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Nometnes projekts 

I. 

Projekta jēdziens, būtība, veidi 

 

Vārds – projekts ir radies no latīņu valodas – projicre, kam tiešā nozīme ir – veikt 

izmaiņas,izmainīt. Otrs latīņu vārds ir – proiectum, kas savukārt nozīmē – „uz 

priekšu mests”.  

Ir zināmas vairākas jēdziena – projekts definīcijas. Apskatīsim dažas no tām: 

 

Projekts ir process, ko veido koordinētu un kontrolētu norišu kopums, kuram ir 

noteikti sākuma un beigu termiņi un kura īpašām prasībām atbilstošais mērķis 

jāsasniedz, iekļaujoties atvēlētajos laika, izmaksu un resursu ietvaros. (samināra 

mater.)  

 

Projekts ir pamatojums valsts, pašvaldību vai dažādu nevalstisko organizāciju, 

fondu, mecenātu uzņēmumu finansu piešķīrumam pasākumu un aktivitāšu 

rīkošanai.  

 

Lielākoties projekts ir vienreizējs pasākums ar noteiktu sākumu un beigām. Lai 

izpildītu projekta uzdevumus, ir nepieciešama vairāku nozaru speciālistu 

saskaņota darbība.  

 

Nometņu vadītāju rokasgrāmatā ir teikts, ka projekts, jeb finansu pieprasījums ir 

dokuments, ar kura palīdzību tiek pamatota kādas problēmas atrisināšana, veidojot 

konkrētu pasākumu vai aktivitāšu kopumu, šim nolūkam paredzot izlietot noteiktu 

finansu daudzumu. 

    

1.1. Projekta pazīmes 

- Inovatīvs; 

- Unikāls, vienreizējs; 

- Iepriekš formulēts mērķis; 

- Ierobežojums laikā (sākums, beigas); - galvenā pazīme!!! 

- Ierobežojums resursos (finanses, laiks, cilvēki); 

- Struktūras esamība, pēc kuras veic projektu; 

 

 



 
 

1. attēls Projekta vides modelis 

 

 

1.2. Projektu veidi 

 

Projekti dalās pēc:  

- uzsākšanas posma īpatnībām – radošie (soft) projekti, paredzēti uzņēmuma 

darbības attīstībai, kuriem nav strikti noteikts mērķis (pētniecība, zinātne, 

kad ne vienmēr ir skaidrs gaidāmais rezultāts)., Īstenošanas (hard) projekti, 

strikti zināms, kāds būs rezultāts, parasti tehniska rakstura projekti. 

- Sasniedzamā mērķa rakstura – investīciju projekti, (nepieciešamas lielas 

investīcijas) un plānots investīcijas atpelnīt (ceļu būves, jaunu auto u.t.t. 

projekti);pētījumu un attīstības projekti (jaunu tehnoloģiju izstrādāšana, 

jaunu iekārtu konstruēšana); organizatoriskie projekti (lai kaut ko 

organizētu, izveidotu jaunas struktūrvienības u.t.t.);  

- līmeņa, kur tiek organizēt – vienā vietā, piem.vienā pilsētā; reģionālie 

(aptvertas lielākas teritorijas); starptautiskie projekti; 

- pēc īstenotāja – personiskie; valsts vai pašvaldību; uzņēmumu; 

- pēc laika faktora – ilgtermiņa (ilgāk par 5 gadiem); vidēja termiņa (2-5 

gadi); Īstermiņa (līdz 2 gadiem)   

- struktūras un satura – monoprojekts (atsevišķs, nesaistīts ar citiem 

projektiem); multiprojekts (sastāv no vairākiem savstarpēji saistītiem 

projektiem vienā nozarē, kuri palīdz sasniegt galveno mērķi); megaprojekts 

(iesaistīti cilvēki no vairākām savstarpēji nesaistītām nozarēm);  

- darbības jomām – tehniskā; sporta; veselības; izglītības; jauktā. 

 

 

 

 

PPrroojjeekkttaa mērķis 

termiņš resursi kvalitāte 

izmaksas 



 

1.3. Nometnes projekts 

 

    1.3.1. Nometnes projekts – dokuments, ar kuru pamato finansējuma 

nepieciešamību konkrētai nometnei.  

