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APSTIPRINĀTS 

Ar  Dienvidkurzemes novada pašvaldības 

2021.gada 15.jūlija lēmumu Nr._____ 

 

PROJEKTU KONKURSA “ATBALSTS BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETŅU 

ORGANIZĒŠANAI” DIENVIDKURZEMES NOVADĀ  

NOLIKUMS 

Izdots pamatojoties uz  

Ministru kabineta 2021. gada 27. maija 

rīkojumu Nr. 348 (prot. Nr. 44 46. §)  

“Par finanšu līdzekļu piešķiršanu  

no valsts budžeta programmas  

“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Konkurss tiek organizēts saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo 

ziņojumu “Par psihoemocionālā atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas radīto seku 

mazināšanai” un Ministru kabineta 2021. gada 27. maija rīkojumu Nr. 348 (prot. Nr. 44 46. §) 

“Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem””, lai nodrošinātu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai Covid-

19 pandēmijas laikā. 

2. Konkursa organizētājs Dienvidkurzemes novada pašvaldība (turpmāk – PAŠVALDĪBA). 

3. Paziņojumu par konkursu un konkursa nolikumu publicē PAŠVALDĪBAS tīmekļa vietnēs: 

www.aizputesnovads.lv, www.durbe.lv, www.grobinasnovads.lv, www.nica.lv, 

www.pavilosta.lv, www.priekulesnovads.lv, www.rucava.lv, www.vainode.lv.  

4. Nometnes tiek organizētas skolēnu 2021.gada vasaras brīvlaikā ar mērķi nodrošināt bērnu un 

jauniešu nometņu norisi, lai veicinātu to pieejamību, tādējādi sniedzot atbalstu bērniem un 

jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju 

un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušies attālināta mācību 

procesa rezultātā. 

5. Nometnes var organizēt un īstenot iestādes, nevalstiskās organizācijas, fiziska persona, ja tā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta komercreģistrā kā individuālais komersants 

vai saimnieciskās darbības veicējs – ikviens, kurš piedalās konkursā, piedāvājot Nolikumam 

http://www.aizputesnovads.lv/
http://www.durbe.lv/
http://www.grobinasnovads.lv/
http://www.nica.lv/
http://www.pavilosta.lv/
http://www.priekulesnovads.lv/
http://www.rucava.lv/
http://www.vainode.lv/
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atbilstošu saturu un dalībnieku iesaisti. Viens nometnes organizētājs drīkst pieteikt arī vairākas 

nometnes. 

6. Plānotais finansējums tika sadalīts pirms administratīvi teritoriālās reformas, balstoties uz 

deklarēto bērnu skaitu 8 novadu teritorijās. Ja kādā novada teritorijā sadalītais finansējums nav 

izmantots pilnībā, komisija var lemts par finansējuma pārdali Dienvidkurzemes teritorijā.  

 

II. DALĪBNIEKU MĒRĶGRUPAS 

7. Mērķgrupa - bērni un jaunieši no 7 līdz 18 gadiem (ieskaitot),  kuri deklarēti Dienvidkurzemes 

novada pašvaldībā vai mācās kādā no Dienvidkurzemes novada izglītības iestādēm un kuri 

primāri atbilst šādiem kritērijiem: 

7.1. sociālā riska grupas bērni un jaunieši (maznodrošinātie, no daudzbērnu ģimenēm, ar 

mācīšanās, uzvedības, psihoemocionālajiem traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē 

esošie bērni u.c.); 

7.2. bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām (var nepiemērot noteikto maksimālo vecuma 

ierobežojumu); 

Novads 

7-18 gadi 

iedzīvotāji pēc 

OSP 2020g. 

datiem 

Bērnu 

skaits 

nometnēm 

(10% no 7-

18 gadi 

iedzīvotāju 

skaita) 

Finansējuma 

apmērs (euro) 

(10% no bērnu 

skaita x 5 

dienas x 19 

euro par 1 

dalībnieku 

dienā) 

Pēc Administratīvi 

teritoriālās reformas 

(no 01.07.2021.) 

