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protokols Nr.2, 30.p.
LĒMUMS Nr.73
Par dalību NORDPLUS projektā

Aizkraukles Interešu izglītības centrs, pilnveidojot savas iestādes darbu, ir sagatavojis
sadarbības - attīstības projekta “The road to emotional resilience”/ “Ceļā uz emocionālo noturību”
pieteikumu iesniegšanai programmā “Nordplus”. Projektu paredzēts iesniegt Pieaugušo izglītības
programmā, lai attīstītu sadarbību starp pieaugušo izglītības iestādēm, stiprinātu to pamata
kompetences, izstrādājot jaunas apmācības metodes, lai tās ieviestu un izmantotu turpmākā darbā,
kas nostiprinās saikni starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi.
Projekta “The road to emotional resilience” īstenošanas laiks paredzēts no 2019.gada
01.jūnija līdz 2020.gada 30.oktobrim. Projekta koordinators ir Aizkraukles Interešu izglītības
centrs, sadarbības partneri ir nevalstiskās organizācija “Tavo Europa” (Lietuva), “ZISPB”
(Lietuva) un “Human Ecology MTU” (Igaunija).
Projekta paredzamo finansējumu, kas ir 38 590 euro (trīsdesmit astoņi tūkstoši pieci simti
deviņdesmit eiro, 00 centi), 100% apmērā sedz projekta finansētājs Nordplus. Pozitīva lēmuma
gadījumā pēc projekta līguma noslēgšanas ar finansētāju, projekta īstenošanai tiks ieskaitīts 80%
avansa maksājums. Atlikušie 20% tiks ieskaitīti pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas.
Ņemot vērā Aizkraukles novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.02.2019. un
Aizkraukles novada domes Finanšu komitejas 21.02.2019. sēdes ieteikumu, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm "Par"
(Anita BICKA, Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS, Armands KASPARĀNS, Leons
LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA,
Nikolajs SOKOLS, Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA, Einārs ZĒBERGS),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Aizkraukles Interešu izglītības centram piedalīties Nordplus projektā “The road to
emotional resilience”/ “Ceļā uz emocionālo noturību’.

2.

Projekta apstiprināšanas gadījumā, tā ieviešanai Aizkraukles novada pašvaldība nodrošinās
20% priekšfinansējumu no kopējam projekta izmaksām, t.i. 7 718.00 euro.

3.

Atbildīgais par projekta ieviešanu ir Aizkraukles interešu izglītības centra direktore Zane
ROMANOVA.

4.

Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoram
Kasparam SNIEDZĪTIM.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
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