
 

 

 

 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads,LV-5717 

tālr.65781390, fakss 65711030, e-pasts: dome@karsava.lv                                  
                              

  DOMES       SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Kārsavā 

26.05.2016.                                                                                             Nr.7 

Sēde atklāta plkst. 15.00 

                                                                  25.& 

Par Kārsavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa 

nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.981 

,,Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”, atklāti balsojot: PAR –14 (Ināra 

Silicka, Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis,  Vairis Poikāns, Juris Poikāns,     Tālis 

Mūrnieks, Inta Rancāne, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka,  Aivars Lipskis, Andris 

Šicāns, Viktors Indričāns, Modris Karpovs, Juris Vorkalis); PRET –nav ; ATTURAS 

–nav, Kārsavas novada dome NOLEMJ 

 
 

Apstiprināt  Kārsavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu 

projektu konkursa nolikumu/pielikumā/. 

 

 
  Sēdes vadītāja                   /paraksts/                                                                       I.Silicka                      

   Protokoliste            /paraksts/                                                                      M.Stepanova 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Kārsavas novada pašvaldības 

Kancelejas vadītāja                                                                                                  M.Stepanova                                                                                                                                                         

2016.gada 01.jūnijā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KĀRSAVAS NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETŅU 

PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMS 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI  
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Kārsavas  novada izglītības iestādes, pašvaldības 

institūcijas, sabiedriskās organizācijas, juridiskās un fiziskās personas var piedalīties 

Kārsavas  novada pašvaldības rīkotajā bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu 
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konkursā (turpmāk – konkurss), lai pretendētu uz pašvaldības finansiālu atbalstu bērnu un 

jauniešu nometņu organizēšanai.  

1.2. Konkursa organizators: Kārsavas  novada pašvaldība, reģ.Nr.90000017398, Vienības 

iela 53, Kārsavā, Kārsavas  novads, LV- 5717.  

1.3. Bērnu un jauniešu vasaras nometnes tiek organizētas atbilstoši 2009.gada 1.septembra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.981 ,,Bērnu nometņu organizēšanas un darbības 

kārtība”.  

 

2. KONKURSA MĒRĶIS  
2.1. Veicināt Kārsavas  novada bērnu un jauniešu nodarbinātību un saturīgu brīvā laika 

pavadīšanu vasaras mēnešos, organizējot vasaras nometnes.  

2.2. Veicināt veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, indivīda radošās un 

sociālās pašizpausmes vasaras periodā.  

 

3. KOPĒJAIS PIEEJAMAIS LĪDZFINANSĒJUMS  
Kopējais pieejamais līdzfinansējums nometņu organizēšanai noteikts apstiprinātā budžeta 

gada ietvaros.  

 

4. KONKURSA NOTEIKUMI  
4.1. Nometnes vadītājs ir persona, kas apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas 

apstiprināto nometņu vadītāju kursu programmu un saņēmusi Valsts izglītības satura centra 

apliecību.  

4.2. Nometnes dalībnieki ir Kārsavas  novada bērni un jaunieši no 6-18 gadu vecumam, kas 

deklarējuši dzīvesvietu Kārsavas  novadā vai mācās Kārsavas novada izglītības iestādē. 

4.3. Nometnes darbības laiks ir no 1.jūnija līdz 26.augustam (piecu dienu nometnes; dienas 

vai diennakts nometnes).  

4.4. Minimālais nometnes dalībnieku skaits – 20.  

4.5. Dalības maksa ir obligāta katram nometnes dalībniekam. Kopā tā ir ne mazāka par 

10% no nometnes kopējām izmaksām.  

4.6. Pašvaldība piešķir finansējumu līdz 70% no nometnes kopējām izmaksām, bet ne 

vairāk kā 1000,00 EUR vienai nometnei (skat.6.5. punktu).  

4.7.Samaksa nometnes vadītājam un pedagogiem nevar pārsniegt šajā nolikumā noteiktos 

limitus:  

4.7.1. diennakts nometnei līdz 30% no kopējām izmaksām (bez VSAOI, IeIeN),  

4.7.2. dienas nometnei līdz 22 % no kopējām izmaksām (bez VSAOI, IeIeN).  

4.8. Ja nometnes projekta iesniedzējs nav pašvaldības institūcija, nometņu projektu 

iesniedzējam jābūt norēķinu kontam bankā, uz kuru pārskaitīt Kārsavas  novada 

pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu.  

4.9. Netiek atbalstītas profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības patstāvīgi 

darbojošos sekciju, klubu, pulciņu u.tml. iesniegtie nometņu projekti, to dalībnieku 

darbības turpināšanai, profesionalitātes nostiprināšanai.  

 

4.10. Ar projekta pieteikuma iesniedzēju, kas nav pašvaldības iestāde, tiek slēgts līgums, 

kurā tiek noteikta finansēšanas, nometnes realizēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu 

izlietojuma iesniegšanas kārtība un termiņi.  

