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2022.gada 31.martā        Nr.233 
          (protokols Nr.7, 23.§) 

 
Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 
jaunatnes iniciatīvu projektos” V kārtas 

nolikuma apstiprināšanu un iesniegumu 
vērtēšanas komisijas apstiprināšanu 

 
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, 
Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumiem Nr.460 “Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 
īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”, 13.09.2021. vienošanos 
Nr.P6-13/19-2021-V4, kas noslēgta starp Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Valmieras novada 
pašvaldību par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu, Izglītības, kultūras un sporta un Finanšu komiteju 
17.03.2022. atzinumiem, 

 
Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, J.Olmanis, G.Gladkins, 
J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, 
H.Rokpelnis, V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, nolemj: 
 
1. apstiprināt atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” V kārtas nolikumu; 
2. apstiprināt konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 

iniciatīvu projektos” iesniegumu vērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) nolikumu; 
3. apstiprināt konkursa Komisiju šādā sastāvā: 

 
Komisijas 
priekšsēdētāja 

Iveta Pāže Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja 

Komisijas locekļi 

Kaija Muceniece 
Valmieras novada pašvaldības Sociālo lietu 
pārvaldes vadītāja 

Daina Roze 
Valmieras novada Izglītības pārvaldes jaunatnes 
lietu speciāliste, Rūjienas Jauniešu centra 
vadītāja 

Daiga Kīna 
Valmieras novada Burtnieku Jauniešu centra 
vadītāja 

Liene Dembovska 
Valmieras novada Izglītības pārvaldes izglītības 
projektu vadītāja 

 



4. izbeigt Valmieras novada pašvaldībā ietilpstošo bijušo pašvaldību konkursa “Priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” iesniegumu 
vērtēšanas komisiju darbību; 

5. lēmums stājas spēkā 2022.gada 31.martā.  
 

Pielikumā: 1. Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikums ar pielikumiem kopā uz 
24 lappusēm. 

2. Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” Komisijas nolikums uz 2 lappusēm. 
 

 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


