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Eiropas Sociālā fonda 

projekta iesnieguma veidlapa  

Projekta nosaukums: 
Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas 

nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai  

 

Darbības programmas 2007. - 

2013.gadam nosaukums: 
1. Cilvēkresursi un nodarbinātība 

Prioritātes numurs un nosaukums: 1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana 

Pasākuma numurs un nosaukums: 1.5.1. Labāka regulējuma politika  

Aktivitātes numurs un nosaukums: 
1.5.1.3. Publisko varu realizējošo institūciju 

darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana 

Apakšaktivitātes numurs un 

nosaukums: 

1.5.1.3.2. Publisko pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī 

Projekta iesniedzējs:  

Aizpilda atbildīgā iestāde /sadarbības iestāde:  

Projekta identifikācijas Nr.: 
__ __ __ / _ _ _ /__ __ __ __ /__ __ /__ __ __ /__ 

__ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __    

Projekta iesniegšanas datums:  

 

Projektu atlases veids: 

ierobežota  atklāta X 
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1. A. SADAĻA – PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEDZĒJU 
 

 

1.1. Projekta 

iesniedzējs: 

 nosaukums  Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs 

 reģistrācijas numurs   9 0 0 0 9 1 1 5 9 3 8          

 nodokļu maksātāja                      

 reģistrācijas numurs  L V 9 0 0 0 9 1 1 5 9 3 8        

 

juridiskā adrese  Iela, mājas Nr.  Vaļņu iela 2 

  Pilsēta, rajons  Rīga 

  Valsts   Latvija 

  Pasta indekss  LV 1050 

 

 

korespondences saņemšanas 

adrese, ja tā atšķiras no 

juridiskās adreses 

 Iela, mājas Nr.  Strūgu iela 4 

 Pilsēta, rajons  Rīga 

 Valsts   Latvija 

 Pasta indekss  LV 1003 

 

 

1.2. Projekta  

iesniedzēja atbildīgā 

amatpersona: 

 vārds, uzvārds  Guntis Vasiļevskis 

 ieņemamais amats  IZM Valsts izglītības satura centra vadītājs 

 kontaktinformācija  Tālrunis  67216500 

  Fakss  67223801 

  E-pasts  visc@visc.gov.lv  

 

 

1.3. Projekta  

iesniedzēja kontaktpersona: 

 vārds, uzvārds  Inta Kraskeviča 

 ieņemamais amats  Pārvaldes vecākā referente 

 kontaktinformācija  Tālrunis  67350813 

  Fakss  67226535 

  E-pasts  nometnes@visc.gov.lv  

 

mailto:Agra.berzina@visc.gov.lv
mailto:nometnes@visc.gov.lv
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1.4. Projekta iesniedzēja tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo):
1 
 

  Kods Nosaukums 

  I-1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

  I-2 Akciju sabiedrība 

  I-3 Kooperatīvā sabiedrība 

  I-4 Individuālais uzņēmums 

  I-5 Individuālais komersants 

  I-6 Zemnieka saimniecība 

  I-7 Zvejnieka saimniecība 

  I-8 Valsts akciju sabiedrība 

  I-9 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

  I-10 Valsts aģentūra 

  I-11 Pašvaldības aģentūra 

  I-12 Reliģiska organizācija 

  I-13 Sabiedrība ar papildu atbildību 

  I-14 Fiziska persona 

  I-15 Valsts pārvaldes iestāde 

  I-16 Pašvaldību iestāde 

  I-17 Eiropas Savienības institūcija 

  I-18 Valsts izglītības iestāde 

  I-19 Pašvaldību izglītības iestāde 

  I-20 Privāta izglītības iestāde 

  I-21 Biedrība 

  I-22 Nodibinājums 

  I-23 Centrālā banka 

  I-24 Kredītiestāde vai finanšu sabiedrība 

 
 I-25 Kreditēšanā iesaistīta sabiedrība (piem., līzinga sabiedrība, 

brokeru sabiedrība) 

  I-26 Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi 

  I-27 Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras 

  1-28 Pašvaldība 

  1-29 Plānošanas reģions 

  1-30 Pilnsabiedrība 

  1-31 Komandītsabiedrība 

 
 1-32 Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības un 

plānošanas reģionus) 

  1-33 Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģentūra 

 

Piezīme. 
1
 Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.850 

''Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 

1.5.1.3.2.apakšaktivitāti "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un 

vietējā līmenī"". 
 

