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Kuldīgā
APSTIPRINĀTS
ar Kuldīgas novada Domes
29.04.2021. sēdes lēmumu
(protokols Nr. 5, p.3)
KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PROJEKTA
„VASARAS INTEREŠU UN TALANTU SKOLA 2021”
NOLIKUMS
I. ORGANIZĒTĀJS: Kuldīgas novada pašvaldība.
II. MĒRĶIS. Bērnu un jauniešu interešu un talantu attīstīšana.
III. PROJEKTA MĒRĶGRUPA: Bērni un jaunieši vecumā no 5-16 gadiem, kuru dzīves
vieta deklarēta Kuldīgas novadā vai kuri ir Kuldīgas novada izglītības iestāžu
izglītojamie.
1. Ja nedēļu pirms nometnes darbības uzsākšanas, kad dalībnieku saraksts ir jāiesniedz
pašvaldībā, nometnēs ir brīvas vietas, uz kurām nepretendē Kuldīgas novadā
deklarētie bērni un jaunieši vai novada izglītības iestāžu izglītojamie, atļaut uzņemt
dalībniekus, kuru dzīves vieta deklarēta ārpus Kuldīgas novada.
2. Noteikt dalības maksu dalībniekiem, kuru dzīves vieta deklarēta ārpus Kuldīgas
novada, piemērojot šādu aprēķinu:

900 : nometnes dienu skaits : nometnes dalībnieku skaits = dalībnieka
dienas maksa
3. Noteikt, ka pilna dalības maksa nometnes dalībniekam, kura dzīvesvieta deklarēta
ārpus Kuldīgas novada, veicama līdz nometnes darbības uzsākšanai.
IV. PROJEKTA NOTEIKUMI
1. projekta kopējais finansējums ir 9000,00 EUR (deviņi tūkstoši euro);
2. viens pretendents var gūt finansiālu atbalstu vienam projektam;
3. viena pretendenta maksimālais iespējamais finansējums ir 900,00 EUR (deviņi simti
euro);
4. projekta norises laiks ir 2021. gada jūnijs, jūlijs vai augusts;
5. projekta pieteicējam jāiesniedz “Vasaras interešu un talantu skolas 2021” aktivitāšu
programma 10 dienām, (diennakts nometnēm pieļaujams īsāks nometnes darbības
laiks, bet ne mazāk kā 5 pilnas diennaktis);
6. projekta pieteicējs ir fiziska vai juridiska persona, kura atbilst MK 01.09.2009.
noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasībām;
7. nometnes vadītājs vienlaikus nevar būt vadītājs vairākās nometnēs;
8. minimālais dalībnieku skaits vienā „Vasaras interešu un talantu skolas 2021” grupā ir
18, maksimālais- 25 dalībnieki;
9. projekta pieteicējs nodrošina nometnes dalībniekiem vismaz vienu reizi dienā
ēdināšanu.
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10. ne vēlāk kā nedēļu pirms nometnes darbības sākuma pretendents iesniedz
Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļā nometnes dalībnieku sarakstu
(vārds, uzvārds, deklarētās dzīves vietas adrese);
11. nepietiekama nometnes dalībnieku skaita gadījumā finansējums projekta realizēšanai
netiek pārskaitīts.
12. ne vēlāk kā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas pretendents iesniedz Kuldīgas
novada pašvaldības Izglītības nodaļā atskaiti par finansējuma izlietojumu
(Pielikums Nr.3), kā arī dalībnieku sarakstu (vārds, uzvārds, paraksts).
V. PROJEKTA FINANSĒJUMS
1. viena pretendenta maksimālais iespējamais Kuldīgas novada pašvaldības finansējums
ir 900,00 EUR (deviņi simti euro).
2. ne vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro) no pašvaldības piešķirtā finansējuma var
tikt izmantoti nometnes vadītāja, pedagogu, mediķa un citu speciālistu (saskaņā ar
nometnes programmu) atalgojumam.
3. projekta pieteicējs garantē līdzfinansējumu aktivitāšu programmas īstenošanai un
tehnisko nodrošinājumu, kā arī uzrāda līdzfinansējuma summu un avotu.
VI. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
1. Projekta pieteikums atbilstoši apstiprinātai projekta pieteikuma veidlapai (Pielikums
Nr.1);
2. Nometņu vadītāja apliecības kopija;
3. Saskaņojums par nometnes norises vietu no attiecīgās iestādes vadītāja.
VII. PROJEKTA PIETEKUMA IESNIEGŠANA
1. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2021. gada 14. maijam plkst. 12.00:
1.1. papīra formātā, pašrocīgi parakstīti, jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā,
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas nov.,
vai
1.2. elektroniskā formātā, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, jāiesūta
elektroniski e-pastā: dome@kuldiga.lv,
vai
1.3. iesniegt elektroniski, izmantojot portālu www.latvija.lv.
2. Papildus informācija par projektu iesniegšanu: tālr. 27020934, e-pasts:
santa.dubure@kuldiga.lv
VIII. PROJEKTA PIETEIKUMU IZSKATĪŠANA UN APSTIPRINĀŠANA
2021. gada 27. maijā ar Kuldīgas novada Domes lēmumu apstiprina atbalstītos
projekta pieteikumus.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja

