Informatīvs materiāls 2018. gada 8. oktobra
Valsts programmas vebināram
1.pielikums
atklāta projektu konkursa
„Atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas
izveidei un attīstībai” nolikumam

PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPA
1. SADAĻA - PROJEKTA PAMATDATI

1.1. Projekta nosaukums

Plānojot projekta nosaukumu, ņemt vērā, ka projekta
nosaukums būs jālieto uz izgatavotajiem materiāliem,
publicitātes materiālos un citur.

1.1.1. Jaunatnes politikas valsts
programmas nosaukums un gads
1.1.2. Jaunatnes politikas valsts
programmas sadaļas un apakšsadaļas
nosaukums

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programma 2018. gadam
1. Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas
attīstībai pašvaldībās 1.6. Atbalsts mobilā darba ar
jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai

1.2. Projekta iesniedzējs
Juridiskās personas pilns nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese
Tālrunis
E-pasta adrese
Oficiālā elektroniskā adrese (ja attiecināms)
Tīmekļa vietnes adrese
Bankas rekvizīti
Paraksta tiesīgās personas vārds, uzvārds
Paraksta tiesīgās personas amata nosaukums

1.3. Projekta vadītājs (kontaktpersona)
Vārds, uzvārds
Amata nosaukums
Tālrunis/mob.tālr.
E-pasta adrese

1.4. Kontaktpersona par finanšu jautājumiem
Vārds, uzvārds
Amata nosaukums
Tālrunis/mob.tālr.
E-pasta pasta adrese

1.5. Projekta finansējums
1.6. Projekta īstenošanas laiks

No aģentūras pieprasītais EUR
finansējums.
Jānorāda projekta uzsākšanas un noslēguma datumi.
Saskaņā ar atklāta projektu konkursa nolikuma 15. un
16. punktu projektu nevar uzsākt ātrāk par 2018. gada
7. decembri un noslēgt vēlāk par 2019. gada 1. oktobri.

Projekta ilgums:__.___.2018. - __.___.2019.
1.7. Projekta īstenošanas vieta(-s) Šajā sadaļā ir jānorāda tā(-s) pašvaldības teritoriālā(-s)
Lūdzam norādīt teritoriālās vienības, kurās tiks vienība(-s), kur tiks īstenotas mobilā darba ar jaunatni
aktivitātes. Projekta aktivitātes, kas vērstas uz mobilā
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īstenotas mobilā darba ar jaunatni aktivitātes.

darba ar jaunatni aktivitāšu sagatavošanu/izvērtēšanu,
var notikt citur.
Piemēram, ja mobilais darbs ar jaunatni tiks īstenots B
novada A pagastā, tad sagatavošanas pasākums pirms
praktiskā darba var tikt īstenota S novadā. Šajā sadaļā S
novads nav jānorāda.
Ņemt vērā, ka mobilajam darbam ar jaunatni konkrētajā
vietā ir jānotiek ne mazāk kā četrus mēnešus pēc kārtas,
un aktivitātes šajā vietā ir jāīsteno ne retāk kā vienu
reizi divās nedēļās.

1.8. Projekta kopsavilkums
Lūdzu, norādiet projekta mērķi, galvenās aktivitātes, mērķa grupu, rezultātus un plānoto ietekmi uz mobilā darba ar
jaunatni attīstību. Šī informācija var tikt izmantota publicēšanai (aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv un
Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv).

Kopsavilkumā kodolīgi norādīt svarīgāko informāciju par projektu. Šī sadaļa var tikt izmantota
apstiprināto projektu kopsavilkumu publicēšanai JSPA un IZM mājaslapās, tāpēc tai jāsniedz
skaidrs priekšstats par jūsu projektu.

1.9. Projekta nepieciešamības pamatojums
Šajā sadaļā norādiet pēc iespējas detalizētu informāciju par katru mobilā darba ar jaunatni
īstenošanas vietu. Šajā sadaļā sniegtā informācija tiks izmantota, lai izvērtētu projekta atbilstību
specifiskajam kritērijam.
Lūdzu, aizpildiet tabulu par katru 1.7. punktā norādīto projekta īstenošanas vietu.
Nr.p.k.

Elements

Lūdzu, sniedziet iespējami precīzu informāciju
par esošo situāciju teritoriālajā vienībā

1.

