
1.pielikums 

                                                          Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jauniešu  

                                                          iniciatīvu konkursa “Jaunieši var!”  

                                               nolikumam  

(Pielikums izteikts Jelgavas pilsētas domes 

25.03.2021. lēmuma Nr.4/10 redakcijā; 

grozīts ar Jelgavas valstspilsētas domes 

25.03.2022. lēmumu Nr.5/8) 

 

 

  

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības  

Jauniešu iniciatīvu konkurss “JAUNIEŠI VAR!” 

PROJEKTA PIETEIKUMS 

 

 

PROJEKTA NOSAUKUMS  

 

1. ZIŅAS PAR PRETENDENTU  

 

1.1. Projekta īstenotāju kontaktinformācija 

Nr.

p.k. 

Vārds, uzvārds 

 

Vecums 

 

E-pasta adrese Tālrunis Izglītības iestādes 

nosaukums, kurā 

mācās 

pretendents, ja 

pretendents strādā 

- jānorāda darba 

joma 

      

      

      

      

      

 

1.2. Īss projekta īstenotāju interešu un iepriekšējās pieredzes apraksts, 

motivācija īstenot projektu (ne vairāk kā 10 teikumi) 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. ZIŅAS PAR PROJEKTU 
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2.1. Projekta darbības joma 

Projekta ietvaros ir paredzēts 

organizēt šādas aktivitātes 
 

(lūdzu, atzīmējiet tikai vienu 

aktivitāšu jomu) 

  neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi 

  jauniešu saliedētības veicināšanas un līdzdalības 

pasākumi 

  jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā 

  fiziskās aktivitātes, kas neprasa mērķtiecīgu, 

ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta 

veidā 

 radošā pašizpausme 

 uzņēmējdarbības, tostarp sociālās 

uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātes un 

pasākumi  
(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas domes 25.03.2022. 

lēmumu Nr.5/8) 
 izglītojošās aktivitātes par dabas aizsardzību, 

“zaļo domāšanu” un citiem vides jautājumiem 

 

2.2. Projekta mērķis 

 

 

2.3. Projekta mērķauditorija 

 

 

2.4. Projekta īstenošanas laiks 

No  (datums) 

Līdz  (datums) 

 

2.5. Projekta aktivitātes vieta  

 

2.6. Projekta aktivitāšu programma  
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Projekta 

aktivitāšu 

norises laiks 

Projekta aktivitāšu 

nosaukums 

Projekta aktivitāšu apraksts 

   

   

   

   

   

 

2.8. Kādi būs projekta plānotie sasniedzamie rezultāti? 

 

 

2.9. Kā plānots informēt sabiedrību par projektā plānotajām aktivitātēm un 

rezultātiem? (Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas domes 25.03.2022. lēmumu Nr.5/8) 

 

 

3. PROJEKTA IESNIEDZĒJI: 

 

 

Vārds, uzvārds Paraksts Datums 
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Iesniedzot šo pieteikumu, esmu informēts/ta par personas datu apstrādi atbilstoši Datu Regulai 
Nr.2016/679 un Jelgavas valstspilsētas domes Privātuma politikai 

(https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/datu-aizsardziba/).  

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas domes 25.03.2022. lēmumu Nr.5/8) 
 
INFORMĀCIJA PAR FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDI: 
Pārzinis: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (Jelgavas valstspilsētas pašvaldības  iestāde “Sabiedriskais centrs)  
(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas domes 25.03.2022. lēmumu Nr.5/8). 

Pārziņa kontaktinformācija: Skolotāju iela 8, Jelgava, LV-3001, Tālr. 63005527, e-pasts: linda.vovere@sc.jelgava.lv. 

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas domes 25.03.2022. lēmumu Nr.5/8). 

Datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats: Jauniešu viedokļu (interešu, tiesību, vajadzību un iespēju) izvērtēšana, jauniešu iniciatīvu 

atbalstīšana, kuras veicina Jelgavas jauniešu iekļaušanos valstspilsētas attīstības procesos, sekmē jauniešu brīvā laika pavadīšanu, fiziskās 

aktivitātes, vērtīborientāciju un radošo pašattīstību  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības jauniešu iniciatīvu konkursa “Jaunieši var” ietvaros, 

pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta  e) apakšpunktu, likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 4., 5.punktu, Jaunatnes 

likuma 1., 2., 2.
1
., 3., 5., 7.,8. pantu). (Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas domes 25.03.2022. lēmumu Nr.5/8). 

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Tālr. 63005444; e-pasts: dati@jelgava.lv. 
Papildus informācija: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē: http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/personas-datu-

aizsardziba/. (Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas domes 25.03.2022. lēmumu Nr.5/8). 
Sniegtie personas dati tiks izmantoti, apstrādāti un glabāti līdz jauniešu iniciatīvu konkursa mērķu sasniegšanai, tie var tikt nodoti pašvaldības, valsts 

pārvaldes iestādēm, piemēram, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvajai komisijai, kā arī iniciatīvu konkursa atbalsta 

personālam. (Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas domes 25.03.2022. lēmumu Nr.5/8). 
Personai ir tiesības piekļūt saviem datiem, veikt to kontroli, apstrādes ierobežošanu un iebilst pret to apstrādi, tāpēc, saņemot personas pieprasījumu, 

to izvērtēs un uz to atbildēs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un, ja būs iespējams, attiecīgi labos vai dzēsīs personas datus. 
Personai ir tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādes pārkāpumiem Datu valsts inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13 – 11, Rīga, info@dvi.gov.lv). 
 

 

Vārds, uzvārds Paraksts Datums 
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