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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2015.gada 24.februārī          Nr. 41 

 

Par dalību projektā „PROTI un DARI!” 

 

Pamatojoties uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 16.01.2015. vēstuli Nr. 6-1/35 

par dalību projekta „PROTI un DARI!” īstenošanā, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 

pirmās daļas 10.punktu, Jaunatnes likuma 5. pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta 

piekto daļu, Ādažu novada attīstības programmas (2011-2017) mērķiem „1.3.Apmierināts 

novada iedzīvotājs” un „4.2.Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un 

organizācijām”, uzdevumiem „1.3.1. Esošo sociālo un sadzīves pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšana un pieejamības sekmēšana visā Ādažu novada teritorijā”, „1.3.2.Jaunu un 

alternatīvu sociālo pakalpojumu nodrošināšana dažādām vecuma un sociālo grupu 

vajadzībām”, „1.3.12.Atbalsts nodarbinātībai, īpaši sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju 

grupām”, „4.2.1.Sekmēt sadarbību ar citām pašvaldībām, pašvaldības un valsts iestādēm”, 

saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA 

nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 

pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 

darbībā” projekta “PROTI un DARI!” ietvaros Ādažu novada pašvaldībai pieejamo 

finansējumu un iznākuma rādītāju kvotu: 

 2015.gadā 2016.gadā 2017.gadā 2018.gadā Kopā 

Sasniedzamā iznākuma rādītāja kvota 

vai projektā iesaistāmo mērķa grupas 

jauniešu skaits (jauniešu skaits) 

3 6 7 4 20 

Kopējais pieejamais finansējums 

(euro), tajā skaitā: 
4 692,60 9 385,20 10 949,40 6 256,80 31 284,00 

mērķa grupas jauniešu profilēšanai 

pieejamais finansējums (euro) 
273,24 546,48 637,56 364,32 1 821,60 

mērķa grupas jauniešu individuālo 

pasākumu programmu īstenošanai (euro) 
4 419,36 8 838,72 10 311,84 5 892,48 29 462,40 

kā arī to, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Sociālā komitejā (03.02.2015.), Finanšu 

komitejā (17.02.2015.), Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektā „PROTI un DARI!”. 

2. Noslēgt sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta 

īstenošanas procesu. 

3. Nodrošināt: 

3.1. par pašvaldības budžeta līdzekļiem:  

3.1.1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī 

informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus; 

3.1.2. projekta administratīvo ieviešanu attiecīgajā pašvaldībā; 
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3.1.3. projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu (mērķa grupas jauniešu 

profilēšanas nodrošināšana un 20% apmērā projekta noslēgumā) un 

nepārtrauktu finansējumu plūsmu projekta īstenošanai; 

3.2. par projekta budžeta līdzekļiem: 

3.2.1. sasniedzamās iznākuma rādītāja kvotas izpildi norādītā mērķa grupas jauniešu 

skaita iesaisti projektā un atbalsta pasākumu sniegšanu divu līdz deviņu 

mēnešu garumā atbilstoši izstrādātajām mērķa grupas jauniešu individuālajām 

pasākumu programmām; 

3.2.2. projekta īstenošanai atbilstoša personāla (programmas vadītāja un mērķa 

grupas jauniešu mentoru) piesaisti; 

3.2.3. projekta īstenošanā iesaistīt vienu vai vairākus stratēģiskos partnerus. 

4. Piedalīties projekta īstenošanā sākot ar 2015.gada 1.aprīli. 

5. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt no Ādažu novada domes 

budžeta līdzekļiem. 

6. Atbildīgais par lēmuma 3.1. punktā norādīto aktivitāšu izpildi – Attīstības un investīciju 

daļa. 

7. Atbildīgais par lēmuma 3.2. punktā norādīto aktivitāšu izpildi – domes priekšsēdētāja 

pirmais vietnieks Pēteris Balzāns. 

8. Projekta kontaktpersona Ādažu novada domē – Attīstības un investīciju daļas projektu 

vadītāja Inga Pērkone (tālrunis 67996086, e-pasts inga.perkone@adazi.lv). 

9. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  
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