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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2015.gada 25.augustā           Nr.158 

 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.02.24. lēmumā Nr.41 „Par dalību projektā 

„PROTI un DARI!”” 

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – aģentūra) 2015.gada 22.jūlija vēstulē 

informēja Ādažu novada domi (turpmāk – Dome) par to, ka 07.07.2015. Ministru kabinets 

apstiprināja juridisko ietvaru aģentūras sadarbībai ar pašvaldībām projektam „PROTI un 

DARI!” (turpmāk – Projekts) – MK noteikumus Nr. 386 „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” īstenošanas noteikumi”. 

Vēstulē arī tika norādīts, ka Projektā plānotās aktivitātes varēs veikt sākot no 2016.gada 

1.janvāra, kā arī precizētais Ādažu novada pašvaldībai pieejamā finansējuma un iznākuma 

rādītāju kvotas sadalījums pa gadiem: 
 2015.gadā 2016.gadā 2017.gadā 2018.gadā Kopā 

Sasniedzamā iznākuma rādītāja kvota 

vai projektā iesaistāmo mērķa grupas 

jauniešu skaits (jauniešu skaits) 

0 6 7 7 20 

Kopējais pieejamais finansējums 

(euro), tajā skaitā: 
0 9 385,20 10 949,40 10 949,40 31 284,00 

mērķa grupas jauniešu profilēšanai 

pieejamais finansējums (euro) 
0 546,48 637,56 637,56 1 821,60 

mērķa grupas jauniešu individuālo 

pasākumu programmu īstenošanai (euro) 
0 8 838,72 10 311,84 10 311,84 29 462,40 

Domē 2015.gada augustā darbā tika pieņemts par projekta jomu atbildīgs darbinieks – 

izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, tādejādi ir lietderīgi šim darbiniekam uzdot 

Projekta vadību novada pašvaldībā. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 07.07.2015. noteikumu Nr.386 „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” īstenošanas 

noteikumi” 14., 17.2. un 20.pantu, kā arī to, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu 

komitejā 18.08.2015., Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Ādažu novada dome 2015.gada 24.februāra lēmumā Nr.41 „Par dalību 

projektā „PROTI un DARI!”, izsakot lēmuma 4., 6., 7. un 8. punktu šādā jaunā redakcijā: 

„4. Piedalīties projekta īstenošanā sākot ar 2016.gada 1.janvāri. 

6. Atbildīgais par lēmuma 3.1.punktā norādīto aktivitāšu izpildi – Izglītības darba 

un jaunatnes lietu speciāliste. 

7. Atbildīgais par lēmuma 3.2.punktā norādīto aktivitāšu izpildi – Izglītības darba 

un jaunatnes lietu speciālists. 
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8. Projekta kontaktpersona Ādažu novada domē – Izglītības darba un jaunatnes 

lietu speciāliste Ināra Briede (tālrunis 67895700, e-pasts inara.briede@adazi.lv)”. 

2. Pārējā daļā lēmums paliek negrozīts. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  
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