Pirms Administratīvi 

teritoriālās reformas 

(līdz 30.06.2021.) 

15.Dienvidkurzemes 

novads (Grobiņa) 

Aizputes novads 1028 103 9766,00 

Rucavas novads 162 16 1539,00 

Vaiņodes novads 297 30 2821,50 

Pāvilostas novads 266 27 2527,00 

Priekules novads 670 67 6365,00 

Grobiņas novads 1065 107 10117,50 

Nīcas novads 374 37 3553,00 

Durbes novads 274 27 2603,00 

Kopā: 39 292,00 
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7.3.bērni un jaunieši, kuri ir tikuši ierobežoti savu spēju un talantu izkopšanā, individuālo 

kompetenču pilnveidē un kolektīvajā darbībā valstī noteikto epidemioloģisko 

ierobežojumu dēļ. 

 

III. NOSACĪJUMI NOMETNES ĪSTENOŠANAI 

8. Nometnei jābūt reģistrētai un saskaņotai bērnu nometņu datu bāzē www.nometnes.gov.lv. 

9. Organizējot nometni, jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktās 

prasības attiecībā uz nometņu organizēšanu un Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu 

nometņu organizētājiem (https://nometnes.gov.lv/lapa ). 

10. Var tikt organizētas dienas nometnes iekštelpās un ārtelpās. 

11. Nometnes saturs tematiski un mērķtiecīgi jāveido tā, lai sniegtu atbalstu bērniem un jauniešiem 

šādos virzienos: 

11.1. mācību saturā balstītu tēmu apguve, piemēram, dabaszinību, vēstures, valodu 

nometnes u.tml.; 

11.2. bērnu un jauniešu spēju un talantu izkopšana interešu izglītības un profesionālās 

ievirzes izglītības jomās (mākslā, mūzikā, dejā, sportā, tehniskajā jaunradē u.c.), kā 

arī līdzdalība Dziesmu un deju svētku tradīcijas  saglabāšanas procesā; 

11.3. caurviju prasmju un “soft skills” jeb komunikācijas, saskarsmes, komandas darba, 

līderu prasmju, problēmu risināšanas un sociāli emocionālo prasmju pilnveide; 

11.4.bērnu un jauniešu fizisko aktivitāšu un veselīga dzīves veida paradumu veidošana. 

12. Tiek atbalstītas dienas un diennakts nometnes, kuru plānotais ilgums ir vismaz 5 dienas un 

dienas nometnes programmas ilgums ir vismaz 6 stundas dienā un kurās piedalās nemainīga 

dalībnieku grupa. 

13. Attiecināmās izmaksas nometnes norisē:  

13.1. telpu un aprīkojuma, piem., telts, noma; 

13.2.transporta pakalpojumi (sabiedriskā transporta biļetes nometnes dalībniekiem un/vai 

autobusu noma nometnes dalībnieku pārvadāšanai); 

13.3. dalībnieku ēdināšana, izmitināšana; 

13.4. aktivitātēm un nodarbībām nepieciešamie materiāli un kancelejas preces, ieejas 

biļetes, ja nometnes dalībnieki apmeklē vietu vai pasākumu, ko iespējams īstenot, 

ņemot vērā konkrētā brīža epidemioloģiskos drošības nosacījumus saskaņā ar 

Nolikuma 9.punktu; 

http://www.nometnes.gov.lv/
https://nometnes.gov.lv/lapa
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13.5. nometnes programmas nodrošināšanai nepieciešamās saimniecības preces, t.sk. 

dezinfekcijas līdzekļi, higiēnas preces; 

13.6. nometnes programmas nodrošināšanai nepieciešamais mazvērtīgais inventārs; 

13.7. citas nometnes programmas īstenošanai nepieciešamās izmaksas (piemēram, 

Veselības inspekcijas saskaņojuma izmaksas); 

13.8. nometnes personāla (vadītāja, pedagogu, radošo darbnīcu vadītāju, tehnisko 

darbinieku u.c.) darba samaksa; 

13.9. šīs programmas ietvaros dalībnieku iesaiste nometnē tiek nodrošināta bez likumisko 

pārstāvju līdzfinansējuma, taču plašāka nometnes programmas īstenošana var tikt 

atbalstīta ar sponsoru, ziedotāju un pašvaldības līdzfinansējumu. 

