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Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā
projekta „PROTI un DARI” īstenošanā
Lielvārdes novada pašvaldība ir saņēmusi Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras uzaicinājumu piedalīties projektā “PROTI un DARI”
(turpmāk – Projekts). Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Projektu
īsteno sadarbībā ar pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām, kas projekta
īstenošanā iesaista pašvaldību stratēģiskos partnerus.
Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā
vai neapgūst arodu, un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā
bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tajā
skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno
Nodarbinātības valsts aģentūra un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot),
kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA.
Pašvaldības un stratēģisko partneru projekta ietvaros veicamās aktivitātes:
1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī
informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;
2. mērķa grupas jauniešu profilēšana un individuālo pasākumu programmu
izstrāde;
3. mērķa grupas jauniešu motivēšana, aktivizēšana un atbalsta sniegšana
saskaņā ar mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu, kas
izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti
izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu
centru darbībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
10.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2015.gada
7.jūlija noteikumu Nr.385 „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” (turpmāk – Noteikumi), Lielvārdes novada dome
nolemj:

1. Apstiprināt Lielvārdes novada pašvaldības kā sadarbības partnera dalību
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Projekta īstenošanā, slēdzot
sadarbības līgumu.
2. Apstiprināt lēmuma 1.pielikumu „Esošā situācija mērķa grupas jauniešu
atbalsta jomā pašvaldībā”.
3. Noteikt Projekta īstenošanas laiku no 2018.gada augusta līdz 2020.gada
decembrim.
4. Nodrošināt nepieciešamos cilvēkresursus mērķa grupas jauniešu iesaistei
projektā un atbalsta pasākumu sniegšanai mērķa grupas jauniešiem saskaņā
ar mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām Lielvārdes
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
5. Sniegt ieguldījumu Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.385
„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” 5.punktā minēto iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanā.
6. Paredzēt Lielvārdes novada pašvaldības budžetā Projekta priekšfinansējumu
20% apmērā no apstiprinātā Projekta izmaksu kopsummas, t.i. līdz 6800,00
EUR, lai nodrošinātu nepārtrauktu Projekta naudas plūsmu līdz 2020.gada
31.decembrim:
2019.gadā – līdz 2915,00 EUR;
2020.gadā – līdz 2915,00 EUR.
7. 2018.gadā nepieciešamo priekšfinansējumu – līdz 970,00 EUR piešķirt no
tāmes Nr.10660 “Lielvārdes teritoriju apsaimniekošana” EKK 22796
“Projektu līdzfinansējumi”.
8. Projekta ieviešanu un īstenošanas uzraudzību uzdot Lielvārdes novada
pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas vadītājam.
9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
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