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2018.gada 17.maijā Nr.30              

(prot. Nr.7) 

 

Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu nometņu 

projektu konkursa nolikums 

 

 Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta 

pirmo daļu, 17.panta trešās daļas 3. un 6.punktu 

 

 

I.  VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā juridiskās un fiziskās personas var piedalīties 

Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk arī - pašvaldība) rīkotajā bērnu un jauniešu nometņu 

projektu konkursā (turpmāk - Konkurss), lai pretendētu uz finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu 

nometņu organizēšanai, projektu iesniegšanas un vērtēšanas kārtību un vērtēšanas kritērijus, kā 

arī līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību un darbības kontroli. 

 

 

 

2. Konkurss ir atklāts, tajā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona. 

 

3. Bērnu un jauniešu nometnes organizējamas, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 

1.septembra noteikumus Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība". 

 

4. Pašvaldība Konkursu kārtējā gadā izsludina, ja pašvaldības budžetā ir piešķirti 

finanšu līdzekļi bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai (turpmāk - nometnes). 

Līdzfinansēšana tiek plānota no pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" 

(turpmāk - Izglītības pārvalde) pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

5. Informācija par Konkursu tiek publicēta Liepājas pilsētas pašvaldības mājaslapā 

www.liepaja.lv. 

 

6. Pretendents, iesniedzot projekta pieteikumu, apņemas iepazīties ar nolikumu un 

ievērot tā noteikumus. 

 

7. Konsultācijas par projekta pieteikuma sagatavošanu var saņemt Izglītības pārvaldē. 

 

8. Projektu pieteikumus reģistrē Izglītības pārvaldē, darbdienās no pulksten 10.00 
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līdz 17.00. 

 

II.  KONKURSA MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

 

9. Konkursa mērķis ir nodrošināt bērniem un jauniešiem daudzpusīgu kompetenču un 

nepieciešamo dzīves prasmju veidošanos, tādējādi sekmējot nometņu darbības kvalitāti, kā arī 

piedāvājot produktīvu un mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu. 

 

10. Nometņu organizēšanas uzdevumi: 

 

10.1. piedāvāt bērniem un jauniešiem pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas un 

nodarbinātības iespējas; 

 

10.2. veicināt veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu, dzīves un karjeras vadības 

prasmju apguvi, indivīda radošās un sociālās pašizpausmes brīvlaiku periodā; 

 

10.3. atbalstīt nometņu projektu pieteikumus Liepājas pilsētas talantīgajiem bērniem 

un jauniešiem, kā arī bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. 

 

III.  PROJEKTU PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

 

11. Izglītības pārvalde izsludina Konkursu pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv, 

norādot projektu iesniegšanas termiņus. 

 

12. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejami pašvaldības mājaslapā 

www.liepaja.lv 

 

13. Projekta pieteikuma oriģināls un tam pievienotie dokumenti noteiktajā termiņā 

jāiesniedz Izglītības pārvaldē vai jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi: 

nometnes@liepaja.edu.lv. 

 

14. Pretendents projekta izdevumu tāmi iesūta elektroniski uz e-pasta adresi: 

nometnes@liepaja.edu.lv vai iesniedz klātienē Izglītības pārvaldē. 

 

15. Projekta pieteikumam jāpievieno: 

 

15.1. aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa (1.pielikums); 

 

15.2. nometnes apraksta (2.pielikums); 

 

15.3. nometnes izmaksu tāmes (3.pielikums). 

 

16. Projekta pieteikumam papildus jāpievieno: 

 

16.1. fiziskām personām - dzīvesgājums (CV); 

 

16.2. nometnes vadītāja apliecības kopija. 

 

17. Projektu pieteikuma veidlapas jāaizpilda datora drukā. 

 

IV.  PROJEKTU PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 
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18. Projektu pieteikumus izvērtē ar Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka 

izglītības, kultūras un sporta jautājumos rīkojumu apstiprināta Konkursa komisija. 

 

19. Konkursa komisija sastāv no 7 locekļiem, tai skaitā komisijas priekšsēdētāja. 

 

20. Konkursa komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 4 locekļi. 

 

21. Komisijas locekļi savā darbībā ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, tai 

skaitā normatīvo aktu, kas regulē interešu konflikta un to novēršanu valsts amatpersonas 

darbībā, nosacījumus. 

 

22. Konkursa komisijai ir tiesības noraidīt pieteikumu, kas neatbilst nolikuma 

23.punkta apakšpunktos norādītajām prasībām. 

 

23. Projektu pieteikumi tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem (7.pielikums): 

 

23.1. projekta atbilstība konkursa mērķim un uzdevumiem; 

 

23.2. projekta kvalitāte; 

 

23.3. projekta novitāte vai tradīcijas; 

 

23.4. sociālā integrācija; 

 

23.5. pieprasītā līdzfinansējuma samērīgums un pamatojums, pašieguldījuma un 

piesaistītā līdzfinansējuma apmērs. 