14. Neattiecināmās izmaksas - izmaksas, kas neatbilst nometnes mērķa sasniegšanai (piemēram, 

prēmijas, dāvinājumi vai citi materiāli stimulējoši pasākumi nometnes personālam, 

pamatlīdzekļu iegāde, naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksa, bankas 

pārskaitījumu komisijas maksa, izmaksas, kas jau tiek finansētas no pašvaldības budžeta u.tml. 

citi izdevumi). 

15. Ne vairāk kā 60% no piešķirtā finansējuma var tikt izmantoti nometnes vadītāja, pedagogu, 

mediķa un citu speciālistu (saskaņā ar nometnes programmu) atalgojumam.  

 

IV. KONKURSA NORISE 

16. Konkursa dalībnieks nometnes pieteikumu iesniedz datorrakstā latviešu valodā līdz 2021.gada 

30. jūlija plkst. 13:00. Pieteikums sastāv no aizpildītas iesnieguma veidlapas (1. pielikums). 

Dokumentus iesniedz papīra formā Dienvidkurzemes novada pašvaldībā- Lielā iela 76, 

Grobiņa, LV-3430 vai elektroniska dokumenta veidā sūtot uz e-pastu: pasts@dkn.lv, tos 

sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu. 

17. PAŠVALDĪBA iesniegto pieteikumu vērtēšanai izveido vērtēšanas komisiju 5 locekļu sastāvā. 

Vērtēšanas komisijas darbā tiek ievērota atklāta konkursa specifika un interešu konflikta 

neesamība. 

18. Nometnes  pieteikumus vērtēšanas komisija vērtē: 

18.1. saskaņā ar nometnes iesniedzēja atbilstības kritērijiem (2. pielikuma 1. punkts); 

18.2. saskaņā ar kvalitātes kritērijiem (2. pielikuma 2. punkts). 

19. Vērtēšanas komisija atbilstoši finansējuma nosacījumiem, kā arī saskaņā ar šī nolikuma II un 

III sadaļu pieņem lēmumu par nometnes pieteikuma apstiprināšanu vai nometnes pieteikuma  

noraidīšanu.  

mailto:pasts@dkn.lv
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20. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē vai papildina informāciju konkursa 

pieteikumā, ja tas nepieciešams vērtēšanai un salīdzināšanai. Pretendentam precizētā vai 

papildinātā informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no informācijas pieprasījuma 

saņemšanas dienas. Pēc informācijas saņemšanas, komisija projekta pieteikumu izskata 

atkārtoti. 

21. Pozitīva komisijas lēmuma gadījumā par finansējuma piešķiršanu nometnes organizēšanai, 

Dienvidkurzemes novads ar pretendentu slēdz projekta finansēšanas līgumu. 

22. Vērtēšanas komisijas lēmumu par nometnes pieteikuma apstiprināšanu vai nometnes 

pieteikuma  noraidīšanu PAŠVALDĪBA 3 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta 

pieteikuma  iesniedzējam pa pastu vai uz projekta iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi. 

23. Paziņojumu par konkursa rezultātiem publicē PAŠVALDĪBAS tīmekļa vietnē. 

 

V. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

24. Maksimālais atbalsts 19 euro dienā par viena bērna dalību piecu dienu nometnē, ja nometne 

ilgst vairāk par piecām dienām-finansējums viena dalībnieka dalībai nometnē  nepārsniedz 95 

euro. 

