
 

Vadlīnijas „ Atbildīgs dzīvesveids” 

aktivitāte „Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi” 

Jautājums Atbilde 

Vai Fonda administrācija komentē 

projektu idejas? 

Fonda administrācija nesniedz komentārus par 

projektu idejām. Pastāstot Fonda administrācijas 

darbiniekam savu projekta ideju vai plānotās 

aktivitātes – darbinieks nav tiesīgs teikt, vai šādu 

projektu var / nevar iesniegt. 

Vai projekta ietvaros drīkst rīkot 

nometnes? 

Konkursā tiek atbalstīti projekti, kuros paredzēti 

pasākumi jauniešiem izmantojot inovatīvas, efektīvas 

un uz ilgtspējīgu rezultātu orientētas tēmu 

pasniegšanas metodes. Nometņu rīkošana nav 

aizliegta. 

Vai projektu var īstenot divos 

novados un vienā Republikas 

nozīmes pilsētā? 

Jā. Projekts ir jāīsteno vismaz 3 teritoriālajās vienībās, 

kas var būt gan novadi, gan Republikas nozīmes 

pilsētas. 

Kas ir tiešā un netiešā auditorija? Tiešā auditorija ir klātienē uzrunāti jaunieši, kuri 

piedalās pasākumos. Netiešā auditorija ir neklātienes 

auditorija, piemēram, personas, kuras tiek informētas 

par pasākuma notikumiem, mērķiem un galvenajām 

tēzēm caur pasākumu dalībniekiem vai caur 

sociālajiem tīkliem, preses relīzēm. 

Projekta ietvaros jāīsteno vismaz trīs 

pasākumi trīs teritoriālajās vienībām, 

vai šiem trim pasākumiem ir jābūt 

identiskiem? 

Nē nav. 

Vai projektu var iesniegt komersants, 

vai pašvaldība? 

Nē, projekta iesniedzējs var būt nodibinājums, biedrība 

vai zinātniskā institūcija. Zinātniskajai institūcijai ir 

jābūt reģistrētai Zinātnisko institūciju reģistrā. 

Vai biedrībai, nodibinājumam ir 

jābūt reģistrētam Zinātnisko institūtu 

reģistrā? 

Nē, nav jābūt. Zinātnisko institūtu reģistrā ir jābūt 

reģistrētai zinātniskajai institūcijai. 

Vai ir nepieciešams līdzfinansējums? Nē, projektā nav obligāta prasība līdzfinansējuma 

nodrošināšana.  

Vai nodrošinot līdzfinansējumu var 

saņemt augstāku vērtējumu? 

Nē, līdzfinansējuma nodrošināšana projekta vērtējumu 

neietekmē. 

Cik partnerus projekta īstenošanai 

var piesaistīt? 

Nav noteikts. 

Vai projekta īstenošanā var nebūt 

neviens partneris? 

Jā. 

Līdz cikiem var iesniegt projektu? Iesniedzot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu 

līdz 2018.gada 23.februāra 23:59. Iesniedzot klātienē 

Fonda administrācijas telpās līdz 2018.gada 
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pasta zīmogam ar ne vēlāku datumu kā 2018.gada 

23.februāris. 

Vai projekta iesniegumu var atstāt 

Eksporta ielā 5 pie apsarga? 

Nē, iesniegums ir jāatdod Fonda administrācijas telpās 

atbildīgajai personai (administrācijas pārstāvim). 

Vai drīkst iegādāties ilglietojuma 

preces, ņemot vērā, ka nolikumā ir 

teikts, ka ilglietojuma preces 

iegādāties nevar, bet tāmē ir tāda 

pozīcija? 

Tāme ir universāla visiem konkursiem, tas, kādas 

pozīcijas drīkst izmantot ir noteikts nolikumā. Šajā 

gadījumā ilglietojuma preces iegādāties nedrīkst. 

Kas tieši ir jānorāda Nolikuma 

pielikumā Nr. 3 Projekta personāla 

pārskats? 

Pārskatā norāda visu tiešo projekta darbinieku, 

pakalpojumu un autoratlīdzību sniedzēju profesionālo 

kvalifikāciju, kuri ir tieši saistīti ar aktivitāšu 

īstenošanu, piemēram, izglītojošo pasākumu vadītāji, 

lektori, projekta speciālisti, svarīgu projektam 

nepieciešamu izglītojošo dokumentu izstrādātāji, autori 

u.c. Ja konkrētas personas nav zināmas, tad norāda 

kāda profila darbinieks ir nepieciešams un kādi būs 

atlases kritēriji. Personas, kuras nav tieši saistītas ar 

aktivitāšu īstenošanu, kā piemēram, projekta 

grāmatvedis – nav obligāti jānorāda. 

Vai pašvaldība var būt kā partneris 

projektā? 

Nē, projekta partneris var būt Latvijas Republikā 

reģistrēta biedrība vai nodibinājums, vai zinātniskais 

institūts. Pašvaldība var tikt iesaistīta projektā kā 

līdzfinansējuma nodrošinātājs vai pakalpojuma 

sniedzējs. 

Vai 3.punktā norādītās tēmas ir visas 

obligātas rīkojot pasākumus, vai 

drīkst izvēlēties kādu konkrētu vienu 

tēmu? 

Ir obligāti jāizmanto visas trīs Nolikumā norādītās 

tēmas. 

Kas ir projekta partneris? Un vai 

projekta partneris var sniegt 

pakalpojumu/radīt autora darbu?  

Projekta partneris palīdz projekta vadošajam 

īstenotājam īstenot projektu un sasniegt projekta 

mērķi. Projekta partneris īsteno kādu daļu no projekta 

aktivitātēm izmantojot savus personiskos resursus. Par 

padarītajiem darbiem projekta partneris atskaitās 

projekta vadošajam īstenotājam. Pēc būtības projekta 

partneris ir tāds pats īstenotājs kā projekta vadošais 

īstenotājs, tikai projekta partnerim nav nepieciešams 

atvērt projektam paredzētu Valsts kases kontu un 

atskaites ir jāiesniedz projekta vadošajam īstenotājam, 

nevis uzreiz Fonda administrācijai, kā arī finansējums 

aktivitāšu īstenošanai tiek pārskaitīts caur projekta 

vadošo īstenotāju. Svarīgi ievērot, ka ar projekta 

partneri ir aizliegts slēgt pakalpojuma vai 

autoratlīdzības līgumu, bet ir jāslēdz sadarbības līgums 

un projekta partneris nevar sniegt pakalpojumu, radīt 

autora darbu, bet projekta partneris drīkst nolīgt kādu 

citu izpildītāju, kas sniegs pakalpojumu vai radīs 

autora darbu. 

 


