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Par dalību projektā izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” 
 
Ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk - JSPA) 2022. gada 28. marta 
rīkojumu Nr. 1-4/55 “Par atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu 
attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” nolikuma apstiprināšanu” ir 
apstiprināta kārtība īpašam projektam skolēnu aktīvai pilsoniskai līdzdalībai, jauniešu 
labbūtībai un Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai. 
Iniciatīvas ietvaros izglītības iestāžu pašpārvalžu komandām ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 
25 gadiem kopā ar atbalsta personu būs iespējams piedalīties mācībās un tiešsaistes semināros 
un saņemt līdz 1000 EUR finansējumu projektu īstenošanai. 
Finansējums projektam tiek piešķirts pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 5. 
novembra noteikumu Nr. 1243 “Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts 
jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, 
darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam”. 
2022. gada 20. maijā Ādažu novada pašvaldība saņēma Ādažu vidusskolas projekta “Kontakts 
Ādaži” pieteikumu un iesniedza JSPA konkursam iniciatīvai izglītības iestāžu pašpārvalžu 
atbalstam “Kontakts”. 
Pamatojoties uz JSPA 2022. gada 26. maija rīkojumu Nr. 1-73/11 “Par Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2022.-2024. gadam atklāta projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu 
pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.  JSPA konkursa 
komisija konstatēja, ka Ādažu novada pašvaldības projekta “Kontakts Ādaži” iesniegums 
atbilst nolikumā noteiktajiem kritērijiem. 
Ņemot vērā 04.08.2022 JSPA Lēmumu Nr. 2-23/284  “Par finansējuma piešķiršanu projekta 
“Kontakts Ādaži” īstenošanu” un piešķirto valsts budžeta finansējumu 999,99 EUR apmērā ir 
nepieciešams slēgt līgumu starp pašvaldību un JSPA par projekta “Kontakts Ādaži”   īstenošanu 
Ādažu vidusskolā. 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 5. punktu un Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 54. pantu Ādažu novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 
1. Piedalīties JSPA izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalsta projektā “Atbalsts izglītības iestāžu 

pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” ar projektu 
“Kontakts Ādaži”. 

2. Pašvaldības administrācijas Juridiskajai un iepirkuma nodaļai līdz šā gada 11. augustam  
sagatavot parakstīšanai līguma projektu  ar JSPA par projekta īstenošanu. 

3. Pašvaldības domes priekšsēdētājam parakstīt 2.punktā noteikto līgumu. 



4.  Pašvaldības atbildīgā persona par projekta “Kontakts Ādaži” izpildi ir Izglītības un 
jaunatnes nodaļas Jaunatnes lietu speciāliste Ieva PELCMANE.  

5. I.Pelcmanei: 
5.1. nodrošināt atsevišķa norēķinu konta atvēršanu Valsts kasē pašvaldības vārdā  vai 

jāpiesaista projektam esošais uz projekta iesniedzēja vārda atvērtais konts Valsts kasē; 

5.2.  iesniegt projekta noslēgumā saturisko un budžeta atskaiti JSPA par projekta izpildi. 
6. Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītajam kontrolēt šī lēmuma izpildi. 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs       M. Sprindžuks 

 
 