     Nometņu organizēšanu un darbību atbalsta gan valstiskas, gan nevalstiskas 

organizācijas, gan privātuzņēmumi. Liela daļa uzņēmumu ir sabiedrībai paziņojuši 

savas prioritātes, kurās jomās šī organizācija sniegs finansiālu atbalstu. Tādēļ, 

pirms projekta adresēšanas kādam uzņēmumam, no sākuma ir jānoskaidro, kurām 

organizācijām jūsu projekta joma ir prioritāšu sarakstā. Nometņu projektu 

struktūra neatšķiras no citu projektu struktūras. Kā jebkuram projektam, tam ir 

savas sadaļas, kurās tiek atspoguļota projekta būtība, mērķi, uzdevumi, 

nepieciešamība, mērķa grupas u.t.t.  

 

 1.3.2.  Projekta sadaļas un to kārtība iesniegšanai:  

1. Pavadvēstule; 

2. Titullapa; 

3. Satura rādītājs; 

4. Kopsavilkums; 

5. Ievads; 

6. Nepieciešamības pamatojums; 

7. Mērķi un uzdevumi; 

8. Realizācijas gaitas plānojums (kalendārais grafiks); 

9. Izvērtējums; 

10. Budžets; 

11. Pielikumi.  

 

1.3.3. Projekta sadaļu saturs: 

Pavadvēstule. Tā ir pirmais dokuments, no iesniegtā projekta, ko lasīs finansētājs. 

Pavadvēstule dažkārt ir pamats visam finansu piešķīrumam, tādēļ ir nepieciešams 

to rakstīt skaidri, saprotami un informatīvi precīzi.  

 

Pavadvēstule: 

- Jāadresē konkrētai personai (uzņēmuma vadītājam vai sabiedrisko attiecību 

vadītājam); 

- Jānorāda iemesls, kādēļ jūs vēršaties ar lūgumu tieši pie šī finansētāja; 

- Jāuzrāda summa, kuru lūdzat finansētājam (EUR vai Ls, atkarībā no 

finansētāja kompānijas izcelsmes valsts)  

- Īsumā jāapraksta projekta nepieciešamība un mērķis; 

- Jāizskaidro projekta nozīme iesniedzēja organizācijai; 

- Noslēgumā jāmin konkrēti iesniedzēja organizācijas kontaktpersonu vārdi 

un telefonu numuri; 

- Jāparaksta iesniedzēja organizācijas augstākajai amatpersonai. 



 

Pavadvēstuli rakstot ieteicams to sadalīt 7 rindkopās: 

- 1 rindkopā jāietver informācija par iesniedzēja organizāciju, tās juridisko 

statusu, vienreizīgumu, misiju; projekta nepieciešamību, mērķi, kopējām 

izmaksām. 

- 2 rindkopā jāietver informācija par finansētāja izvēli, kādēļ tieši šis, 

jāatzīmē, kā projekta mērķi sasaucas ar finansētāja prioritātēm; kādas 

sociālās grupas, organizācijas un ģeogrāfiskās zona skar projekts. 

- 3 rindkopā jāietver informācija par problēmu, kura tiks risināta ar projekta 

palīdzību skatoties no finansētāja viedokļa un pamatot to ar statistikas 

datiem, pētījumiem un publikācijām.  

- 4 rindkopā jāietver informācija par iesniedzēja organizācijas pieeju 

problēmas risinājumam, apkopojot projekta mērķus un uzdevumus, 

uzsverot plānotās metodes, kalendārā grafika detalizēto plānojumu, izsakot 

pārliecību, ka tieši iesniedzēja organizācija var veiksmīgi īstenot šo 

projektu.  

- 5 rindkopā jāietver informācija par projekta realizācijā iesaistīto personu 

kvalifikāciju un pieredzi līdzīgu projektu realizācijā, atspoguļojot citu 

organizāciju iepriekšēju atbalstu un uzticēšanos. 