 

5. PROJEKTA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA  
5.1. Kārsavas novada pašvaldība  izsludina konkursu Kārsavas  novada pašvaldības mājas 

lapā www.karsava.lv  

5.2. Pieteikumi jāiesniedz Kārsavas  novada pašvaldības kancelejā, Vienības ielā 53, 

Kārsavā,  līdz Kārsavas  novada pašvaldības mājas lapā www.karsava.lv norādītajam 

termiņam. 

5.3. Projekta pieteikums jāsagatavo un jāiesniedz uz pieteikuma veidlapas (1.pielikums) 

datorrakstā.  
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5.4. Juridiskajām personām jāpievieno nodokļu maksātāju un reģistrācijas apliecību 

kopijas, juridiskā persona nedrīkst būt nodokļu parādnieks un jāpievieno Valsts ieņēmumu 

dienesta izziņa;  

5.5. Fiziskajām personām jāpievieno saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecības kopija.  

 

6. KONKURSA PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA  
6.1. Pieteikumus izskata  ar Kārsavas  novada pašvaldības  rīkojumu  apstiprināta komisija.  

6.2. Kārsavas  novada pašvaldība desmit darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma 

pieņemšanas informē nometnes projekta iesniedzēju, nosūtot informāciju uz norādīto e-

pasta adresi,  par nometnes projekta atbalstīšanu un piešķirto līdzfinansējumu vai 

noraidījumu.  

6.3. Projekta pieteikumi tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:  

6.3.1. projekta atbilstība konkursa mērķiem;  

6.3.2. radošums un inovatīvisms;  

6.3.3. sociālā integrācija;  

6.3.4. nometnes saturam pieprasītā budžeta samērīgums, pašieguldījuma un piesaistītā 

līdzfinansējuma apmērs;  

6.3.5. projekts ir tehniski kvalitatīvs un pārliecina par nometnes veiksmīgu realizāciju;  

6.3.6. pretendenta, nometnes vadītāja un pedagogu iepriekšējo nometņu realizācijas 

kvalitāte.  

6.4. Komisija līdzfinansējumu nepiešķir projektiem, kuru iesniedzēji nav savlaicīgi 

nokārtojuši līdzšinējās saistības ar Kārsavas novada pašvaldību.  

6.5. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par pilna vai daļēja līdzfinansējuma piešķiršanu 

nometnei saskaņā ar iesniegto nometnes budžetu, vai arī noraidīt pieteikumu un 

līdzfinansējumu nepiešķirt. Ja piešķirtais līdzfinansējums ir mazāks par projektā pieprasīto, 

piecu darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma saņemšanas projekta iesniedzējs informē 

komisiju, vai ir gatavs organizēt nometni.  

6.6. Ja nometnes pieteicējs nevar nodrošināt nometnes realizāciju atbilstoši iesniegtajam 

projektam, tad ne vēlāk kā 5 dienas pirms nometnes sākuma rakstiski informē komisiju, 

kura lemj par finansējuma pārdali.  

 

7. PROJEKTA KONTROLES KĀRTĪBA  
7.1. Projekta konkursa komisijas locekļiem ir tiesības veikt nometnes pārbaudes.  

7.2. Projekta iesniedzējs pēc nometnes realizācijas līdz 31.augustam iesniedz Kārsavas 

novada pašvaldībai šādus dokumentus:  

7.2.1.finanšu līdzekļu izlietojuma atskaiti (2.pielikums);  

7.2.2.atskaiti par nometnes darbu (3.pielikums).  

7.3. Ja nometne netiek īstenota noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projekta 

pieteikumam, kā arī konstatēti finanšu pārkāpumi, komisija lemj par piešķirtā 

līdzfinansējuma daļēju vai pilnu atmaksu.  

7.4. Komisija līdz 1.novembrim izvērtē vasaras nometņu darbību.  
 

 

 
Domes priekšsēdētāja                                                                                               Ināra Silicka 
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1.pielikums 

Kārsavas  novada pašvaldībai  

Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads 

LV-5717 

tālr.: 65781390    
dome@karsava.lv 

 

BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETNES PIETEIKUMS 
 

Nometnes organizētājs  

Nometnes organizētāja (juridiskās 

personas vai institūcijas) nosaukums  
 

Reģistrācijas numurs  

Pasta adrese  

Kontakttālrunis, e-pasts  

Nometnes vadītājs 

Vārds, uzvārds  

Nometnes vadītāja apliecības 

numurs, derīguma termiņš 
 

Kontakttālrunis, e-pasts  

Nometne 

Nometnes nosaukums  

Nometnes veids 

-pēc diennakts laika 

-pēc dalībnieku izmitināšanas 

 

Norises laiks  

Norises vieta  

Dalībnieku skaits  

Dalībnieku vecums  

Nometnes izmaksas 

Nepieciešamais pašvaldības 

līdzfinansējums 
 

Dalības maksa (dalībnieku skaits x 

dalības maksa 1 personai) 
 

Nometnes īstenotāju ieguldījums  

Cits finansējums (norādīt avotus)  

Kopā  

 

Apliecinu, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa un nav sagrozīta 

Datums  Nometnes organizatora vārdā: vārds, uzvārds  

             Z.v.   

