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PROJEKTU KONKURSA “PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU 

IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS” PROJEKTU IESNIEGUMU VĒRTĒŠANAS 

KOMISIJAS NOLIKUMS 

Rugāju novada Rugāju pagastā 

 

1. Nolikums nosaka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai” atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” iesniegumu vērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) 

funkcijas, uzdevumus, tiesības, struktūru un darba organizāciju.  

2. Komisija darbojas saskaņā ar atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu (turpmāk – Projektu konkursa nolikums). 

3. Komisiju izveido un sastāvu nosaka ar Rugāju novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu. 

4. Komisijas sastāvā ir 4 komisijas locekļi.  

5. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs. 

6. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 3 Komisijas locekļi. 

7. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir 

Komisijas priekšsēdētāja balss. 

8. Komisijas sēdes protokolē Komisijas priekšsēdētāja noteikts Komisijas sekretārs. 

9. Komisijas locekļi savā darbībā ievēro likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā”. 

10. Ne vēlāk kā 20 dienas pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa Komisija pieņem 

lēmumu par atbalstāmajiem projektiem. 

11. Komisija katru iesniegto projekta iesniegumu vērtē atbilstoši Projektu konkursa nolikuma 

5. pielikumā “Jaunatnes iniciatīvas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji” minētajiem projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritērijiem. 

12. Komisija iesniegumu projektus izvērtē saskaņā ar Projektu konkursa nolikumā noteikto kārtību un 

pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai projekta iesnieguma 

noraidīšanu. 

13. Komisijas pieņemto lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu 

vai projekta iesnieguma noraidīšanu 7 darbdienu laikā projekta iesniedzējam tiek nosūtīts pa pastu un uz 

projekta iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi. Izsūtot lēmumu par projekta iesnieguma 

apstiprināšanu, projekta iesniedzējs tiek uzaicināts 30 dienu laikā slēgt līgumu par projekta īstenošanu. 
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