- 6 rindkopā jāietver konkrēta informācija par projekta kopējām izmaksām, 

minot arī potenciālā finansētāja ieguldījuma apjomu izsakot lūgumu 

atbalstīt iesniegto projektu finansiāli, lietojot finansētājam saprotamas 

mērvienības. 

- 7 rindkopā jāietver noslēguma informācija par iesniedzēja organizācijas 

kontaktpersonu, kura ir kompetenta visos ar projektu saistītajos jautājumos 

un kura vajadzības gadījumā atbildēs uz visiem finansētāju interesējošajiem 

jautājumiem; par iespējā sazināties, norādot kontaktus – telefona numurus, 

e-pasta adreses un vēstule noslēgumā jāparaksta iesniedzēja organizācijas 

augstākajai amatpersonai.              

 

Titullapa 

Titullapa satur sekojošu informāciju:  

- iesniedzēja organizācija (nosaukums, Reģ.Nr., juridiskā adrese, 

kontakttālruņi, e-pasta adrese); 

- organizācija, kam tiek lūgts atbalsts (nosaukums); 

- projekta nosaukums (interesants, saistošs un projekta jēgu izsakošs). 

 

Kopsavilkums 

Projekta kopsavilkumu raksta noslēgumā, kad pārējās projekta daļas ir uzrakstītas 

un tajā īsi un konkrēti atspoguļo pašu svarīgāko no katras projekta daļas. 

Kopsavilkums sniedz priekšstatu par projektu kopumā un tajā jāiekļauj: 

- iesniedzēja organizācijas juridiskā statusa apraksts, nosaukums, Reģ.Nr., 

juridiskā adrese; 



- iesniedzēja organizācijas mērķi; 

- projekta mērķis un iesniedzējas organizācijas piedāvātais problēmas 

risinājums, izklāstot informāciju par mērķa auditoriju un projektā 

iesaistītajām ģeogrāfiskajām zonām;   

- projekta realizācijas vieta; 

- projekta kopējās izmaksas; 

    

 

Ievads 

Projekta ievadā jāapraksta - iesniedzēja organizācija, tās juridiskais statuss, 

reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, misija un mērķi, dibināšanas laiks, 

saņemtās atzinības, apbalvojumi. Jāapraksta iepriekš veiksmīgi organizētie un 

vadītie projekti, to finansējuma avoti, kā arī, organizācijas darbības mērķa grupas, 

organizācijas esošo budžetu pašreizējā finansu gadā un visu īpašo par 

organizāciju.   

 Ievadam jāpārliecina finansētājs par iesniedzēja organizācijas darbinieku spējām 

realizēt projektu un pārzināt finanses. Ja organizācija ir jauna un nav pietiekošas 

pieredzes, ievadā jāmin sadarbības iespējas ar kādu lielāku organizāciju, kurai ir 

zināma prakse un pieredze līdzīgu projektu realizācijā. 

 

Nepieciešamības pamatojums 

Šajā projekta sadaļā jāatklāj kāda problēma sabiedrībā, kas pamudināja rakstīt 

projektu. Dokumentāli jāpierāda problēmas nozīmība, kā pierādījumi var kalpot 

statistiski dati, pētījumi, vērtējumi.   

Jāapraksta, kā šo problēmu atklāja, jāraksturo, kādas metodes un paņēmieni tika 

izmantoti problēmas atklāšanā un kāds ir piedāvātais šīs problēmas risinājums. 

Jāsniedz mērķa grupas raksturojums un jāmin citas organizācijas, kuras 

nodarbojas ar šīs problēmas vai līdzīgu problēmu risināšanu. Būtiski koncentrēties 

uz šīs problēmas risināšanas nepieciešamību un neatliekamību un minēt 

pieņēmumus, kas varētu notikt, ja problēma netiks risināta. Jānorāda savu 

problēmas risināšanas stratēģiju (nometnes organizēšana) un jāuzsver sava īpašā 

rezultatīvā pieeja projekta realizācijā. Ar nepieciešamības pamatojumu, 

finansētājs jāieinteresē projekta realizācijā. 

Jāizvairās no tukšvārdības, vispārīgām frāzēm un neskaidriem formulējumiem.  

