorija (turpmāk – JIL).
1.2. Oficiālais JIL pārstāvis: nodibinājums “Valmieras novada fonds” (turpmāk – VNF),
reģ.nr. 40008093066. Konkursa ID numurs: 2018/JIL.
2. Idejas mērķis un īstenošanas teritorija
2.1. Konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu jauniešu idejām, kas paredzētas
Valmieras un tuvāko novadu apkārtnes pilnveidošanai.
2.2. Ideja var tikt īstenota Valmierā vai tās apkaimē – Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu,
Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadā.
2.3. Konkursa devīze “Piešķir krāsu!”.
3. Ideju veidi:
3.1. Ilglaicīgi un paliekoši objekti;
3.2. Dažādas aktivitātes un pasākumi, piemēram, pasākumi, ielu akcijas, koncerti un citi,
kuros tiks radīts kas paliekošs.
4. Idejas iesniedzēji
4.1. Idejas var iesniegt jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem gan individuāli, gan
neformālās grupās, jauniešu organizācijās vai kā mācību iestādes klase.
4.2. Ideju iesniedzējiem jābūt gataviem izstrādāt un īstenot idejas, sadarbojoties ar JIL.
5. Pieejamais finansējums
5.1. Maksimālā summa, ko piešķir JIL vienas idejas īstenošanai nav noteikta.
5.2. Jaunieši savai idejai var piesaistīt papildu finansējumu no citiem finansētājiem, kā
arī iesaistīties ar saviem līdzekļiem un resursiem.
5.3. Kopējais konkursa budžets ir 3000 €, un to veido JIL jauniešu piesaistītie līdzekļi.
5.4. VNF un JIL ir tiesīgi neizlietot visu naudas summu un atstāt to nākamajam ideju
konkursam, ja idejas ieguvušas salīdzinoši zemu konkursa komisijas vērtējumu.
6. Ideju konkursa norise un iesniegšanas kārtība
6.1. Idejas pieteikums jāaizpilda elektroniski Word dokumentā, kuru var atrast VNF
mājas lapas http://www.vnf.lv sadaļā “Īsteno ideju”. Pēc aizpildīšanas pieteikums
jānosūta uz e-pastu laboratorija@vnf.lv ar norādi “Pieteikums JIL ideju konkursam
2018” līdz š.g. 12. aprīlim plkst. 23.59.
6.2. Iesniedzot pieteikumu konkursā, jaunieši piekrīt konkursa noteikumiem.
7. Pieteikumu izvērtēšana
7.1. Konkursā iesniegtās idejas sākotnēji tiks izvērtētas pēc šādiem kritērijiem:
7.1.1. Atbilstība konkursa mērķim;
7.1.2. Idejai nav peļņas gūšanas rakstura;
7.1.3. Pieteikumā ir aizpildītas visas sadaļas.
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7.2. Ja idejas pieteikums atbilst 7.1. punkta kritērijiem, tad ideja tālāk tiek vērtēta,
piešķirot punktus pēc sekojošiem kritērijiem:
7.2.1. devums vietējai kopienai un ietekme uz iedzīvotājiem (35%);
7.2.2. vietējo iedzīvotāju līdzdalība projektā, līdzatbildības veicināšana (35%);
7.2.3. citi aspekti atkarībā no iesniegto pieteikumu specifikas (30%).
7.3. Konkursa komisija apmeklē iesniegtās idejas to īstenošanas vietās, tiekoties ar to
iesniedzējiem š.g. 17. aprīlī.
7.4. Katrs komisijas dalībnieks izvērtē iesniegtās idejas atbilstību konkursa nolikumam,
tiem ir tiesības lūgt papildu informāciju, kas jāiesniedz līdz š.g. 22. aprīlim
plkst. 23:59.
7.5. Idejas vērtējumus tiek iegūts, summējot komisijas piešķirtos punktus.
7.6. Finansējums tiek piešķirts idejām, kas komisijas vērtējumā ieguvušas visvairāk
punktus.
7.7. Gala lēmumu par ideju atbalstīšanu pieņem VNF padome kopā ar konkursa komisiju.
8. Rezultātu paziņošana
8.1. Līdz š.g. 1. maijam tiks paziņotas apstiprinātās idejas.
8.2. Konkursa komisija ir tiesīga pagarināt ideju izvērtēšanas un paziņošanas termiņus,
informējot par to ideju iesniedzējus. Uzvarētāji tiks publicēti VNF mājas lapā un citos
Valmieras un tās apkaimes medijos (presē, internetā u.c.).
9. Apstiprināto ideju īstenošana
9.1. Idejas ir jāīsteno laika posmā no 2018. gada 1. maija līdz 30. septembrim.
9.2. Konkursa organizētāji un komisija drīkst apmeklēt ideju īstenošanas vietas un tikties
ar to īstenotājiem, lai redzētu idejas attīstību un konkrētā brīža situāciju.
9.3. Ar apstiprināto ideju iesniedzējiem VNF slēgs līgumu par idejas īstenošanu.
10. Atskaites
10.1. Pēc idejas īstenošanas mēneša laikā būs jāiesniedz saturiskā un finanšu atskaite par
piešķirto finansējumu (elektroniskā un drukātā veidā), pievienojot attaisnojuma
dokumentu kopijas.
11. Ideju publikācijas
11.1. Publikācijās un ziņojumos sociālajos tīklos (Twitter, Draugiem.lv, Facebook,
Instagramm), ko ideju iesniedzēji izplatīs par savu ideju, ir obligāti jānorāda, ka
ideja tiek īstenota ar Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorijas
atbalstu.
11.2. VNF un JIL ir tiesības iesniegtās idejas izmantot prezentācijās un plašsaziņas
līdzekļos, kā arī izmantot to reklāmas nolūkos.
12. Papildu informācija
12.1. Papildu jautājumus par konkursa norisi rakstīt uz e-pastu laboratorija@vnf.lv ar
norādi “Jautājums par JIL ideju konkursu 2018” vai zvanīt 26646262 (Patrīcija).
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