Teritoriālajā vienībā šobrīd īstenotais darbs ar
jaunatni
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Informācija par tuvāko vietu, kur pašvaldībā tiek
nodrošināts darbs ar jaunatni (piemēram, jauniešu
centrs)

3.

Aptuvenais teritoriālajā vienībā dzīvojošo mērķa
grupas jauniešu skaits un vajadzības

4.

Cita būtiska informācija, kas pamato mobilā darba
ar jaunatni ieviešanas nepieciešamību (tajā skaitā,
citas iepriekš veiktas līdzīgas aktivitātes un
galvenie secinājumi pēc to ieviešanas)

Norādiet precīzu pašvaldības teritoriālo
vienību, kurā tiks īstenots praktiskais mobilais
darbs ar jaunatni. Sniedziet detalizētu
informāciju par darba ar jaunatni iespējām
šajā teritoriālajā vienībā (esošās aktivitātes,
esošie spēlētāji, piemēram, NVO, pieejamie
resursi, materiāltehniskā bāze, personāls u.c.)
Sniedziet detalizētu informāciju par tuvāko
vietu, kur tiek nodrošināts darbs ar jaunatni
(piemēram, norādot attālumu līdz šai vietai,
nokļūšanas iespējas utt.).
Sniedziet detalizētu informāciju par jūsu
veiktās priekšizpētes rezultātiem – tiešās mērķa
grupas aptuvenais jauniešu skaits un jauniešu
vajadzību analīze. Analīze jāsniedz par
projekta potenciālo mērķa grupu.
Sniedziet jebkādu citu informāciju, kas pamato
mobilā darba ar jaunatni nepieciešamību,
piemēram, līdzīgu projektu secinājumi, faktori,
kas neļauj jauniešiem izmantot esošās darba
ar jaunatni iespējas pašvaldībā.
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1.10. Projekta sadarbības partneri (aizpilda pašvaldība) (ja attiecināms)
Lūdzu, sniedziet informāciju par sadarbības partneriem, kas piedalīsies projekta īstenošanā. Norādiet katra
sadarbības partnera lomu un pienākumus projekta īstenošanas laikā. Ja atsevišķi projektā veicamie uzdevumi tiks
nodoti sadarbības partnerim (piemēram, slēdzot līgumu ar biedrību), lūdzu, pamatojiet, kāpēc minētos uzdevumus
nevar veikt ar projekta iesniedzēja resursiem.

Šo sadaļu aizpilda pašvaldības.
Veicot priekšizpēti, pašvaldībām ir jāsaprot, kādi sadarbības partneri vislabāk spēs palīdzēt
īstenot mobilo darbu ar jaunatni izvēlētajā pašvaldības teritoriālajā vienībā. Piemēram, tādi
partneri kā vietējā biedrība vai nodibinājums, bibliotēka, izglītības iestāde, sociālais dienests var
sniegt atbalstu tiešās mērķa grupas jauniešu sasniegšanā, uzrunāšanā un praktisko aktivitāšu
īstenošanā.

1.11. Projekta sadarbības partneri (aizpilda jaunatnes organizācija, biedrība,
nodibinājums)
Lūdzu, sniedziet detalizētu informāciju par to, kā jaunatnes organizācija/biedrība/nodibinājums sadarbosies ar
pašvaldību un citiem sadarbības partneriem (ja attiecināms). Norādiet katra sadarbības partnera lomu un
pienākumus projekta īstenošanas laikā.

Šī sadaļa ir obligāti jāaizpilda jaunatnes organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem.
Biedrībām projekta iesnieguma sagatavošanas posmā ir obligāti jāizveido sadarbība ar
pašvaldību, kuras teritoriālajā vienībā tiks īstenots mobilais darbs ar jaunatni. Šajā sadaļā ir
jānorāda detalizēta informācija par to, kā šī sadarbība ar pašvaldību tiks nodrošināta, lai
praktiski īstenotu mobilā darba ar jaunatni aktivitāšu sagatavošanu, īstenošanu un izvērtēšanu
(t.sk., nodrošinātu ilgtspēju).