 

Mērķi, uzdevumi un metodes 

Mērķi ir vispārēji priekšstati par vēlamo galarezultātu. Tie satur vispārējus 

apgalvojumus par problēmas atrisinājumu. Piemēram: Attīstīt nometnes 

dalībnieku sociālās prasmes. Mērķi nav izmērāmi, to sasniegšanu var tikai 

salīdzinoši novērtēt.  

Uzdevumi ir konkrēti, izmērāmi un precīzi novērtējami apgalvojumi, kas ir 

gan atbilstoši problēmai un mērķim, gan realizējami noteiktā termiņā. Uzdevumi 



parāda, atklāj aktivitātes, ar kuru palīdzību plānots sasniegt projektā izvirzīto 

mērķi/-us.  

Uzdevumiem ir jāizriet no mērķa!!! Rakstot projektu jāiegaumē, ka katram 

mērķim ir nepieciešams formulēt vismaz vienu uzdevumu.  

 

Realizācijas gaitas plānojums 

Nometnes realizācijas gaitas plānojums, jeb kalendārais grafiks ir projekta 

darbības detalizēts izklāsts, tabula, kurā atspoguļotas visas aktivitātes saistībā ar 

nometnes organizēšanu, pa mēnešiem, lai labāk varētu plānot nepieciešamo 

aktivitāšu apjoma realizāciju un laicīgi novērst kādas nepilnības un izvairīties no 

darbu realizācijas „pēdējā brīdī”.   

 
Nometnes  Nr. Aktivitāte 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 

organizēšanas 
posms    20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 

                    

Sagatavošanas 1. vietas izvēle 
01.-
15.             

posms 2. līgumu slēgšana:               

    ēdinātāji     
01.-
10.         

    telpu īre     
01.-
10.         

    inventāra īre         
28.-
31.     

    medicīniskā palīdzība     
01.-
10.         

  3. 
saskaņojums ar 
pašvaldību   

15.-
25.           

    u.t.t.               

Realizācijas                    

posms   nometnes norise           
15.-
22.   

                    

Pēcrealizācijas  1. finansu atskaite             
01-
14. 

posms 2. satura atskaite             
01-
14. 

  3. īrētā inventāra nodošana           
23-
30.   

  4. anketu apkopojums           
23-
30.   

    u.t.t.               

 

Tabulā plānojot aktivitāšu realizāciju nepieciešams atzīmēt plānotos darbu 

veikšanas termiņus apmēram 7-10 dienu intervālā. Nepieciešams būtu izvairīties 

no plānošanas vienas vai divu dienu intervālā. Nometnes projekts tiek rakstīts un 

nometne plānota vismaz pusgadu pirms nometnes un šajā laikā ieplānot darbus 

sešus mēnešus iepriekš ar precizitāti līdz pāris dienām, praktiski nav iespējams.  

   



Izvērtējums. Izvērtējumā atspoguļo, kā pēc projekta realizācijas noskaidros, vai 

projekta uzdevumi tika izpildīti un nospraustie mērķi sasniegti, kā projekta 

realizāciju varēs izvērtēt kopumā. Šajā sadaļā jāapraksta: 

- vērtēšanas metodes, kuras tiks izmantotas (testi, anketas, intervijas, 

novērojumi u.t.t.), kādēļ izmantos tieši šīs metodes; 

- kas veiks izvērtējumu, kādēļ tieši šis cilvēks; 

- ko vērtēs un kurā laika posmā tas tiks darīts (nometnes sākumā, laikā vai 

noslēgumā); 

- kad un kur būs pieejamas atskaites. 

 

Projekta budžets 

   
posms Nr. izdevumi aprēķini Ls pašu finansētājs finansētājs finansētājs 

  p.k.      ieguldījums Nr.1. Nr.2. .............. 

                  

Pirms 1. Algas darbiniekiem 
3 x 3mēn x 
40Ls 360         

reali- 2. Sakari             

zāci- 3. Transports (400km) 7Ls x 4 28         

jas 4. Saskaņojumi   15         

    u.t.t.             

