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(protokols Nr.4, 88.§)

Par Valmieras Dizaina un mākslas
vidusskolas dalību Eiropas Sociālā fonda
projektā “Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas cita starpā
nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību,
21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk – Aģentūra) projektu
konkursa nosacījumiem un projekta ieceres virzītāja Valmieras novada pašvaldības (turpmāk –
Pašvaldība) iestādes “Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola” (turpmāk – Iestāde) iesniegto
projekta Eiropas Savienības fondu darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas
Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences
pilnveide” (turpmāk – Projekts) īstenošanu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš,
G.Ķibere, T.Upners, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, J.Jakovins,
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. atbalstīt Projekta īstenošanu, realizējot profesionālās pilnveides programmas pieaugušo
izglītības ievaros (moduļos):
1.1. “Apģērbu dizaina produktu aksesuāru izgatavošana”,
1.2. “Apģērbu dizaina produktu konstruēšana un modelēšana”,
1.3. “Modes mārketings un zīmolvedība”,
1.4. “Tehnisko rasējumu izstrāde”,
1.5. “Interjera projektēšana vienai telpai”;

2. projekta īstenošanas laiks no 2022.gada 1.marta līdz 2023.gada 31.oktobrim;
3. projekta darbību īstenošanā un rezultātu sasniegšanā Aģentūra nodrošina nepieciešamo

finansējumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 474 20.7., 20.7.1, 20.7.2, 20.7.3

apakšpunktos un 2021.gada 28.jūnijā apstiprinātajā metodikā 1-2e/21/221 “Vienas vienības
izmaksu standarta likmes piemērošanas metodika profesionālās tālākizglītības, profesionālās
pilnveides un neformālās izglītības programmu, kā arī modulārās profesionālās izglītības
programmas moduļa vai moduļu kopas un studiju moduļa vai studiju kursa augstskolā vai
koledžā īstenošanā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros”
noteiktajam;

4. Pašvaldībai atvērt Valsts kases norēķinu kontu;
5. noteikt Iestādi par Projekta īstenotāju un atbildīgo;
6. pilnvarot Iestādes vadītāju parakstīt visu ar Projektu saistīto dokumentāciju.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