2. SADAĻA - PROJEKTA APRAKSTS

2.1. Projekta mērķis
Lūdzu, norādiet projekta mērķi un aprakstiet, kādā veidā projekts sniegs ieguldījumu šī konkursa mērķa1, Izglītības
un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmā 2018. gadam noteikto prioritāšu2, Jaunatnes politikas
īstenošanas plānā 2016.-2020. gadam noteiktā 4. politikas rezultāta3 sasniegšanā.

Projekta mērķim jābūt tieši saistītam ar konkursa mērķi, valsts programmā noteiktajām
prioritātēm un Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2016.-2020. gadam 4.politikas rezultātu.
No projekta mērķa izriet projektā ieplānotās aktivitātes.

Atbalstīt vismaz 12 pašvaldību, jaunatnes organizāciju, biedrību vai nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni, projektus, kas vērsti uz
mobilā darba ar jaunatni attīstību vai pilnveidi,1 lai veicinātu jauniešu līdzdalību vietās, kur netiek veikts darbs ar jaunatni vai tas tiek veikts
ierobežotā apjomā.
1

2

1) Veicināt ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu vietējā un reģionālā līmenī;
2) atbalstīt jaunatnes organizāciju iniciatīvas jauniešu līdzdalības veicināšanai;
3) vienota modeļa izstrāde jauniešu neformālās izglītības atzīšanai valsts mērogā;
4) darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālās pilnveides attīstīšana.

3

Nodrošināta jauniešu pilnvērtīga līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā un sabiedriskajā dzīvē.
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2.2. Projekta mērķa grupas raksturojums
Lūdzu, aprakstiet projekta mērķa grupu un norādiet tās vajadzības un problēmas, kuras paredzēts risināt projekta
ietvaros. Aprakstiet, kā tiks piesaistīta projekta mērķa grupa.

Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
Sniedziet informāciju par projektā iesaistīto tiešo un netiešo mērķa grupu. Norādiet projekta
dalībnieku un jauniešu skaitu, profilu un vajadzības (piemēram, 10 nestrādājošas jaunās
māmiņas, kas dzīvo A pagastā, kuras ilgāku laiku ir bijušas ārpus darba tirgus un ir zaudējušas
kompetences un motivāciju atgriezties darba tirgū.....).

2.3. Projekta aktivitātes
Lūdzu, sniedziet informāciju par visām projektā plānotajām aktivitātēm (tajā skaitā, projekta administrēšanu un
projekta publicitāti), norādot tās hronoloģiskā secībā.

Šajā sadaļā jānorāda visas projektā ieplānotās aktivitātes. Visām projekta aktivitātēm jābūt tieši
saistītām ar projekta mērķi.
Zemāk norādīti informatīvi piemēri.
Aktivitātes apraksts
Nr.p.
k.

Aktivitātes
nosaukums

(mērķis, tematika, metodes (ja
attiecināms), norises vieta, ilgums,
dalībnieki, u.c. būtiska informācija par
aktivitātes saturu)

Projekta darba
grupas sēdes

Tiks izveidota projekta saturiskā
darba grupa, kurā piedalīsies
projekta vadītājs, mobilā darba ar
jaunatni
aktivitāšu
vadītājs,
psihologs, sociālais darbinieks,
pašvaldības
jaunatnes
lietu
speciālists
un
brīvprātīgais
jaunietis. Darba grupa, balstoties uz
veikto
priekšizpēti,
izstrādās
detalizētu mobilā darba ar jaunatni
ieviešanas plānu A pagastā.
Līdz praktisko aktivitāšu uzsākšanai
A pagastā darba grupa tiksies četras
reizes. Pēc mobilā darba ar
jauniešiem uzsākšanas darba grupa
tiksies divas reizes mēnesī. Darba
grupas sēdes notiks jauniešu centrā.
Jaunatnes darbinieks sadarbībā ar
karjeras konsultantu, psihologu un
mentoru
laika
periodā
no
14.01.2019. līdz 14.08.2019. reizi
nedēļā A pagastā īstenos nodarbību
ciklu “ABC”. Plānots, ka tiks
īstenoti šādi pasākumi:
1) apmācības par komunikāciju, CV
gatavošanu, lietišķo etiķeti..;

1.

Mobilā darba ar
jaunatni plāna
ieviešana A
pagastā
2.

Plānotais
iesaistīto
jauniešu
skaits

Aktivitātes
īstenošanas periods

1

07.12.2018.01.10.2019.