25. Bērnu dalība nometnē tiek nodrošināta bez likumisko pārstāvju līdzfinansējuma.  

26. Programmas īstenošanas laiks ir no 2021.gada 1. līdz 31.augustam; 

27. Finansējums nometnēm tiek piešķirts uz līguma pamata starp nometnes organizatoru  un 

pašvaldību. Līgumam tiek pievienota pārskata forma, kas jāiesniedz 7 darba dienu laikā 

pēc nometnes noslēguma, bet ne vēlāk kā līdz  2021.gada 9.septembrim (ieskaitot). 

28. Pieteikuma iesniedzējam, ar kuru tiks noslēgts līgums par nometnes īstenošanu, jābūt norēķinu 

kontam bankā, lai saņemtu finansējumu no pašvaldības. Nometnes īstenotājs nodrošina 

atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par nometnes izdevumiem. 

29. Ja faktiskais bērnu skaits nometnē ir mazāks nekā ar bērnu likumiskajiem pārstāvjiem noslēgto 

līgumu skaits par dalību nometnē: 

29.1. piešķirtais finansējums ir pilnībā attiecināms gadījumos, kad bērns vai jaunietis nav 

piedalījies nometnē attaisnojošo iemeslu dēļ (ārsta zīme slimības gadījumā, bērna 

likumiskā pārstāvja iesniegums nometnes organizētājam par Covid-19 kontaktpersonas 

statusu bērnam); 

29.2. pārējos gadījumos piešķirto finansējumu nometnes organizētājs atmaksā atpakaļ 

pašvaldībai. 
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30. Pašvaldība pārskaita nometnes organizētājam avansu līdz 90% apmērā no piešķirtā finansējuma. 

Atlikusī finansējuma daļa tiek pārskaitīta pēc pārskata iesniegšanas pašvaldībai un 

saskaņošanas. 

31. Pašvaldības iestādei piešķirtais finansējums nometnes organizēšanai tiek iekļauts attiecīgās 

iestādes budžetā 100% apmērā. 

VI. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

32. Pieteikums atbilstoši apstiprinātai pieteikuma veidlapai (Pielikums Nr.2). 

33. Nometņu vadītāja apliecības kopija. 

34. Saskaņojums par nometnes norises vietu no attiecīgās iestādes vadītāja. 

35. Ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms nometnes darbības sākuma pretendents iesniedz  

Dienvidkurzemes novada pašvaldība (Lielā iela 76, Grobiņa)  vai elektroniska dokumenta 

veidā sūtot uz e-pastu: pasts@dkn.lv nometnes dalībnieku sarakstu (vārds, uzvārds, deklarētās 

dzīves vietas adrese), (Pielikums Nr.5.). 

36. Ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā pēc nometnes īstenošanas pretendents iesniedz  

Dienvidkurzemes novada pašvaldībā līgumu kopijas, darba laika uzskaites tabeles, atskaiti par 

finansējuma izlietojumu un pārskatu par nometnes norisi (Pielikums Nr.3. un Nr.4.), kā arī 

dalībnieku sarakstu (vārds, uzvārds, paraksts) (Pielikums Nr.6.). 
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1.pielikums 

programmas 

"Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai"  

Dienvidkurzemes novadā projektu konkursa nolikumam 

 

BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETNES DIENVIDKURZEMES NOVADĀ 

PIETEIKUMS 

 

Pieteikuma veidlapa jāaizpilda datordrukā.  

Nometnes organizators:  

Reģistrācijas numurs:  

Adrese:  

Līgumslēdzējas personas vārds, uzvārds, amata nosaukums vai atbildīgās personas vārds, 

uzvārds, ja nometnes organizators ir pašvaldības iestāde 

Nometnes vadītājs:  

tālr.:  e-pasts:  

NOMETNES NOSAUKUMS 

 

Nometnes veids (vajadzīgo 

atzīmēt):  

 dienas  

 diennakts 

Dalībnieku skaits: 

Nometnes norises laiks:  

Nometnes norises vieta:  

Projekta kopējās izmaksas:  

Bankas rekvizīti (ja projekta iesniedzējs nav pašvaldības iestāde) 

Bankas nosaukums:  
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Bankas konta Nr.:  

Bankas kods:  

