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Par dalību atklātā projekta konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”  

 

Atklātā projekta konkurss “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 
jaunatnes iniciatīvu projektos” (turpmāk – Konkurss) tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda 
projekta Nr.8.34.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 
(turpmāk – Projekts) ietvaros un paredz īstenot aktivitātes priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
riska grupas izglītojamo iesaistei jauniešu aktivitātēs un iniciatīvu projektos ārpus formālās 
izglītības. 

Konkursu organizē saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumiem Nr.460 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa 
“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences 
pasākumus” īstenošanas noteikumi”, lai sasniegtu mērķus:  

1) palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk - PMP) riska grupas 
izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas 
dzīvē; 

2) iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu 
projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu 
bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. 

Konkursa rezultātā paredzēts sniegt atbalstu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 5. 
līdz 12. klasei. 

Vienam projektam pieejamais finansiālais apmērs no Projekta budžeta līdzekļiem ir 4600.00 
euro. Projektu iesniegumu atlases rezultātā tiks atbalstīti 2 projekti Ādažu novadā. 

Projekta uzsākšanas laiks no 2022. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. augustam. Projekta ilgums 
no 3 līdz 12 mēnešiem. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Ādažu novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2037.gadam noteikto mērķa SM3 “Izglītota sabiedrība 
un kvalitatīvi pakalpojumi” ilgtermiņa prioritāti IP3 “Izglītots un labklājīgs novads” un VTP8 
“Pieejama un daudzpusīga izglītība”, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Piedalīties atklātā projekta konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”. 

2. Apstiprināt atklātā projekta konkursa “.Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu (pielikums). 



3. Pašvaldības administrācijas Izglītības un jaunatnes nodaļai izsludināt atklātā projekta 
konkursu līdz šā gada 1. aprīlim, nosakot pieteikšanās termiņu līdz 2022. gada 10. maijam.  

4. Sabiedrisko attiecību speciālistei Laimai Jātniecei līdz 2022.gada 1.aprīlim  ievietot 
informāciju par atklātā projekta konkursu pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv. 

5. Pašvaldības administrācijas Izglītības un jaunatnes nodaļai kontrolēt šī lēmuma izpildi. 
 
 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs       M. Sprindžuks 