10

14.01.2019.14.08.2019.

(sākuma un beigu
datums)

5

2) ēnošanas pasākumi uzņēmumos..
3)tikšanās
ar
“iedvesmas
personām”...
Katram jaunietim tiks nodrošinātas
vismaz 5 individuālās konsultācijas,
kā arī mentora atbalsts.
Plānots, ka katra apmācība ilgs 3
stundas.

Projekta
izvērtēšanas
pasākumi

3.

Projekta
administrēšana
4.

Projekta
publicitāte

5.

Efektīvākai un regulārākai saziņai
tiks izveidota projekta tiešās mērķa
grupas WhatsApp grupa..
Paredzēti divi projekta izvērtēšanas
pasākumi:
1)
projekta
izvērtēšanas
pēcpusdiena ar projekta tiešo mērķa
grupu
un
pārējiem projekta
dalībniekiem. Plānotais dalībnieku
skaits – 5, no tiem jaunieši – 10.
2) novada lēmumu pieņēmēju un
projekta darba grupas kopīgā sēde,
kurā tiks izstrādāti secinājumi un
ierosinājumi turpmākai mobilā
darba ar jaunatni sistēmas attīstībai
pašvaldībā. Plānotais dalībnieku
skaits – 20.
Projekta ietvaros projekta vadītājs
veiks aktivitāšu sagatavošanu...
Projekta darba grupa sagatavos
publicitātes kampaņu...
Projekta grāmatvedis veiks finanšu
uzraudzību
atbilstoši
projekta
līguma nosacījumiem un īstenos
maksājumus...
Projekta publicitātes kampaņas
ietvaros tiks publicēta aktuālā
informācija projekta īstenotāja
mājaslapā, tiks izvietoti informatīvie
plakāti A pagasta bibliotēkā un
skolā,
publicēta
informācija
sociālajos tīklos Facebook un
Twitter. Paredzētas trīs publikācijas
laikrakstos, divi video sižeti un
projekta T-krekli 10 projekta
jauniešiem...
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14.08.2019.06.09.2019.

0

07.12.2018.01.10.2019.

0

07.12.2018.01.10.2019

....

2.4. Projekta aktivitāšu atbilstība mobilā darba ar jaunatni principiem
Lūdzu, aprakstiet, kā tiks nodrošināta mobilā darba ar jaunatni principu ievērošana.

Nr.p.
k.
1.

Mobilā darba ar jaunatni aktivitāšu principi

Lūdzu, aprakstiet, kā tiks
nodrošināta mobilā darba ar
jaunatni principu ievērošana
Aktivitātes ir pieejamas ikvienam jaunietim un tiek Piemēram, projekta priekšizpētes
īstenotas iespējami tuvu jaunieša dzīvesvietai
laikā ir uzrunāti un atlasīti 10
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2.

Informācija par aktivitātēm ir publiski pieejama visiem
attiecīgās teritoriālās vienības vai tās daļas jauniešiem

3.

Aktivitātes vienā teritoriālajā vienībā vai tās daļā tiek
īstenotas ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās

4.

Aktivitātes nodrošina persona, kam ir vismaz viena gada
pieredze darbā ar jauniešiem

5.

Aktivitātes ir iepriekš plānotas un ir atbilstošas jauniešu
vajadzībām, un to īstenošanā ir izmantotas neformālās
izglītības metodes

6.

Aktivitāšu ietvaros notiek sadarbība ar teritoriālajā vienībā
esošajām iestādēm vai tās iekļaujas esošā starpsektoru
sadarbības modelī

7.

Aktivitātes veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu
attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un viņu dzīves kvalitātes
uzlabošanos

8.