 

Apliecinu, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa un nav sagrozīta 

Datums: 

 

Nometnes organizatora vārdā -  

Vārds, uzvārds, amats, paraksts: 
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Nometnes apraksts 

 

Nometnes nepieciešamības pamatojums: 

 

Nometnes mērķis un uzdevumi: 

 

Nometnes mērķgrupas apraksts: 

 

Nometnes pedagogu saraksts un darbības apraksts : 

 

Uzlabojamās pramses (atzīmēt vismaz vienu): 

1.1. mācību saturā balstītu tēmu apguve, piemēram, dabaszinību, vēstures, 

valodu nometnes u.tml; 

 

1.2. bērnu un jauniešu spēju un talantu izkopšana interešu izglītības un 

profesionālās ievirzes izglītības jomās (mākslā, mūzikā, dejā, sportā, 

tehniskajā jaunradē u.c.), kā arī līdzdalība Dziesmu un deju svētku 

tradīcijas  saglabāšanas procesā; 

 

1.3. caurviju prasmju un “soft skills” jeb komunikācijas, saskarsmes, 

komandas darba, līderu prasmju, problēmu risināšanas un sociāli 

emocionālo prasmju pilnveide 

 

1.4. bērnu un jauniešu fizisko aktivitāšu un veselīga dzīves veida paradumu 

veidošana 

 

 

Aktivitāšu plāns 
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Aktiv

itātes 

Nr..* 

Datums Stundu 

skaits 

Pasākuma 

nosaukums 

Aktivitātes īss apraksts Atbildīgais  

1.      

…      

*Papildināt pēc nepieciešamības. 

 

Nometnes izdevumu tāme* 

Nr.* Izdevumu veids 

Vienību 

skaits 

 

Maksa par 

vienību 

(euro) 

Summa 

(euro) 

Pieprasītā 

summa 

(euro) 

Administratīvas izmaksas 

1. Atalgojums nometnes 

vadītājam 

X stundas    

2. Atalgojums nometnes 

pedagogiem 

Y stundas    

3. Sociālais nodoklis     

Ēdināšanas pakalpojumi 

  Z porcijas    

      

      

Materiāli nodarbībām, kancelejas preces 

  D gab.    

      

      

Citi izdevumi (transports, higiēnas preces u.c), kas saistīti ar nometnes norisi. 

1.      

2.      

3.      

Kopā:   

*Papildināt  vai izdzēst pēc nepieciešamības. 
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Nometnes paredzamie rezultāti 

1. 

2. 

 

Datums ______________Projekta pieteicējs _____________________________________ 

/paraksts, paraksta atšifrējums, amats/ 
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2.pielikums 

programmas 

"Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai"  

Dienvidkurzemes novadā projektu konkursa nolikumam 

 Atbilstības un kvalitātes kritēriji: 

1. Nometnes pieteikuma iesniedzēja atbilstības kritēriji: 

Nr.p.k. Kritērijs jā/nē 

1.1.1. Nometnes pieteikuma iesniedzējs ir iestāde, organizācija, biedrība 

vai nodibinājums, privāta persona, kas veic darbu ar jaunatni, 

nometnes vadītājam ir derīga nometņu vadītāja apliecība un 

pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem. 

 

1.1.2. Nometnes pieteikuma iesniedzēja un sadarbības partnera, ja 

attiecināms, darbība nav apturēta, nav uzsākts maksātnespējas 

process . 

  

  

1.1.3. Nometnes pieteicējam Latvijas Republikā projekta iesnieguma 

iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katram 

atsevišķi pārsniedz 150 euro. 

  

  

1.1.4. Projekta iesniegumā pieprasītais finansējuma apmērs atbilst šī 

nolikumā noteiktajam finansējuma apmēram un nepieciešams 

plānoto rezultātu sasniegšanai. 

 

1.1.5. Projekta iesniegums ir iesniegts šajā nolikumā noteiktajā termiņā.  

*Papildināt  vai izdzēst pēc nepieciešamības. 

