VALKAS NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETŅU
2021. GADA PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMS
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā, Valkas novada pašvaldībā tiek iesniegti, izvērtēti
bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu pieteikumi konkursam programmas
“Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” īstenošanai (turpmāk – konkurss),
lai pretendētu uz finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai no
piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.
1.2. Konkursa organizators: Valkas novada pašvaldība reģ. Nr. 90009114839, Semināra
iela 9, Valka, Valkas novads, LV- 4701.
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”, 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,
ievērojot noteiktās prasības uz nometņu organizēšanu, un vadlīnijām piesardzības
pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem (https://nometnes.gov.lv/lapa).
1.4. Konkurss ir atklāts, tajā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, kura
atbilst 2009. gada 1. septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.981 “Bērnu
nometņu organizēšanas un darbības kārtība”.
2. KONKURSA MĒRĶIS
Nodrošināt bērnu un jauniešu vasaras 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, kā arī viņu
likumiskajiem pārstāvjiem Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanā.
3. KOPĒJAIS PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS
Kopējais pieejamais finansējums programmā “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu
organizēšanai” Valkas novadam 7999,00 eiro.
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 bērni un jaunieši no 7-18 gadu vecumam, kuri deklarēti Valkas
novada pašvaldībā.
4.3. Nometnes saturs tematiski un mērķtiecīgi jāveido tā, lai sniegtu atbalstu bērniem un
jauniešiem šādos virzienos:
4.3.1. mācību saturā balstītu tēmu apguve, piemēram, dabaszinību, vēstures, valodu
nometnes u.tml.;
4.3.2. 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;
4.3.3. caurviju prasmju un “soft skills” jeb komunikācijas, saskarsmes, komandas darba,
līderu prasmju, problēmu risināšanas un sociāli emocionālo prasmju pilnveide;
4.3.4. bērnu un jauniešu fizisko aktivitāšu un veselīga dzīves veida paradumu veidošana.

4.4. Nometnes darbības laiks ir no 9. augusta līdz 27.augustam (piecu dienu nometnes).
4.5. Nometnes norises vieta ir Latvijas Republikas teritorijā.
4.6. Minimālais nometnes dalībnieku skaits – 15. Maksimālais - atbilstoši spēkā esošiem
noteikumiem par epidemioloģisku drošību.
4.7. Minimālais programmas ilgums - ne mazāk kā 6 stundas dienā.
4.8. Maksimālais atbalsta apjoms ir 19 eiro dienā par viena bērna dalību piecu dienu
nometnē. Maksimālais atbalsts uz bērnu ir 95 eiro.
4.9. Nometnes īstenošanai netiek paredzēts līdzfinansējums.
4.10. Attiecināmās izmaksas nometnes norisē:
4.10.1. telpu un aprīkojuma, piem., telts, noma;
4.10.2. transporta pakalpojumi (sabiedriskā transporta biļetes nometnes dalībniekiem
un/vai autobusu noma nometnes dalībnieku pārvadāšanai);
4.10.3. dalībnieku ēdināšana, izmitināšana;
4.10.4. 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;
4.10.5. nometnes programmas nodrošināšanai nepieciešamās saimniecības preces, t.sk.
dezinfekcijas līdzekļi, higiēnas preces;
4.10.6. nometnes programmas nodrošināšanai nepieciešamais mazvērtīgais inventārs;
4.10.7. citas nometnes programmas īstenošanai nepieciešamās izmaksas (piemēram,
Veselības inspekcijas saskaņojuma izmaksas);
4.10.8. nometnes personāla (vadītāja, pedagogu, radošo darbnīcu vadītāju, tehnisko
darbinieku u.c.) darba samaksa;
4.10.9. brīvprātīgā darba veicēju izmaksas (kā nometņu dalībniekiem).
4.11. 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).
4.12. Ar projekta pieteikuma iesniedzēju, kas nav pašvaldības iestāde, tiks slēgts līgums,
kurā tiks noteikta finansēšanas, nometnes realizēšanas un atskaišu par piešķirto
līdzekļu izlietojuma iesniegšanas kārtība un termiņi.
4.13. Nometnes organizētājam, kas nav pašvaldības iestāde, var piešķirt avansu līdz 90%
apmērā no piešķirtā finansējuma. Atlikusī finansējuma daļa tiks pārskaitīta pēc
pārskata iesniegšanas un tā saskaņošanas.
5. PROJEKTA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Valkas novada pašvaldība izsludina konkursu Valkas novada pašvaldības mājas lapā
www.valka.lv
5.2. Pieteikumi jāiesniedz Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, Valkā līdz 2021.
gada 30. jūlijam plkst.16.00.
5.3. Projekta pieteikums jāsagatavo un jāiesniedz uz pieteikuma veidlapas (1.pielikums)
datorrakstā.
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6. KONKURSA PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Pieteikumus izskata Valkas novada domes speciālisti.
6.2. Valkas novada dome pēc komisijas lēmuma pieņemšanas 3 dienu laikā rakstiski
informē nometnes projekta iesniedzēju par nometnes projekta atbalstīšanu un piešķirto
finansējumu vai noraidījumu.
6.3. Projekta pieteikumi tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
6.3.1. nometnes aktivitāšu atbilstība konkursa mērķim (aktivitātes atbilstošas, pamatotas
un pilnībā vērstas uz mērķa sasniegšanu);
6.3.2. sociālā integrācija;
6.3.3. nometnes saturam pieprasītā budžeta samērīgums un pamatotas pozīcijas;
6.3.4. projekts ir tehniski kvalitatīvs un pārliecina par nometnes veiksmīgu realizāciju;
6.3.5. pretendenta, nometnes vadītāja un pedagogu iepriekšējo nometņu realizācijas
kvalitāte;
6.3.6. brīvprātīgo iesaistīšana darbā, nometnes projekta īstenošanā;
6.4. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus skaidrojumus par iesniegtajiem materiāliem.
6.5. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par pilna finansējuma piešķiršanu saskaņā ar
iesniegto nometnes budžetu vai daļēja finansējuma piešķiršanu, saskaņojot samazinājumu
ar nometnes īstenotāju, vai arī noraidīt pieteikumu un finansējumu nepiešķirt.
6.7. Ja piešķirtais finansējums ir mazāks par projektā pieprasīto, trīs darba dienu laikā pēc
komisijas lēmuma saņemšanas projekta iesniedzējs informē komisiju, vai ir gatavs
organizēt nometni.
6.8. Ja nometnes pieteicējs nevar nodrošināt nometnes realizāciju atbilstoši iesniegtajam
projektam, tad ne vēlāk kā 3 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 10 darba dienu laikā iesniedz Izglītības
pārvaldē 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 finansējuma
daļēju vai pilnu atmaksu.
7.4. Piešķirto, bet nometnes organizēšanai neizlietoto finansējumu nometnes organizētājs
atmaksā pašvaldībai.
7.5. Komisija līdz 2021.gada 25. septembrim izvērtē vasaras nometņu darbību.
Sagatavoja:
Lapiņa, t.29379355
ramona.lapina@valka.lv
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