Aktivitātes ietver individuālu darbu ar jaunieti un/vai
jauniešu grupām, kā arī vietējo sabiedrību

2.5. Projekta rezultāti

tiešās mērķa grupas jaunieši A
pagastā, taču aktivitātes būs
pieejamas
arī
citiem
ieinteresētajiem jauniešiem. Mobilā
darba ar jaunatni aktivitātes
norisināsies A pagasta bibliotēkas
konferenču zālē (ziemas periodā)
un ezermalas parkā (vasaras
periodā).
Piemēram, informācija par mobilā
darba ar jaunatni aktivitātēm A
pagastā tiks izvietota bibliotēkā,
poliklīnikā, sociālajā dienestā,
kultūras namā. Informācija tiks
ievietota arī sociālajos tīklos
Facebook un Twitter. Saziņa ar
jauniešiem notiks arī WhatsApp
grupā.
Piemēram, saskaņā ar projekta
darba grupas izstrādāto plānu
mobilā
darba
ar
jaunatni
aktivitātes A pagastā notiks ne
retāk kā reizi nedēļā laikā periodā
14.01.2019.-14.08.2019.
Piemēram, mobilā darba ar
jaunatni
aktivitātes
vadīs
neformālās izglītības treneris M.A.
(detalizētāka informācija projekta
iesnieguma 2.7. sadaļā). Atsevišķās
aktivitātēs tiks iesaistīts karjeras
konsultants, psihologs, sociālais
darbinieks un jauniešu NVO
pārstāvji.
Aktivitātes regulāri plānos projekta
saturiskā darba grupa, ievērojot
priekšizpētes
rezultātus,
jau
īstenoto aktivitāšu rezultātus un
jauniešu vajadzības.
Piemēram, projekta ietvaros tiks
nodrošināta sadarbība ar A
pagasta bibliotēku, biedrību un
pagasta pārvaldi.
Piemēram, mobilā darba ar
jaunatni
aktivitātes
uzlabos
projekta mērķa grupas – jauno
māmiņu vecumā no 22-25 gadiem sociālās prasmes, kas sekmēs
atgriešanos darba tirgū.
Piemēram, mobilā darba ar
jaunatni ieviešanas plānā ir
paredzētas
individuālās
konsultācijas ar jauniešiem, grupu
nodarbības un nodarbības jauniešu
vecākiem un skolotājiem.
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Lūdzu, norādiet plānotos projekta kvalitatīvos (piemēram, kompetenču celšana, līdzdalības un sociālās iekļaušanas
veicināšana u.c.) un kvantitatīvos rezultātus (piemēram, iesaistīto jauniešu skaits gan vienā aktivitātē, gan kopumā,
aktivitāšu ilgums u.c.). Aprakstiet informācijas avotus, kas pamatos plānoto rezultātu sasniegšanu.

Zemāk norādīti informatīvi piemēri.
Nr.p.
k.
1.

2.

Aktivitāte

Kvalitatīvie rezultāti

Kvantitatīvie rezultāti

Informācijas avoti

Veicināta starpnozaru
sadarbība mobilā darba
ar jaunatni ieviešanā

Izstrādāts 1 mobilā
darba ar jaunatni
īstenošanas plāns A
pagastā,
darba grupā darbosies 4
dalībnieki un projekta
laikā tiks piesaistīti 3-5
speciālisti. Plānotas 24
darba grupas sēdes...
Aktivitātēs tieši iesaistīti
10 A pagasta jaunieši,
tai skaitā 4 jaunieši ar
ierobežotām iespējām

Mobilā darba ar
jaunatni īstenošanas
plāns,
dalībnieku saraksti,
informācija
sociālajos tīklos,
raksti projekta
īstenotāja tīmekļa
vietnē...
Dalībnieku saraksti,
trīs raksti
laikrakstos, viens
video sižets,
fotogrāfijas, jauniešu
izvērtēšanas anketas,
jaunatnes darbinieka
novērojumi pēc
individuālām
sarunām, jaunatnes
darbinieka atskaites

(atbilstoši projekta
iesnieguma veidlapas
2.3.punktam)

Projekta darba
grupas tikšanās

Mobilā darba ar
jaunatni plāna
ieviešana A
pagastā

Nodrošināta regulāra
saziņa un sasniegto
rezultātu izvērtēšana,
veikta aktivitāšu
plānošana
Jaunieši attīstīs sociālās
prasmes - līderība,
līdzdalība, komunikācija
u.c. Jaunieši identificēs
un atklās savus resursus
un talantus...

Katras nodarbības
vidējais ilgums – 3
stundas
....
3.

Projekta
izvērtēšanas
pasākumi

Izstrādātas
rekomendācijas turpmākā
mobilā darba ar jaunatni
sistēmas attīstībai...

Divos pasākumos kopā
piedalījušies 50
dalībnieki.

