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 Par piedalīšanos projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto 
seku mazināšanai” 

 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 2021. gada 23. aprīlī ir izsludinājusi atklāto 

projektu konkursu “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”. 
Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalsta pasākumus jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 
gadiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai visā Latvijas teritorijā, īstenojot individuāla 
atbalsta un neformālās izglītības aktivitātes virtuālā vidē vai klātienē, vienaudžu mācīšanās un 
atbalsta aktivitātes, kvalitatīvas socializēšanās un brīva laika pavadīšanas aktivitātes, īpaši – āra 
aktivitātes, pētnieciskās aktivitātes, mācības digitālo rīku pielietošanai un digitālo kompetenču 
attīstīšanai, kā arī digitālo rīku izstrāde un citas inovatīvas aktivitātes un pasākumi, kas veicina 
ilgtspējīgu risinājumu, pieeju un sistēmu attīstību darba ar jaunatni jomā Covid-19 pandēmijas 
seku mazināšanai. 

Atklātā projekta konkursa projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 
24. maijs. Projekta īstenošanas periods un projekta aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods 
konkursa mērķa īstenošanai noteikts no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 
31. decembrim. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējuma apmērs ir 10 
000,00 euro. 

Likuma „Par pašvaldībām” 12.punkts paredz, ka pašvaldība 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. 

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 [..], Ķeguma novada pamatnostādņu darbam ar jaunatni 2019. – 
2026.gadam Rīcības plānā paredzēts radīt iespēju ikvienam jaunietim pavadīt brīvo laiku 
atbilstoši viņa vecumam, vajadzībām un interesēm (ilgtermiņa mērķis 1.2), un veicināt sociālās 
atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu iekļaušanu sabiedriskajos procesos (ilgtermiņa 
mērķis 2.1). 

Ņemot vērā iepriekš minēto,  
balsojot ar 11 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Imants Smirnovs, Jānis Siliņš, Ojārs Meiris, 

Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Roberts Ozols, Tadeušs Vaļevko, Valentīns Pastars, Viesturs 
Teicāns, Vladimirs Samohins), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) izsludinātajā atklātajā 
projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” 
ar projekta iesniegumu „Nesēdi mājās-strādā ar sevi!” par kopējo summu līdz EUR 



2 
 

10 000,00 (desmit tūkstoši eiro 00 centi) un iesniegt projekta iesniegumu finansējuma 
saņemšanai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā.  

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

3. Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektora p.i kontrolēt lēmuma izpildi. 

4. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu izpilddirektora p.i., Attīstības nodaļai, 
Administratīvi juridiskajai nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 
 
Domes priekšsēdētājs       (personiskais paraksts)                               R.Ūzuls 
24.05.2021. 
datums 
 


