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ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS PAŠVALDĪBĀ PROJEKTA “PROTI
UN DARI!” MĒRĶA GRUPAS JAUNIEŠU ATBALSTA JOMĀ
1. Informācija par pašvaldību
Pašvaldības nosaukums
un adrese
Kontaktpersona saistībā
ar projekta īstenošanu,
kontaktinformācija

Lielvārdes novada pašvaldība

Vārds, uzvārds: Agnese Vovčenko
Darba vieta un amats: Lielvārdes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste
Telefons: 22019339
E-pasta adrese: agnese.vovcenko@lielvarde.lv
Kad pašvaldība plāno
2016.gadā 
iesaistīties projekta
2017.gadā 
īstenošanā? (atzīmējiet
 2018.gadā
tikai vienu atbildi)
 2019.gadā
 2020.gadā (Līdz projekta beigām)
2. Informācija par mērķa grupas jauniešiem
Mērķa grupas jauniešu*
kopējais skaits**
22 mērķa grupas jaunieši
pašvaldībā (atbilstoši
valstī pieejamiem
statistikas datiem,
pašvaldību sociālo
dienestu, stratēģisko
partneru informācijai)
*Jaunieši vecumā no 15 līdz 29
gadiem
(ieskaitot),
kuri
nemācās, nestrādā, neapgūst
arodu
un
nav
reģistrēti
Nodarbinātības valsts aģentūrā
kā bezdarbnieki.
** Ja nav iespējams norādīt
precīzu informāciju, tad norādiet
aptuvenu informāciju

Pašvaldībā esošo mērķa
grupas jauniešu*
raksturojums***
***viens un tas pats jaunietis var
tikt norādīts vienlaikus vairākās
grupās

Mērķa grupas
jauniešiem pašvaldībā
vai pašvaldību

Ja iespējams šādā griezumā:
 Jaunieši ar zemu izglītību (8 jaunieši)
 Jaunās māmiņas (7 jaunieši)
 Jaunieši no trūcīgām ģimenēm (7 jaunieši)
 Personas ar sliktu veselības stāvokli vai invaliditāti (
_____ jaunieši)
Jaunieši ar atkarības problēmām (_____ jaunieši)
 Bijušie ieslodzītie, Valsts probācijas dienesta klienti
(____jaunieši)
 Cits _______ (____ jaunieši)
 Sociālā dienesta pakalpojumi
 Iesaiste interešu izglītības pasākumos
 Izglītības iestāžu piedāvājums iegūt izglītību

 Bibliotēku
pieejamība,
kur
pieejami
datortehnika un interneta savienojums
 Veselības veicināšanas pasākumi
 Iesaiste neformālās izglītības pasākumos
 Iesaiste brīvprātīgajā darbā
 Sporta aktivitātes
 Kultūras aktivitātes
 Iesaiste ikdienējās mācīšanās aktivitātēs;
jauniešu, kuriem ir garīga rakstura traucējumi,
iesaiste ikdienējās mācīšanās aktivitātēs
 Sadarbība ar valsts un nevalstiskajām
organizācijām,
vecākiem,
lai
veiktu
profilaktisko darbu ar mērķa grupas jauniešiem
 Informatīvi atbalsta pasākumi
 Atbalsta personāla pieejamība mācību iestādēs
 Pagaidu algoti sabiedriskie darbi
 Citi atbalsta pasākumi ___________
3. Informācija par cilvēkresursiem
Pašvaldībā esošo
Projektā kā koordinators tiks piesaistīts Lielvārdes novada
cilvēkresursu apraksts,
Izglītības nodaļas Jaunatnes lietu speciālists, kas veic darbu
kas varētu tikt iesaistīti ar jaunatni novadā, novada izglītības nodaļas speciālisti, kā
projekta “PROTI un
arī citi pašvaldības darbinieki pēc nepieciešamības projekta
DARI!” īstenošanā**** gaitā (piemēram, grāmatvedis, sociālais darbinieks).
apvienībā pieejamo
atbalsta pasākumu īss
apraksts

**** Vēršam uzmanību, ka
no projektu līdzekļiem ir
iespējams finansēt tikai
programmas vadītāja un
mentoru atalgojuma izmaksas

Pašvaldībai papildus
Pašvaldībai papildus nepieciešams piesaistīt apmācītus
nepieciešamo
mentorus un programmas vadītāju.
cilvēkresursu apraksts,
kas varētu tikt iesaistīti
projekta “PROTI un
DARI!” īstenošanā
4. Informācija par stratēģiskajiem partneriem
Stratēģisko partneru
Kā stratēģiskie partneri tiks izraudzītas Lielvārdes novada
apraksts, kuri varētu
NVO,
kā arī pašvaldības struktūrvienības, piemēŗam,
tikt iesaistīti projektā
Pašvaldības policija, Sociālais dienests, novada skolu sociālie
plānoto darbību
pedagogi, Dienas centrs, novada aktīvie uzņēmēji, apmācību
īstenošanai, norādot,
un kursu organizētāji.
kāda veida atbalsta
Stratēģiskie partneri tiks piesaistīti ar mērķi - jauniešu
pasākumus katrs
apzināšanā, motivēšanā un mērķa grupas jauniešu atbalsta
stratēģiskais partneris
pasākumu īstenošanā projekta ietvaros, sadalot partneru
nodrošinās
lomas, atbildību un funkcijas, kā arī plānojot jauniešiem
piemērotākās aktivitātes.
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