I. Bērziņa
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Pielikums Nr.1
Kuldīgas novada pašvaldības projekta
“Vasaras ineterešu un talantu skola 2021”nolikumam
PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA
1. Projekta pieteicējs
__________________________________________________________________
Pieteicēja juridiskā adrese
__________________________________________________________________
Tālrunis
e-pasts
2. „Vasaras interešu un talantu skolas 2021” vadītājs
__________________________________________________________________
/vārds, uzvārds, kontakttālrunis,

_________________________________________________________________
nometņu vadītāja apliecības Nr., izsniegšanas datums, derīguma termiņš/

3. “Vasaras interešu un talantu skolas 2021” nosaukums
__________________________________________________________________
4. “Vasaras interešu un talantu skolas 2021” norises vieta/ iestāde
__________________________________________________________________
5. Plānotais “Vasaras interešu un talantu skolas 2021” norises laiks no _______ līdz _________
6. Aktivitāšu programmas izvērsts plāns:
Aktivitāšu tēma

Stundu
skaits

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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8.
9.
10.
7. Plānotais dalībnieku skaits „Vasaras interešu un talantu skolā 2021”:
7.1. dalībnieki ___________
7.2. pedagogi ____________
8. Mērķgrupa (kāda vecuma dalībnieki)

9. „Vasaras interešu un talantu skolas 2021” kopējais budžets (EUR)
__________________________________
Nepieciešamā summa no Kuldīgas novada pašvaldības (EUR),
budžeta izlietojuma tāmes projekts (pievienot pielikumā!)
Pašfinansējums (EUR)
Dalības maksa – dalībnieku skaits x dalības maksa 1 personai (EUR)
Cits finansējums (sponsori, nodibinājumi u.c.) (EUR)
10. „Vasaras interešu un talantu skolas 2021” paredzamie rezultāti
1.

2.

Datums _______________
Projekta pieteicējs _________________________________________
/paraksts, paraksta atšifrējums, amats/
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Pielikums Nr. 2
Kuldīgas novada pašvaldības projekta
“Vasaras ineterešu un talantu skola 2021”nolikumam
PROJEKTA PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kritērija nosaukums
Atbilstība projekta mērķim, noteikumiem (IV5.,6.,7.,8.,9.; V-3)
Aktivitāšu organizācijas radošums un
orģinalitāte
Plānoto rezultātu atbilstība mērķim
Papildus līdzekļu piesaiste (bērnu vecāki,
pašfinansējums, arī citi sponsori)
Projektā iesaistīto bērnu un jauniešu skaits
(min +)
Projekta norisei plānotais laiks (min +)

Punkti
0–7
0–2
0–2
1–3
0-1
0-1

Minimālais punktu skaits programmas apstiprināšanai ir 9 punkti.
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