LATVIJAS REPUBLIKA

DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

(ĀRKĀRTAS) S Ē D E S P R O T O K O L S
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.6.
2014.gada 10. aprīlī
Sēde sasaukta plkst. 10.30
Sēde atklāta: plkst. 10.30
Sēdē piedalās 9 deputāti: Andra Grīvāne, Gunārs Laicāns, Una Sila, Smaida Šnikvalde,
Guntis Pirvits, Linda Pavlovska, Aldons Zumbergs, Ansis Roderts, Gunta Abaja
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietniece Linda Pavlovska un domes priekšsēdētājs
Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Sēdes daba kārtībā:
1. Par piedalīšanos atklātajā projektu konkursā ''Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā
jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes
novērtēšanai''
2. Par piedalīšanos atklātajā projektu konkursā ''Atbalsts jauniešu centru darbības
nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem
jauniešiem''
3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Randalist” EZF projekta realizēšanai

1.§
Par piedalīšanos Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam
1.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā
''Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa
aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai''
Ziņo A.Ūdre; L.Pavlovska, G.Abaja, A.Zumbergs
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, G.Abaja), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 79 „Par piedalīšanos Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam
1.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā ''Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā
jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes
novērtēšanai''”. Lēmums pievienots protokolam.

Sēdes vadīšanu pārņem domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns.

2.§
Par piedalīšanos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
izsludinātajā Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam 1.4.
apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā ''Atbalsts jauniešu centru darbības
nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes
visiem jauniešiem''
Ziņo A.Ūdre; G.Laicāns, G.Abaja, A.Grīvāne
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, G.Abaja), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 80 „Par piedalīšanos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
izsludinātajā Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam 1.4. apakšsadaļas atklātajā
projektu konkursā ''Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi
īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem''”. Lēmums pievienots
protokolam.
3.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Randalist”
Ziņo I.Ralle; G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs
Pamats
Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 25 „Par
Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” 1. un 5. punkts.
Dundagas novada pašvaldības 2012. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr. 23
„Grozījumi Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošajos noteikumos
Nr. 25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”” 3. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, G.Abaja), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 81. „Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Randalist””. Lēmums
pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst. 10.59.
Protokols parakstīts 10.04.2014.
Sēdes vadītājs

L.Pavlovska
G.Laicāns

Protokolēja

S.Kokoreviča

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.6.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.79.
10.04.2014.

1.§
Par piedalīšanos Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam
1.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā
''Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa
aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai''
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punkts
Mērķis
Veicināt un īstenot lokālā līmeņa pētījumus, kas novērtētu jauniešu dzīves kvalitāti un sniegtu
objektīvu informāciju par reālo situāciju pašvaldībā
Izvērtējums
2012. gadā Latvijas Izglītības un Zinātnes ministrijā izstrādātais jaunatnes politikas
indekss - skaitliski izteikts un matemātiski aprēķināts rādītājs - visaptveroši atbild uz
jautājumu: kā jaunieši novērtē savas iegūtās prasmes, vēlmes un dažādu iespēju pieejamību,
sagatavojoties patstāvīgai un kvalitatīvai dzīvei sabiedrībā. Tas ļauj sistemātiski un
konceptuāli apkopot un izvērtēt jaunatnes politikas ietekmes un rezultātus noteiktās jauniešu
dzīves jomās un nodrošina iespēju pēc vienotiem parametriem novērtēt jaunatnes politikas
īstenošanas procesu.
Tā kā Dundagas novadā perspektīvā ir jāizstrādā vietējā līmeņa plānošanas
dokuments jaunatnes politikā, indekss ir nepieciešams pēc iespējas pilnīgākai esošās situācijas
izvērtēšanai.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības piedalīšanos Jaunatnes politikas valsts
programmas 2014.gadam 1.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā ''Ikgadējā
monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās
jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai''
2) Par projekta vadītāju noteikt Dundagas novada sporta un jauniešu lietu organizatori
Aigu Ūdri
3) Pašvaldībai nodrošināt līdzfinansējumu ar saviem administratīvajiem resursiem
apstiprinātā budžeta ietvaros.
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.6.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.80.
10.04.2014.

