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Par piedalīšanos 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” projektā „PROTI un DARI!”.

Pamatojoties uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2015.gada 16.janvāra
vēstuli Nr.6-1/115 par dalību projekta „PROTI un DARI!” īstenošanā, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 6.punktu un 15.panta
10.punktu, Jaunatnes likuma 5.pantu, Rundāles novada attīstības programmas 2012.2018.gadam 2.stratēģiskajam mērķim: radīt katram Rundāles novada iedzīvotājam
daudzveidīgas izglītošanās un personības attīstības iespējas mūža garumā (U.2.4.2.
Zināšanu līmeņa paaugstināšana mūža garumā un veselīga dzīvesveida popularizēšana)
un 3.stratēģiskajam mērķim: izveidot sociāli drošu vidi ar kvalitatīviem kultūras,
sporta, atpūtas, sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem (U.3.7.1. Sociālo
pakalpojumu piedāvājuma pilnveidošana; U.3.7.2. Esošo sociālās palīdzības un
pakalpojumu saglabāšana un kvalitātes uzlabošana; U.3.9.1. Sociāli drošas vides
izveidošana), 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” īstenošanas noteikumi” projekta „PROTI un DARI!” ietvaros
Rundāles novada pašvaldībai pieejamo finansējumu un iznākuma rādītāju kvotu:

Sasniedzamā iznākuma
rādītāja kvota vai projektā
iesaistāmo mērķa grupas
jauniešu skaits (jauniešu
skaits)
Kopējais pieejamais
finansējums (euro), tajā skaitā:

2015.
gadā

2016.
gadā

2017.
gadā

2018.
gadā

Projektā
kopā

3

4

5

3

15

4 692,60

6 256,80

7 821,00

4 692,60

23 463,00

mērķa grupas jauniešu
profilēšanai pieejamais
finansējums (euro)
mērķa grupas jauniešu
individuālo pasākumu
programmu īstenošanai (euro)

273,24

364,32

455,40

273,24

1 366,20

4 419,36

5 892,48

7 365,60

4 419,36

22 096,80

Rundāles novada dome nolemj:
1.

piedalīties 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!” īstenošanā, sākot ar 2015.gada 1.maiju;

2.

noslēgt sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par
projekta īstenošanas procesu;

3.

nozīmēt atbildīgo personu projekta īstenošanai Finanšu un investīciju nodaļas
projektu speciālisti Lauru Ārenti (tālrunis 63962236, mob.tālrunis 25622180, epasts: laura.arente@rundale.lv);

4.

nodrošināt par pašvaldības budžeta līdzekļiem
a. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā
arī informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos
partnerus;
b. projekta administratīvo ieviešanu Rundāles novada pašvaldībā;
c. projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu (mērķa
grupas jauniešu profilēšanas nodrošināšana un 20% apmērā
projekta noslēgumā) un nepārtrauktu finansējumu plūsmu
projekta īstenošanai;

5.

nodrošināt par projekta budžeta līdzekļiem:
a. sasniedzamās iznākuma rādītāja kvotas izpildi (mērķa grupas
jauniešu iesaisti projektā un atbalsta pasākumu sniegšanu viena
līdz deviņu) mēnešu garumā atbilstoši izstrādātajām mērķa grupas
jauniešu individuālajām pasākumu programmām):
2015.gadā: 3 jaunieši
2016.gadā: 4 jaunieši
2017.gadā: 5 jaunieši
2018.gadā: 3 jaunieši
(kopā 15 jaunieši)
b. projekta īstenošanai atbilstoša personāla (programmas vadītāja un
mērķa grupas jauniešu mentoru) piesaisti;
c. projekta īstenošanā iesaistīt stratēģiskos partnerus;

6.

apstiprināt esošās situācijas aprakstu mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā
pašvaldībā (pielikums Nr.1);

7.

uzdot Rundāles novada domes Sociālā dienesta vadītājai sagatavot atskaiti par
gada laikā projekta ietvaros realizētajām aktivitātēm un sasniegtajiem
rezultātiem un atskaitīties nākošā gada janvāra Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēdē, kā arī Domes sēdē.

Pielikumā situācijas apraksts - mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā pašvaldībā uz
2 lapām.
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