Dalībnieku saraksti,
viens video sižets,
fotogrāfijas, raksti
projekta īstenotāja
tīmekļa vietnē,
izstrādātās
rekomendācijas.

Īstenotas 3 projekta
vadības grupas tikšanās

Projekta izvērtēšanas
tikšanās rezultāti

Sagatavots 1 noslēguma
pārskats
....

....

Izstrādāts projekta
publicitātes plāns, trīs
publikācijas laikrakstos,
divi video sižeti.

Mediju monitorings

Iegūtas padziļinātas
zināšanas par mobilā
darba jaunatni sistēmas
ieviešanu novadā...
4.

5.

Projekta
administrēšana

Projekta
publicitāte

Nodrošināta projekta
resursu atbilstoša
izlietošana un mērķu
sasniegšana

Paaugstināta sabiedrības
izpratne par darba ar
jaunatni nepieciešamību
.....

....
.....

Ap 30 – 45 ziņām
sociālajos tīklos
Facebook un Twitter...
...

8

2.6. Projekta ietekme un ilgtspēja
Lūdzu, aprakstiet projekta ietekmi uz tiešo un netiešo mērķa grupu, mobilā darba ar jaunatni attīstību pašvaldībā, kā
arī norādiet, kā plānots izmantot projekta rezultātus un turpināt projektā iesāktās aktivitātes pēc projekta beigām.

Šajā sadaļā sniedziet detalizētu informāciju par
- projekta ietekmi uz tiešo mērķa grupu – piemēram, paredzams, ka 10 jaunās māmiņas uzlabos
savu konkurētspēju darba tirgū, tiks sekmētas arī citas nodarbinātības formas (piemēram,
pašnodarbinātība), ka arī tiks paaugstinātas šīs mērķa grupas sociālās kompetences, uzlabota
motivācija meklēt darbu.
-mobilā darba ar jaunatni attīstību pašvaldībā – projekta ietvaros pašvaldības darbinieki un
NVO pārstāvji būs ieguvuši pieredzi mobilā darba īstenošanas saturiskajos un praktiskajos
jautājumos, būs īstenota pilotprogramma (5 mēnešu darbs ar jaunajām māmiņām A pagastā),
kuras rezultāti kalpos tālākā darba plānošanā….
-projekta rezultātu izmantošana pēc projekta beigām - projekta darba grupa izvērtēs mobilā
darba ar jaunatni aktivitāšu efektivitāti pagastā A, veiks izpēti pagastos C un D par mobilā
darba nepieciešamību un iesniegs priekšlikumu (t.sk., budžetu) mobilā darba ar jaunatni
aktivitāšu finansēšanai 2019.-2020.gadā.

2.7. Projekta īstenošanā un administrēšanā iesaistītais personāls
Lūdzu, norādiet speciālistu vārdus un uzvārdus, institūciju/organizāciju nosaukumus, definējot viņu atbildību un
pienākumus projekta īstenošanā. Ja uz projekta iesniegšanas brīdi nav zināmas konkrētas personas, norādiet šīm
personām nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi projekta ietvaros plānoto pienākumu veikšanai.

Norādīt visas projekta īstenošanā iesaistītās personas (projekta vadītājs, grāmatvedis, asistenti,
koordinatori, apmācītāji, speciālisti, brīvprātīgie u.c.). Obligāti jānorāda persona(-as), kura(-as)
īstenos mobilā darba ar jaunatni aktivitātes pašvaldības teritoriālajā vienībā.
Nr.p.
k.

Vārds,
uzvārds

Institūcija/
organizācija,
amats

Kvalifikācija
un pieredze
attiecīgā
jomā

1.
2.
3.

Projekta iesnieguma iesniedzēja nosaukums:
Paraksta tiesīgās personas vārds, uzvārds:
Paraksta tiesīgās personas amata nosaukums:
Paraksts:

Projektā veicamie pienākumi
(lūdzu, norādiet projekta aktivitātes
nosaukumu un numuru saskaņā ar
projekta iesnieguma veidlapas 2.3.
punktu, kurās personāls tiks iesaistīts,
īsi aprakstot veicamos pienākumus/
lomu)

Darba
veikšanas
ilgums
(stundās)
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Datums: 2018. gada ___.___________