 

2. Nometnes pieteikuma kvalitātes  kritēriji: 

Nr.p.k. Kritērijs 
Maksimālais punktu 

skaits 

1.2.1. Nometnes mērķa atbilstība nolikuma 1.punktam un vispārējiem 

noteikumiem 

5 

1.2.2. Minēts dalībnieku skaits, vecums, ir aprakstīta mērķgrupa 5 

1.2.3. Aktivitāšu detalizēts apraksts 5 

1.2.4. Paredzamie rezultāti atbilst nometnes mērķim 5 
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1.2.5. Pieprasītā finansējums atbilstība nolikuma prasībām 5 

 Punkti kopā: 25 

Kvalitātes kritērijus vērtē punktu skalā no „1” līdz „5” atbilstoši šādam vērtējumam: 5=ļoti labi; 

4=labi; 3=apmierinoši vai neitrāli; 2=vāji; 1=ļoti vāji. Ja projekta iesnieguma vērtēšanas 

procesā kvalitātes kritēriju tabulā ir iegūti mazāk par 10 punktiem vai kādā no atbilstības 

kritērijiem ir saņemts ‘’Nē’’ vērtējums, vērtēšanas komisija sagatavo lēmumu par projekta 

iesnieguma noraidīšanu. 

*Papildināt  vai izdzēst pēc nepieciešamības. 
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3.pielikums 

programmas 

"Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai"  

Dienvidkurzemes novadā projektu konkursa nolikumam 

 

ATSKAITE PAR FINASĒJUMA IZLIETOJUMU NOMETNEI 

 
Nometnes 
organizētājs 

 
Atskaites periods 

 

 

 Piešķirtais finansējums Cits finansējums 

IEŅĒMUMI   
IZDEVUMI   
Atlīdzība   

Konsultantus, ekspertu, 

iesaistīto speciālistu izmaksas 

  

Darba samaksa   
Darba devēja soc. nodoklis   
Preces un pakalpojumi   
Kancelejas preces, mācību materiāli   
Inventārs   
Pārtikas produkti   
Citas preces   
Transporta pakalpojumi   
Ēdināšanas pakalpojumi   
Citi pakalpojumi   

 

Pielikumā attaisnojošo izdevumu dokumentu kopijas uz lapām. 

 

Nometnes vadītājs  / vārds, 

uzvārds, paraksts/ Iestādes vadītājs / vārds, uzvārds, 

paraksts/ 
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4.pielikums 

programmas 

"Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai"  

Dienvidkurzemes novadā projektu konkursa nolikumam 

 

 

_____________________________________ 

(nometnes organizators) 

 

_____________________________________ 

(kontaktinformācija - adrese, tālrunis) 

 

PĀRSKATS 

par nometnes norisi  

__________________________________________________________________________ 

(nometnes nosaukums) 

1. Īss nometnes saturiskais raksturojums 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Nometnes dalībnieku mērķgrupas raksturojums: 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Kādas prasmes tika uzlabotas nometnē (atzīmēt no izvēlnes) 

Saskarsmes, 

sadarbības un 

komunikācijas 

prasmes 

Psihoemocionālā 

labsajūta 

Profesionālās 

prasmes un talanti 

Mācību satura un 

caurviju prasmes 

        

4. Nometnes norises laiks - ____________________________ 

5. Nometnes garums dienās: ______________ 

6. Bērnu un jauniešu skaits nometnē saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem starp nometnes 

organizētāju un dalībnieku likumiskajiem pārstāvjiem: _________________________ 

7. Kopējais nometnes dienu skaits* : ________________________________________ 

* Kopējo nometnes dienu skaitu aprēķina – nometnes ilgumu dienās reizinot ar dalībnieku skaitu 

nometnēs saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem starp nometnes organizētāju un dalībnieku 

likumiskajiem pārstāvjiem. 