1.5. Projekta iesniedzēja Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kods 

(lūdzam ierakstīt atbilstošo): 
 

84.12  Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo 

pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo 

apdrošināšanu 

kods  nosaukums 
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1. B. SADAĻA – PAMATINFORMĀCIJA PAR SADARBĪBAS PARTNERI, JA PAREDZĒTS 

(JA PROJEKTA ĪSTENOŠANĀ PAREDZĒTS PIESAISTĪT VAIRĀKUS PARTNERUS, INFORMĀCIJU NORĀDA PAR 

KATRU PARTNERI) 

 

1.6. Sadarbības partneris: 

 nosaukums   

 reģistrācijas numurs                      

 nodokļu maksātāja                      

 reģistrācijas numurs                      

 

juridiskā adrese  Iela, mājas Nr.   

  Pilsēta, rajons   

  Valsts    

  Pasta indekss   

 

 

1.7. Sadarbības partnera 

atbildīgā amatpersona: 

 vārds, uzvārds   

 ieņemamais amats   

 kontaktinformācija  Tālrunis   

  Fakss   

  E-pasts   

 

1.8. Sadarbības partnera 

kontaktpersona: 

 vārds, uzvārds   

 ieņemamais amats   

 kontaktinformācija  Tālrunis   

  Fakss   

  E-pasts   

 

1.9. Sadarbības partnera tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo):
2
  

 

  Kods Nosaukums 

  I-1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

  I-2 Akciju sabiedrība 

  I-3 Kooperatīvā sabiedrība 

  I-4 Individuālais uzņēmums 

  I-5 Individuālais komersants 

  I-6 Zemnieka saimniecība 

  I-7 Zvejnieka saimniecība 

  I-8 Valsts akciju sabiedrība 

  I-9 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

  I-10 Valsts aģentūra 

  I-11 Pašvaldības aģentūra 

  I-12 Reliģiska organizācija 
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  I-13 Sabiedrība ar papildu atbildību 

  I-14 Fiziska persona 

  I-15 Valsts pārvaldes iestāde 

  I-16 Pašvaldību iestāde 

  I-17 Eiropas Savienības institūcija 

  I-18 Valsts izglītības iestāde 

  I-19 Pašvaldību izglītības iestāde 

  I-20 Privāta izglītības iestāde 

  I-21 Biedrība 

  I-22 Nodibinājums 

  I-23 Centrālā banka 

  I-24 Kredītiestāde vai finanšu sabiedrība 

 
 I-25 Kreditēšanā iesaistīta sabiedrība (piem., līzinga sabiedrība, brokeru 

sabiedrība) 

  I-26 Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi 

  I-27 Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras 

  1-28 Pašvaldība 

  1-29 Plānošanas reģions 

  1-30 Pilnsabiedrība 

  1-31 Komandītsabiedrība 

 
 1-32 Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības un plānošanas 

reģionus) 

  1-33 Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģentūra 

 

Piezīme. 
2
 Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.850 

''Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 

1.5.1.3.2.apakšaktivitāti "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un 

vietējā līmenī"". 
 

 

1.10. Sadarbības partnera Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kods 

(lūdzam ierakstīt atbilstošo): 

 

   

kods  nosaukums 
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2. SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS  
 

 

2.1. Kopsavilkums par Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām 
(minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs 

pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta 

iesniegumu) (ne vairāk kā 1000 zīmes): 

Projekts paredz izstrādāt un ieviest vienotus bērnu nometņu organizēšanas, darbības, 

pārraudzības un publiskās informācijas pieejamības nosacījumus (aktivitātes- vadlīniju 

izstrāde, informācijas aprites sistēmas izstrāde un ieviešana, metodikas pilnveide, mājas 

lapas pielikuma izstrāde, 7 apmācību semināri - 350 dalībniekiem) Latvijā valsts tiešās 

pārvaldes iestādēs un to struktūrvienībās. 