                  

Reali- 1. Personāla algas 3 x 20Ls x 7d 420         

zāci- 2. Telpu īre pedagogi  3 x 5Ls x 7d 105         

jas 3. 
Ēdināšana 
pedagogi 3 x 5Ls x 7d 105         

  4.  
Telpu īre 
dalībniekiem  25 x 5Ls x 7d  718         

  5. 
Ēdināšana 
dalībnieki 25 x 5Ls x 7d  718         

  6. kanceleja 25 x 2Ls  50         

    u.t.t.             

                  

Pēc- 1. transports (200km) 7Ls x 2 14         

reali- 2. kanceleja   10         

zāci- 3. inventāra īre   25         

jas                 

                  

    kopā:             

                  

    neparedzētie              

    izdevumi 5%             

                  

    kopā:             

                  

    organizācijas             

    peļņa 5%             

                  

    Projekta kopējās              

    izmaksas:             

     % % % % 



 

Katrai budžetā ietvertajai izdevumu un ieņēmumu pozīcijai jābūt pilnīgi 

reālai un patiesai. Izdevumiem jābūt pamatotiem, atbilstošiem projektā 

izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Īpaša uzmanība ir jāveltī projekta 

pašfinansējumam. Tam būtu jāsastāda aptuveni 10- 15% no projekta kopējām 

izmaksām.  Pašu ieguldījums var būt brīvprātīgais darbs bez atalgojuma, telpu 

izmantošana, vai pašu inventārs.  

Budžeta sastādīšanā jāizvairās no neskaidriem izdevumu pozīciju 

formulējumiem. Visas summas vairākkārt ir jāpārbauda, lai izvairītos no kļūdām. 

Ja budžets ir kļūdains, tas finansētājā radīs aizdomas par projekta objektivitāti.   

Tabulas noslēgumā nepieciešams aprēķināt katra finansētāja ieguldījumu 

procentos.  

 

Pielikumi 

Pielikumos ievieto informāciju, kura varētu interesēt finansētāju, bet nav 

ietverta projekta izklāstā. Projekta tekstā ir nepieciešamas atsauces uz katru 

pielikumu. Pielikumos ir jāiekļauj tikai tā informācija, kura tieši attiecas uz 

konkrēto   projektu.  Pielikumos var ietvert: 

- iesniedzēja organizācijas juridiskā statusa apliecinošs dokuments 

(reģistrācijas apliecība); 

- iesniedzēja organizācijas statūtu kopija; 

- iesniedzēja organizācijas struktūras atspoguļojums, valdes sastāva saraksts; 

- atbalsta vēstules no ietekmīgām organizācijām un sadarbības partneriem, 

iepriekš realizēto projektu atbalstītājiem; 

- Nometnē paredzēto aktivitāšu apraksts (dienas satura plāns, pasākumu 

scenāriji); 

- Norises vietas karte;  

- U.t.t. 

Pievienojot dokumentus pielikumos ir jāizvērtē, kāda informācija 

potenciālajam finansētājam patiešām ir nepieciešama un jāvienojas ar šo 

finansētāju par pielikumu saturu. 

 

Atgādinājums: Pirms sākt rakstīt projektu, noskaidrot, kādas prasības ir 

potenciālajam finansētājam, vai ir kādas projektu sadaļu veidlapas (konkrētā 

finansētāja noteiktas) , kuras ir nepieciešams aizpildīt. (pielikumā – RD IJSD 

nometņu projektu noteiktā dokumentācija)  

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Projektu dzīves cikls, nometnes projekta vadīšana 

 

Projektu dzīves cikls ir laiks, sākot ar projekta idejas rašanos un beidzot ar 

projekta rezultātu prezentēšanu.  

Projekta dzīves cikls aptver visas ar projektu saistītās darbības noteiktā secībā. Šīs 

darbības var sadalīt noteiktos posmos-fāzēs vai etapos (2.attēls).  

 
2.attēls Projekta dzīves cikla standartfāzes 

 

Projekta vadīšana ir dinamisks, sakārtots un kontrolēts resursu izmantošanas 

process, kas tiek veikts, lai sasniegtu mērķus, kas tiek uzskatīti par stratēģiski 

svarīgiem.  

 

Projekta vadīšanas funkcijas: 

- Plānošana. Plānošana ir ļoti svarīgs process jebkura projekta vadīšanā. 

