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LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453
fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

BALVU NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU
VASARAS NOMETŅU PROJEKTU KONKURSA
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,
15. panta pirmās daļas 4., 5. un 6. apakšpunktu

1.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Balvu novada izglītības iestādes, pašvaldības institūcijas,
sabiedriskās organizācijas, juridiskās un fiziskās personas var piedalīties Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes rīkotajā bērnu un jauniešu vasaras
nometņu projektu konkursā (turpmāk – konkurss), lai pretendētu uz pašvaldības finansiālu
atbalstu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai.
1.2. 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.Noteikt Balvu novadā deklarētajiem bērniem un jauniešiem (turpmāk – Nometnes dalībnieki)
piemērotākos un atbilstošākos vasaras nometņu projektu pieteikumus.
2.2.Veicināt veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, bērnu un jauniešu radošās
un sociālās pašizpausmes vasaras periodā.
3.

PRETENDENTI

3.1.Pretendēt uz līdzfinansējuma saņemšanu bērnu un jauniešu vasaras nometnēm (turpmāk –
Nometne) var Balvu novada pašvaldības institūcijas, izglītības iestādes, sabiedriskās
organizācijas, juridiskās personas un fiziskās personas.

3.2. Projekta mērķgrupa ir bērni un jaunieši vecumā no 6 līdz 18 gadiem un ir Balvu novada
izglītības iestāžu audzēkņi vai Balvu novada deklarētie iedzīvotāji.
4.

PROJEKTA NOTEIKUMI

4.1. Nometnes vadītājs ir fiziska vai juridiska persona, kura atbilst 2009. gada 1.septembra
Ministru Kabineta noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”
prasībām.
4.2.Nometnes norises laiks - jūnijs, jūlijs, augusts.
4.3. Nometnes ilgums - ne mazāks kā 5 dienas. Minimālais aktivitāšu laiks dienā - 5
astronomiskās stundas.
4.4. Minimālais dalībnieku skaits vienā nometnē - 15.
5. PROJEKTA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
5.1.Izglītības, kultūras un sporta pārvalde konkursu izsludina katru gadu Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv .
5.2. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejama pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv .
5.3. Projekta pieteikums jāsagatavo un jāiesniedz uz pieteikuma veidlapas (1.pielikums)
datorrakstā.
5.4.Projekta pieteikums sastāv no:
5.4.1. projekta pieteikuma veidlapas un tāmes (1.pielikums);
5.4.2. nometnes vadītāja apliecības kopijas;
5.4.3. citiem pielikumiem pēc iesniedzēja ieskatiem.
5.5.Pieteikumi jāiesniedz Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē,
Sporta ielā 1, Balvos līdz 1.aprīlim.
6. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS UN LĪDZFINANSĒJUMA
PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
6.1.Pieteikumus izskata Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja apstiprināta komisija 5 cilvēku sastāvā.
6.2.Izglītības pārvalde desmit darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas informē
nometnes projekta iesniedzēju par nometnes projekta atbalstīšanu un piešķirto
līdzfinansējumu vai noraidījumu.
6.3.Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par pilna vai daļēja finansējuma piešķiršanu nometnei
saskaņā ar iesniegto nometnes budžetu. Ja piešķirtais finansējums ir mazāks par projektā
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pieprasīto, desmit darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma saņemšanas informē komisiju, vai
viņš ir gatavs organizēt nometni.
6.4.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.
6.5. Projekta pieteikumi tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
6.5.1. projekta atbilstība konkursa mērķiem;
6.5.2. radošums un inovatīvisms;
6.5.3. sociālās integrācijas aktivitātes;
6.5.4. nometnes saturam atbilstošs budžets;
6.5.5.iepriekšējo nometņu realizācijas kvalitāte.
6.5.Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus skaidrojumus par iesniegtajiem materiāliem.
6.7.Katru gadu projekta kopējais finansējums tiek noteikts, apstiprinot pašvaldības kārtējā gada
budžetu.
6.8.

Līdzfinansējums tiek piešķirts atbilstoši nometnes dalībnieku skaitam.

6.9.Projekta pieteicējs garantē līdzfinansējumu (vecāku dalības maksa) ne mazāku kā 10% no
nometnes kopējām izmaksām, izņemot darba nometnes.
6.10. Ar nometnes organizētāju tiek slēgts līgums, kurā noteikts:
6.10.1. līgumslēdzēju tiesības un pienākumi;
6.10.2. atskaite par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtību un termiņiem.
7. PROJEKTA DARBĪBAS KONTROLES KĀRTĪBA
7.1. Projekta konkursa komisijas locekļiem ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt nometnes
aktivitāšu pārbaudi projekta īstenošanas laikā.
7.2. Nometnes organizētājs 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc nometnes noslēguma iesniedz
Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē atskaiti par finansējuma izlietojumu
(2.pielikums).
7.3. Ja nometne netiek īstenota noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projekta
pieteikumam, kā arī tiek konstatēti finanšu pārkāpumi, komisija lemj par piešķirtā
līdzfinansējuma daļēju vai pilnu atmaksu.

Domes priekšsēdētājs

Andris Kazinovskis
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1.pielikums
Balvu novada bērnu un jauniešu
vasaras nometņu projektu konkursa
nolikumam
PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA
Ziņas par nometnes organizētāju:
Nometnes organizētāja – juridiskas personas
vai institūcijas - nosaukums
Nometnes organizētāja pasta adrese
Nometnes organizētāja kontakttālrunis,
e- pasts
Ziņas par nometnes vadītāju:
Vārds, uzvārds
Kontakttālrunis, e- pasts
Nometnes vadītāja apliecības numurs un
derīguma termiņš
Ziņas par nometni:
Nometnes nosaukums
Nometnes norises laiks
Nometnes norises vieta
Nometnes veids
Dalībnieku skaits
Dalībnieku vecums
Īss plānoto aktivitāšu apraksts
Nometnes kopējais budžets:
Nepieciešamā summa no Balvu novada
pašvaldības
Pašfinansējums
Dalības maksa – dalībnieku skaits x dalības
maksa 1 personai
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2.pielikums
Balvu novada bērnu un jauniešu
vasaras nometņu projektu konkursa
nolikumam
PROJEKTA ATSKAITES VEIDLAPA
1. Nometnes nosaukums_______________________________________________
2. Nometnes norises laiks no _______________ līdz _________________
3. Nometnes dalībnieku skaits (pielikumā uzrādot dalībnieku reģistrācijas veidlapu) :
dalībnieki ___________ pedagogi ____________
4. Sasniegtais mērķis:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Finanšu atskaite - no pašvaldības piešķirtais finansējums:
Nr.

Izdevumu veids (preces vai Darbu
pakalpojuma nosaukums)
izpildītājs vai
pakalpojumu
sniedzējs

Maksājuma
uzdevuma vai
čeka nr.,
datums

Summa

Datums _______________
Projekta īstenotājs: ____________________________________________________
/paraksts, paraksta atšifrējums, amats/
Juridiskām personām saskaņojums ar iestādes vadītāju:
____________________________________________________________________
/paraksts, paraksta atšifrējums, amats/
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