2.§
Par piedalīšanos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
izsludinātajā Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam 1.4.
apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā ''Atbalsts jauniešu centru darbības
nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes
visiem jauniešiem''
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punkts
Mērķis
Īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes jauniešiem, tādā veidā attīstot dzīvei un
darba tirgum nepieciešamās kompetences un sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto
jauniešu sociālo iekļaušanu.
Izvērtējums
Jaunieši Dundagas novadā ir daudzveidīga, dinamiska sociāli demogrāfiska iedzīvotāju grupa,
kas īpaši pakļauta dažādiem riskiem un kura pārsvarā ir ekonomiski atkarīga no vecākiem vai
citiem pieaugušajiem. Pēc pamatskolas vai vidusskolas izglītības iegūšanas jauniešiem ir
jāpieņem lēmums: turpināt izglītību citās mācību iestādēs vai arī iekļauties darba tirgū.
Pieredze rāda, ka ne vienmēr jaunietis ir spējīgs sekmīgi uzsākt patstāvīga darba gaitas un tam
par iemeslu nereti ir darba tirgum nepieciešamo kompetenču trūkums, dzīves vietas atrašanās
attālinātos lauku apvidos vai arī ģimenes finansiālais statuss. Par kompetencēm šajā gadījumā
uzskatāmas: sociālās kompetences (godprātība, strādāt griba (attieksme un motivācija),
gatavība papildināt zināšanas, lēmumu pieņemšanas prasme, lojalitāte, sadarbības prasme,
prasme komunicēt, spēja risināt problēmas), analītiskās domāšanas kompetences (sarežģītu
problēmu vai procesu sadalīšana sastāvdaļās, cēloņsakarību identificēšana, problēmu
analizēšana), komandas darbs un sadarbība, komunikācijas prasmes, komandas vadība un
orientācija uz rezultātu.
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā Jaunatnes politikas valsts
programmas 2014. gadam 1.4. apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā ''Atbalsts jauniešu
centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes
visiem jauniešiem'' noteiktai mērķgrupai brīvā laika pavadīšanas centrā tiks organizētas
neformālas apmācības dzīvei un darbam nepieciešamo kompetenču līmeņa paaugstināšanai,
lai sekmētu jauniešu veiksmīgu iekļaušanos vietējā sabiedrībā un darba tirgū.

Projektu finansē no valsts budžeta līdzekļiem (aģentūras budžeta apakšprogramma
21.00.00 „Jaunatnes politikas valsts programma 2014.gadam”). Vienam projektam pieejamais
maksimālais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 4400,00 euro.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības piedalīšanos Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras izsludinātajā Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.
gadam 1.4. apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā ''Atbalsts jauniešu centru
darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes
visiem jauniešiem''.
2) Par projekta vadītāju noteikt Dundagas novada sporta un jauniešu lietu organizatori
Aigu Ūdri
3) Pašvaldībai nodrošināt līdzfinansējumu ar saviem administratīvajiem resursiem
apstiprinātā budžeta ietvaros.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada sporta un jauniešu lietu organizators Aiga
Ūdre
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.6.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.81.
10.04.2014.
3.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Randalist”
Pamats
Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 25 „Par
Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” 1. un 5. punkts.
Dundagas novada pašvaldības 2012. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr. 23
„Grozījumi Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošajos noteikumos
Nr. 25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”” 3. punkts.
Mērķis
Garantēt līdzfinansējumu projekta realizēšanai.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībā 2014. gada 2.aprīlī saņemts biedrības „Randalist”
iesniegums. Biedrība lūdz sniegt līdzfinansējumu Eiropas Savienības Eiropas
Zivsaimniecības fonda (EZF) konkursa pasākumam, „Teritoriju attīstības stratēģiju
īstenošana”, realizēšanai Ls 308.10 (10% no projekta kopējām izmaksām).
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošo
noteikumu Nr. 25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”
punktiem:
1. Saistošo noteikumu mērķis ir sniegt līdzfinansējumu pašvaldības administratīvajā
teritorijā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām un to
iestādēm, lai veicinātu to aktivitāti sabiedriski nozīmīgu valsts un Eiropas Savienības
atbalsta pasākumu ieviešanas projektu realizēšanai Dundagas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
2. Pašvaldība lemj par līdzfinansējuma sniegšanu, ņemot vērā budžetā plānoto
izdevumu apjomu līdzfinansējuma sniegšanai noteiktā laika periodā.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2012. gada 25. oktobra saistošo noteikumu
Nr. 23 „Grozījumi Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”” 3.
punktu par pirmo projektu līdzfinansējums tiek sniegts 100 procentu (bet ne vairāk kā
Ls 6000,00) apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā līdzfinansējuma, bet par
katru nākamo projektu līdzfinansējums tiek sniegts 80 procentu (bet ne vairāk kā Ls
4800,00) apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā pretendenta līdzfinansējuma.

Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atcelt 2013.gada 25.aprīļa Dundagas novada domes lēmumu Nr. 80 par
finansējuma piešķiršanu
2. Atbalstīt biedrības „Randalist” (reģ.Nr. 40008206319) piedalīšanos Eiropas
Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) konkursa pasākumam, „Teritoriju
attīstības stratēģiju īstenošana” ar projektu „Informatīvo stendu komplektu
izvietošana Lībiešu krasta ciemos – Sīkragā un Pitragā” par kopējo summu
3081.10 Eur (ieskaitot PVN). Projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu
246.48 Eur.
Lēmums nododams izpildei:

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