Paraksts 

Nometnes vadītājs: vārds, uzvārds 

mailto:dome@karsava.lv
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Paraksts 
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NOMETNES APRAKSTS 

1. Nometnes nosaukums. 

2. Nometnes nepieciešamības pamatojums.  

3. Nometnes mērķis un uzdevumi. 

4. Nometnes mērķauditorijas apraksts. 

5. Nometnes pedagogu un darbinieku saraksts, viņu pienākumi. Iepriekšējā 

pieredze nometņu darbībā. 

6. Nometnes sagaidāmie rezultāti un mērķauditorijas ieguvumi. 

7. Nometnes realizācijas kalendārais grafiks (nometnes saturs, norise un 

laika sadalījums) 

Datums Laiks Vieta Pasākums 

(paredzētā aktivitāte) 

Pasākuma 

mērķis  

Atbildīgais  Tehniskais 

nodrošinājums 
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NOMETNES „_______________________________________________________” BUDŽETS 

 

Nr. 

p.k. 

Pozīcija Izdevumu aprēķins Finansējums 

kopā  

Pieprasīts 

pašvaldības 

līdzfinansēj

ums  

Nometnes 

īstenotāju 

ieguldīju

ms 

Dalības 

maksa 

Cits 

finansējums, 

 tā avoti 
1.  Personāla atalgojums (bruto)       

 t.sk.VSAOI       

2.  Izmitināšana       

        

3. Ēdināšana       

        

4. Transporta izdevumi        

        

5. Materiāli (uzskaitīt)       

        

6. Aprīkojuma un inventāra īre       

        

7. Telpu īre       

        

8. Citi izdevumi (norādīt 

pozīciju) 
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Kopā: 

 

      

Salīdzinājums %: 
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2.pielikums 

BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETNES 

FINANSĒJUMA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMA ATSKAITE PAR__________.GADU 

 

Nometnes nosaukums  

Nometnes norises laiks  

 

Nr. 

p.k. 

Pozīcija Izmaksu apliecinošā dokumenta 

nosaukums (maksājuma 

uzdevums, kases izdevumu 

orderis vai avansa norēķins), 

datums un numurs, maksājuma 

saņēmējs 

Finansējums 

kopā  

Pašvaldīb

as 

finansēju

ms  

Nometnes 

īstenotāju 

ieguldījums 

 

Dalības 

maksa 

Cits 

finansēj

ums 

1.  Personāla atalgojums (bruto)       

        

2.  Izmitināšana       

        

3. Ēdināšana       

        

4. Transporta izdevumi        

        

5. Materiāli (uzskaitīt)       

        

6. Aprīkojuma un inventāra īre       
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7. Telpu īre       

        

8. Citi izdevumi (norādīt pozīciju)       

    
    

 Kopā:       

 Salīdzinājums %:       

 
Pielikumā: Grāmatvedības attaisnojošo dokumentu un maksājumu uzdevumu kopijas par pašvaldības līdzfinansējumu uz __ lapām. 
 

Apstiprinu, ka Kārsavas  novada pašvaldības piešķirtie līdzekļi izlietoti tikai projektā paredzētajiem mērķiem, atbilstoši projekta tāmei un šai atskaitei. 

Atskaiti sagatavoja (vārds, uzvārds, amats):  

Paraksts 

Datums  
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3.pielikums 

 

ATSKAITE PAR REALIZĒTO 

BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETNI_________.GADĀ 

 

Nometnes nosaukums  

 

Nometnes norises laiks  

 

Nometnes vadītāja vārds, 

uzvārds 
 

 

 

Nometnes realizācijas īss izklāsts. Cita nozīmīga informācija par projekta īstenošanas gaitu un 

rezultātiem. 

 

Perspektīva nākotnē: vai nometnes aktivitātēm paredzēts turpinājums? 

 

 

Pielikumā:  

1. Dalībnieku reģistrācijas saraksts. 

2. Publicitātes materiāls, vizuālais materiāls, dalībnieku atsauksmju kopijas (vai pievienots CD). 

Apliecinu, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa un nav sagrozīta. 

Nometnes organizatora vārdā (vārds, uzvārds, amats): 

Paraksts: 
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Datums: 

Nometnes vadītājs (vārds, uzvārds): 

Paraksts: 

Datums: 

 
 

 

 