8. Neattaisnotu iemeslu dēļ kavēto dienu skaits kopā:____________________________ 

9. Attaisnoto kavējumu dienu skaits: __________________________________________ 

10. Par izlietoto finansējumu: 

Izlietotais 

finansējums 

atlīdzībai no valsts 

budžeta līdzekļiem 

(euro) 

Izlietotais 

finansējums 

precēm un 

pakalpojumiem no 

valsts budžeta 

līdzekļiem 

 (euro) 

Izlietotais 

finansējums - kopā 

(atlīdzībai, precēm un 

pakalpojumiem) no 

valsts budžeta 

līdzekļiem 

(euro) 

Izlietotais finansējums 

(vidējais) uz vienu  

bērnu vienā dienā no 

valsts budžeta 

līdzekļiem 

(euro) 
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Ņemot vērā, ka piešķirtais 

finansējums nav 

attiecināts par nometnes 

kavējuma dienām 

neattaisnotu iemeslu dēļ 

    

 

Pavisam izlietoti: 

EUR _______________ (________________________________________________) 

Pielikumā attaisnojošo finanšu dokumentu kopijas uz ________________ lapām. 

Nometnes organizētājs: 

_______________________________________________________________ 

     (paraksts, paraksta atšifrējums, amats) 

Datums ________________________ 

 

 

Pārskatu saskaņoja: 

______________________________________________________________ 

  (vārds, uzvārds, amats, paraksts)   

Datums____________________ 
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5.pielikums 

programmas 

"Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai"  

Dienvidkurzemes novadā projektu konkursa nolikumam 

 

Bērnu un jauniešu vasaras nometnes 

……………………………………………………………… (nosaukums)  

DALĪBNIEKU SARAKSTS 

N.p.k. Dalībnieka 

vārds, 

uzvārds 

Personas 

kods 

Deklarētā 

adrese 

Likumiskā 

pārstāvja vārds, 

uzvārds; tālr.nr. 

Līguma 

noslēgšanas 

datums 
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*Papildināt  vai izdzēst pēc nepieciešamības. 

Nometnes organizētājs: ____________________________________________________ 

     (amats, paraksts, paraksta atšifrējums) 

Datums ________________________ 

 

Informācija par personas datu apstrādi 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Dienvidkurzemes novada pašvaldība, adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, tālrunis: 

63490458, elektroniskā pasta adrese: pasts@dkn.lv. Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista 

kontaktinformācija: tālrunis 63490458, adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, tālrunis elektroniskā pasta adrese: 

pasts@dkn.lv. 

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – Pašvaldības finansēto pasākumu finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudei un 

kontrolei. 

*Aizpildāmās rindas ir iespēja pievienot vai izdzēst pēc nepieciešamības. Informēšanai par personas datu apstrādi 

jābūt katrā nākošajā reģistrācijas lapā, ja vienas aktivitātes ietvaros, tādas ir vairākas.  
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6.pielikums 

programmas 

"Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai"  

Dienvidkurzemes novadā projektu konkursa nolikumam 

 

Bērnu un jauniešu vasaras nometnes 

……………………………………………………………… (nosaukums)  

DALĪBNIEKU SARAKSTS 

N.p.k. Dalībnieka vārds, uzvārds Paraksts 
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*Papildināt  vai izdzēst pēc nepieciešamības. 

Nometnes organizētājs: ____________________________________________________ 

     (amats, paraksts, paraksta atšifrējums) 

Datums ________________________ 

 

Informācija par personas datu apstrādi 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Dienvidkurzemes novada pašvaldība, adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, tālrunis: 

63490458, elektroniskā pasta adrese: pasts@dkn.lv. Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista 

kontaktinformācija: tālrunis 63490458, adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, tālrunis elektroniskā pasta adrese: 

pasts@dkn.lv. 

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – Pašvaldības finansēto pasākumu finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudei un 

kontrolei. 

*Aizpildāmās rindas ir iespēja pievienot vai izdzēst pēc nepieciešamības. Informēšanai par personas datu apstrādi 

jābūt katrā nākošajā reģistrācijas lapā, ja vienas aktivitātes ietvaros, tādas ir vairākas. 

 

 