Plānošanas darbi ir jāsāk laicīgi, lai varētu sastādīt precīzu kalendāro 

grafiku, apzinātu resursus (finansu, laika, cilvēku), plānotu darba slodzes, 

vadītu izdevumus un fiksētu kvalitātes prasības. 

- virzīšana un lēmumu pieņemšana; 

- uzraudzība; 

- komandas darba organizēšana un vadīšana.  

 

Finansējuma meklēšanā ir iesakāmas divas stratēģijas: 

- Pozitīva attieksme - nešaubīties par savām spējām un būt optimistam.  

- Laika plānojums – projekta rakstīšana ir darbietilpīgs un laikietilpīgs process, 

kura veikšanai ir nepieciešams precīzs laika plānojums. Jāņem vērā, ka projekts 

tiek adresēts kādam konkrētam potenciālajam finansētājam un projektam ir 

jāizraisa interese finansētājam par šī projekta atbalstu, tādēļ pirms projekta 

izstrādes nepieciešams ieplānot laiku finansētāja prasību izzināšanā un finansu 

piešķiršanas niansēs. Organizācijas un uzņēmumi savu budžetu plāno laicīgi un 

lietoša

na 

ieviešana 

īstenošana 

detaļkoncepcija 

pamatkoncepcija 

priekšizpēte 

Iniciācija 



projekta savlaicīga iesniegšana finansētājam ir ļoti svarīga finansējuma 

piešķiršanas iespējām.  

 

 

 

Izmantotā literatūra: 

1. „Projektu vadīšanas rokasgrāmata”, „Dienas bizness‟, Rīga, 2003. 

2. „Nometņu vadītāja rokasgrāmata”; Valsts Izglītības satura centrs, 

Rīga: 2011. 

3. Džeimss P.Luiss, „Projektu vadīšanas pamati”, Rīga, izdevniecība  

     PUSE PLUS, 1997. 

4. Forands I. „Projekta menedžments”, Rīga, Latvijas Izglītības fonds,       

                                                 2006.g. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pieteikums nometnes organizēšanai 2008. gadā 
 

 

1. Nometnes rīkotājs:  
2. Nometnes rīkotāja juridiskā adrese, tālruņa numurs:  

3. Nometnes nosaukums:  

4. Nometnes veids:    (atklātā, slēgtā, izglītojoša, sporta u.c.) 

5. Nometnes norises vieta:  

6. Laikā no 15.06.08. līdz 21.06.08.  un 10.08.08. līdz 16.08.08., dienu skaits 7 dienas katrā 

nometnē 

7. Dalībnieku skaits katrā no nometnēm  

7.1. audzēkņi  

7.2. pedagogi  

7.3. cits personāls 

8. Audzēkņi vecumā no .......... līdz ......... gadiem. 

 
9. Nometnes (katras) kopējais budžets: Ls . 

RD Izglītības, jaunatnes un sporta departaments: Ls  

rīkotāja pašfinansējums: Ls 

9.1. dalības maksa: Ls    

9.2. sponsori: Ls. 

 

10. Nometnes vadītājs (vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasts):  

 
___________________    _____________________________ 
 (datums)        (nometnes rīkotāja juridiskā pārstāvja paraksts,  

   paraksta atšifrējums) 

 

1.pielikums 

 



                                                                                                       APSTIPRINU 

_____________________________________ 
 (iestāde/ organizācija) 

 

________________________________________ 

(juridiskā pārstāvja ieņemamais amats) 

 

________________________________________ 

(juridiskā pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums) 

 

 

20...... gada „....” __________ 

 

„...................................................” 
(nometnes nosaukums) 

nometnes budžets 

Vienas nometnes kopējais budžets Ls  

  

Izdevumu veidi, kods 

  

RD 

IJSD Paš- 

Dalības 

maksa Dirol Colgate 

  Ls (Ls) finansējums (Ls) (Ls) (Ls) 

1 

Atalgojums ārštata 

darbiniekiem   

  

          

1.1.         

1.2.         

1.3.           

1.4.           

