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  LĒMUMS 

Ķegumā 
2020.gada 20.maijā                                                                              Nr. KND1-3/20/158 

                                                                                                    (protokols Nr.14,2.§) 
 

Par piedalīšanos projektu konkursā  “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība 
jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī ” 

 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes 

politikas valsts programmas 2020.gadam ietvaros ir izsludinājusi atklātu projektu konkursu 
“Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”. 
Projektu iesniegšanas termiņš – 2020.gada 26.maijs. 

Konkursa mērķis  ir atbalstīt līdz 20 pašvaldību projektus, kas vērsti uz starpnovadu un 
starpinstitūciju sadarbību dažādās darba ar jaunatni jomās (piemēram, digitālais darbs ar 
jaunatni, mobilais/ielu darbs ar jaunatni, jauniešu līdzdalība un iniciatīvas, sociālā 
iekļaušana, brīvprātīgais darbs, starptautiskais darbs ar jaunatni u.c.) jaunatnes politikas 
īstenošanai vietējā līmenī. Konkursā projektu īstenošanai kopējais pieejamais valsts budžeta 
finansējums ir  EUR 81 000,00 (astoņdesmit viens tūkstotis euro). Vienam projektam 
maksimāli pieejamais finansējums ir EUR 4300,00, projekta iesniedzējiem līdzfinansējums 
projekta īstenošanai nav jānodrošina. 

Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt Latvijas novada vai pilsētas pašvaldība, 
kura projekta ietvaros apņemas sadarboties ar vismaz vienu Latvijas pilsētas vai novada 
pašvaldību (vai novada teritoriālo vienību), kuras saskaņā ar plānoto teritoriālo reformu 
(saskaņā ar likumprojektu "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums") plānots 
apvienot vienā administratīvi teritoriālajā vienībā, un kura iesniedz projekta iesniegumu 
projektā iesaistīto pašvaldību vārdā. 

Projektā ir paredzēts sadarboties Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novada pašvaldībām, 
turpinot ERASMUS+ projektā “Kopā varam labāk” veiksmīgi uzsākto sadarbību jaunatnes 
jomā. Projekta īstenošana paredzēta laikā no 2020.gada 3.augusta līdz 2021.gada 
20.oktobrim. Projekta iesniedzējs un vadošais partneris – Ogres novada pašvaldība. 

Jaunatnes likuma 5.panta 1.daļa nosaka, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas, veic 
darbu ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas 
attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldība plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības 
jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldība nodrošina institucionālu 
sistēmu darbam ar jaunatni; 

Likuma “Par pašvaldībām” 12.pants paredz, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja 
tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu;  

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī domes Finanšu komitejas 2020.gada 13.maija 
atzinumu, 

balsojot ar 13 balsīm "Par" (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

 

 

 



 
 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties projektu konkursā “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes 
politikas īstenošanai vietējā līmenī” sadarbībā ar Ogres un Lielvārdes novada 
pašvaldību. 

2. Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu vadošajam 
partnerim un projekta administratīvo vadību ir Ķeguma novada pašvaldības Attīstības 
nodaļas projektu vadītāja ar specializāciju uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā Ieva 
Vējone. 

3. Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi. 

4. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu izpilddirektoram, Attīstības nodaļai, 
Administratīvi juridiskajai nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 

 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)                   R.Ūzuls 
21.05.2020. 
datums 
 


