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LĒMUMS 

Smiltenē 
2021.gada 31.martā                                                 Nr. 161 

                         (protokols Nr.5, 36.§.) 

 

Par dalību projektā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu projektos” 

Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk - IKVD) Eiropas Sociālā fonda projekta 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (turpmāk - 

PuMPuRS) ietvaros īsteno aktivitātes priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas 

izglītojamo iesaistei jauniešu aktivitātēs un iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības 

(turpmāk – jaunatnes iniciatīvu projekti). 

Atbilstoši Ministru Kabineta 12.07.2016. noteikumu Nr.460 33.punktam, atbalsts tiek 

piešķirts atklātos projektu konkursos “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, ko organizē projekta sadarbības partneri – pašvaldības, 

katra atsevišķi vai veidojot stratēģisko partnerību savā starpā.  

Projekta mērķis ir palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska 

grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas 

dzīvē, iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu 

projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un 

jauniešu dzīves un mācību vietai. 

No Smiltenes novada projektā piedalās Smiltenes novada vispārējās izglītības iestāžu 

izglītojamie no 5. līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības 

iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4.kursam, kuri 

pakļauti PMP riskiem. No projektā iesaistītajiem, vismaz 10 procentiem ir jābūt PMP riska 

grupas jauniešiem. 

Smiltenes novada dome šīs darbības ietvaros apņemas: 

1) izsludināt atklātu projektu konkursu (izmantojot IKVD izstrādāto konkursa nolikumu 

un publicējot pašvaldības izstrādāto preventīvo un intervences pasākumu vidēja 

termiņa plānu PMP samazināšanai); 

2) nodrošināt iesniegto projektu vērtēšanu. Projekta PuMPuRS īstenošanas personālam 

ir tiesības piedalīties komisijas darbā bez balsstiesībām; 

3) pieņemt lēmumu par finansējuma piešķiršanu, lēmumu par finansējuma piešķiršanu 

ar nosacījumu, lēmumu par finansējuma atteikumu vai lēmumu par projekta 

iesnieguma noraidīšanu; 

4) publicēt paziņojumu par atklāta projektu konkursa rezultātiem pašvaldības tīmekļa 

vietnē; 

5) slēgt līgumu ar projekta iesniedzēju par projekta īstenošanu; 

6) pieņemt lēmumu par projekta noslēguma pārskata apstiprināšanu un iesniegt to 

IKVD; 

7) veikt avansa un noslēguma maksājuma pārskaitījumus projekta īstenotājam. 

Projekta plānotā kopējā summa ir 4600,00 euro (četri tūkstoši seši simti euro 00 centi). 



 

 

Izvērtējot lietderības apsvērumus, dome secina, ka tās dalība projektā “Priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ir atbalstāma. 

Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada domes Kultūras, izglītības un sporta jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2021.gada 23.marta atzinumu (sēdes protokols Nr.3), un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19., 27.punktu, Ministru Kabineta 2016. gada 

12.jūlija noteikumu Nr.460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. 

specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus 

un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi” 14.1.apakšpunktu, 33.punktu,  atklāti 

balsojot ar 13 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, 

Dzintars Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Kārlis Lapiņš, 

Tija Zaļkalne, Vairis Tralla, Vilnis Korulis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,   

Smiltenes novada dome  

NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties projekta “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu projektos” sagatavošanā un īstenošanā kā sadarbības partnerim. 

2. Ja Jaunatnes politikas valsts programmas aģentūra 2021.gadam apstiprinās projektu 

“Atbalsts darbam ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī” par kopējo 

summu 4600,00 euro (četri tūkstoši seši simti euro 00 centi), tad to 100 procentu 

apmērā finansē no projekta PuMPuRS budžeta līdzekļiem. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta 

Grigore. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt novada domes izpilddirektoram. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                           E. Avotiņš 

 
 