 

24. Komisija līdzfinansējumu nepiešķir projektiem, kuru iesniedzēji nav savlaicīgi 

nokārtojuši līdzšinējās saistības ar Liepājas pilsētas pašvaldību un kuriem ir valstī maksājamo 

nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 euro. 

 

25. Konkursa komisija pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam 

vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu, desmit darba dienu laikā pēc izsludinātā projekta 

iesniegšanas termiņa beigām. 

 

26. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par pilna vai daļēja līdzfinansējuma  

piešķiršanu projektam saskaņā ar iesniegto nometnes budžetu. 

 

27. Izglītības pārvalde desmit darba dienu laikā pēc konkursa komisijas lēmuma 

pieņemšanas, nosūta lēmumu nometnes projekta iesniedzējam par nometnes projekta 

atbalstīšanu un piešķirto līdzfinansējumu apmēru vai atteikumu. 

 

28. Ja piešķirtais līdzfinansējuma apmērs ir mazāks par projektā pieprasīto apmēru, 

desmit darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma saņemšanas, pieteicējs informē komisiju, vai 

viņš ir gatavs organizēt nometni. 

 

V.  LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI UN KĀRTĪBA 

 

29. Minimālais nometnes dalībnieku skaits - 20, minimālais nometnes ilgums vasaras 

nometnēm - septiņas dienas; rudens nometnēm – piecas dienas. 

 

30. Komisija var lemt par samazinātu dienu skaitu (nometnes darbības laiks 
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nosakāms ne mazāk par trīs dienām ) diennakts nometnēs 5-6 gadīgiem bērniem. 

 

31. Ar atbalstītā projekta pieteikuma iesniedzēju slēdz līgumu (4.pielikums) ne vēlāk 

kā septiņas dienas pirms nometnes sākuma. 

 

32. Līdzfinansējums tiek piešķirts un līgums noslēgts, ja nometnes projekta 

pieteikuma iesniedzējs uzrāda ne mazāk kā 80% noslēgtos līgumus ar dalībnieku vecākiem par 

piedalīšanos nometnē. 

 

33. Ja uz līguma slēgšanas laiku dalībnieku skaits ir mazāks par 80% , tad līgums par 

līdzfinansējumu tiek noslēgts par attiecīgo dalībnieku skaitu. 

 

34. Slēdzot līdzfinansējuma līgumu ar Izglītības pārvaldi, projekta pieteikuma 

iesniedzēja organizētajai nometnei ir jābūt saskaņotai Valsts izglītības satura centra sistēmā 

www.nometnes.gov.lv. 

 

35. Ja piešķirtais līdzfinansējums ir mazāks par pieprasīto, projekta iesniedzējam ir 

tiesības mainīt vecāku dalības maksas apjomu atkarībā no piešķirtā līdzfinansējuma apjoma, 

iepriekš saskaņojot ar Izglītības pārvaldi, kura informē Konkursa komisiju un tā pieņem gala 

lēmumu par vecāku dalības maksas apjoma izmaiņām. 

 

36. Ja piešķirtais līdzfinansējums ir 100% apmērā, projekta iesniedzējs nav tiesīgs 

mainīt projekta pieteikumā noteikto vecāku līdzmaksājuma summu. 

 

37. Ja nometņu finansējums netiek izmantots vasaras nometņu sezonā, tad atkarībā no 

summas, tiek izsludināts jauns Konkurss vai novirzīts Konkursu izturējušo nometņu 

organizēšanai. 

 

VI.  PROJEKTA KONTROLES KĀRTĪBA 

 

38. Jebkuram projektu Konkursa komisijas loceklim ir tiesības veikt pārbaudes 

nometnēs. 

 

39. Projekta iesniedzējs piecpadsmit darba dienu laikā pēc nometnes beigām iesniedz 

Izglītības pārvaldē šādus dokumentus: 

 

39.1. finanšu līdzekļu izlietojuma atskaiti (5.pielikums); 

 

39.2. saturisko atskaiti par nometnes norisi un sasniegtajiem rezultātiem  

(6.pielikums); 

 

39.3. vizuālos materiālus, dalībnieku atsauksmes un atsauksmes presē. 

 

40. Atskaites par līdzfinansējuma izlietojumu jāiesniedz Izglītības pārvaldē, 

darbdienās no pulksten 10.00 līdz 17.00. 

 

41. Ja nometne netiek īstenota noteiktajā termiņā, atbilstoši noslēgtajam līgumam  

vai konstatēti finanšu pārkāpumi, komisija lemj par to, ka projekta iesniedzējam ir jāatmaksā 

pašvaldībai piešķirtais līdzfinansējums daļēji vai pilnībā. 

 

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS 
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42. Atzīt par spēku zaudējušu Liepājas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra 

nolikumu Nr.4 "LIEPĀJAS PILSĒTAS BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETŅU PROJEKTU 

KONKURSA NOLIKUMS". 

 

 

 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

 

Uldis SESKS 

 

Nosūtāms:  

 
 