2 Sociālais nodoklis         

3 

Sakaru pakalpojumu 

apmaksa 

 

      

4 Telpu īre (dzīvošana)         

          

5 ēdināšana        

          

6 Kancelejas preces         

          

7 Medikamenti         

          

8 Saimniecības preces        

         

9 dāvanas                                      

  Kopā       

          

 
 

Nometnes vadītājs: __________________ /________________________/ 
       (paraksts)     (paraksta atšifrējums)  

2.pielikums 

 



 

 
 

 

APSTIPRINU 

 

____________________________________ 
 (iestāde/ organizācija) 

 

________________________________________ 

(juridiskā pārstāvja ieņemamais amats) 

 

________________________________________ 

(juridiskā pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums) 

 

200__. gada „____” __________ 
 

 

 

Informācija par nometni* 

(maksimāli 3 A4 formāta lapas) 

 

 

1. Nometnes rīkotājs:  

 

2. Nometnes nosaukums:  

3. Nometnes apraksts: 

3.1. pamatojums, mērķa grupa un tiešie ieguvēji: 

3.2. nometnes mērķi un uzdevumi 

 

Nometnes mērķi:  

 

 Uzdevumi: 

 

 

3.3. nometnē izmantojamās metodes un plānotās aktivitātes; 

 

 

Metodes:  

 

 

Nometnē plānotās aktivitātes:  

 

3.4. paredzamais rezultāts. 

 

 

 

___________________    ______________________________ 
 (datums)        (nometnes vadītāja paraksts, paraksta atšifrējums) 
 

 Veidlapas “Nometnes budžets” un “Informācija par nometni” jāapstiprina rīkotāja juridiskajam 

pārstāvim. 

 

3.pielikums 

 

 



 

 

 



Finanšu atskaite 
 
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta ieskaitītie finanšu līdzekļi Ls____________ apmērā 

 

_____________________________________________________________________ rīkotās nometnes atbalstam, kas notika
    (iestādes/ organizācijas nosaukums) 

 

______________________________________________________________________________________________________________ ir izlietoti šādi: 
      (vieta, laiks) 
 

N.p.k. Datums 
Apliecinoša dokumenta nosaukums 

un numurs, maksājuma saņēmējs 

Departamenta 

finanses (Ls) 

Par ko maksāts Iestādes/ 

organizācijas 

finanses (Ls) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Pavisam kopā  Ls  

   (summa vārdiem) 

 

Nometnes vadītājs  

 

Visi grāmatvedības pirmdokumenti tiks saglabāti   

 (iestādes/ organizācijas  nosaukums) 

 

(iestādes/ organizācijas adrese) 

 

(telefons) 

5 gadus no šīs atskaites iesniegšanas. 
 

Apstiprinu, ka RD Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pārskaitītie līdzekļi izlietoti tikai paredzētajiem 

mērķiem, atbilstoši tāmei, līgumam un šai atskaitei. 
 

   

(vārds, uzvārds)   (grāmatveža paraksts) 
   

(vārds, uzvārds)   (iestādes/ organizācijas vadītāja 

paraksts) 
 

 

(datums) 
 

Atskaiti pieņēma RD Izglītības, jaunatnes un  

sporta departamenta galvenais speciālists 
 

   

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

   

(datums) 

             z.v. 

z.v. 

4.pielikums 

 

 



 

Saturiskā atskaite par nometni 

 
1. Nometnes rīkotājs, nometnes nosaukums 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________ 

 
2. Laiks, vieta 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________ 

 
3. Īsa programma (kas notika, ko darīja, kur piedalījās) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________ 

 
4. Dalībnieku skaits (kā tika komplektēti, mazāk vai vairāk nekā plānots, 

kāpēc) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________ 

 
5. Secinājumi un rezultāts (vai sasniegts mērķis un izpildīti uzdevumi) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_ 

 

5.pielikums 

 



6. Rezumējums, analīze 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_ 

 
7. Vizuālais atspoguļojums (2-4 fotogrāfijas pievienot atskaitei) 

 

 

8. Atskaites sagatavotāja vārds, uzvārds ______________________________ 

 

 

datums ________________  paraksts_____________________ 
 

 

 

 

 