Projekta mērķa grupas- Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests un struktūrvienības, 

Veselības inspekcija un struktūrvienības, Pārtikas un veterinārais dienests un 

struktūrvienības, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, pilsētu/ novadu pašvaldības 

(Latvijas Pašvaldību savienība) - turpmāk „saistītās iestādes”. 

Projekta īstenošanā iesaistītās puses: projekta iesniedzējs IZM Valsts izglītības satura 

centrs- turpmāk VISC. 

Projekta norises vieta un laiks: projekts tiks ieviests no 2010.gada 1.oktobra līdz 

2011.gada 30.septembrim. Ieviešanas vieta – visa Latvija. Apmācību semināru norises vietas 

saistīto iestāžu darbiniekiem- Rīga, Daugavpils, Kuldīga, Valmiera, Jelgava, Rēzekne, 

Madona.   

 

2.2. Projekta īstenošanas vieta: 
Lūdzam norādīt: 

Projekta īstenošanas vietas adrese 

(ja iespējams norādīt): 

 

Pašvaldība:  

Plānošanas reģions (atzīmēt): 

 

Kurzeme  

Latgale   

Zemgale   

Vidzeme  

Rīga   

Rīgas reģions  

Visa Latvija Visa Latvija 
 

 

2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo Vispārējās 

ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kodu): 

 

84.12  Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu 

nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu 

kods  nosaukums 

 

2.4. Norādīt projekta atbilstību normatīvajos aktos par apakšaktivitātes īstenošanu 

noteiktajam mērķim (ne vairāk kā 3000 zīmes):  

Projekts atbilst darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 

1.5.prioritātes “Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.1.pasākuma “Labāka regulējuma 

politika” 1.5.1.3.aktivitātes “Publisko varu realizējošo institūciju darbības kvalitātes un 

efektivitātes paaugstināšana” 1.5.1.3.2.apakšaktivitāti “Publisko pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī” prioritātēm: 
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2. Apakšaktivitātes mērķis ir nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu 

publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, īpaši atbalstot institūcijas, kuras nodrošina 

nodokļu administrēšanu un finanšu plānošanu, vadību un uzskaiti, sniedz pakalpojumus 

komercdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas jomās kā valsts, tā reģionālā līmenī: 

Projekta ietvaros ir paredzēts uzlabot bērnu nometņu saskaņošanas un pārraudzības kārtību 

saistītās tiešās valsts pārvaldes iestādēs - Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestā, Pārtikas 

veterinārajā dienestā, Veselības inspekcijā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, 

pilsētu, novadu pašvaldībās, kas veic bērnu nometņu saskaņošanu un uzraudzības funkcijas.  

(MK 2009.gada 1.septembra noteikumi Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības 

kārtība”), vienlaikus padarot efektīvāku (atvieglojot) bērnu nometņu organizēšanu un darbību.  

Ieviešot projektu un sakārtojot nometņu organizēšanas un saskaņošanas kārtību, kā arī 

izstrādājot un ieviešot saistīto iestāžu vienotu informācijas apriti vistiešākā veidā tiks veicināta 

bērnu nometņu vadītāju nodarbinātība, jaunu komercstruktūru izveide, kas turpmāk sniegs 

sabiedrībai kvalitatīvāku bērnu nometņu organizēšanas pakalpojumu visā Latvijā.  

 Tiks uzlabota tiešās pārvaldes iestāžu sadarbība un ikdienas darbs bērnu 

nometņu saskaņojumu izsniegšanā un nometņu pārraudzības procesa 

organizēšanā, kā arī izstrādāta un ieviesta vienota informācijas aprites sistēma.

  

3. Apakšaktivitātes mērķa grupa ir valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam 

deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni, novadu pašvaldības un to 

iestādes:  

Projekta ietvaros iesaistītā mērķa grupa ir saistītās valsts tiešās pārvaldes iestādes: (Valsts 

ugunsdrošības un glābšanas dienestā - 10 Rīgas struktūrvienības, 26 - republikas 

struktūrvienības, Veselības inspekcijā un tās filiālēs, Pārtikas un veterinārajā dienestā – 11 

teritoriālās struktūrvienības, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā- 5 struktūrvienības, 9- 

pilsētu pašvaldības un 109 novadu pašvaldībās- (Latvijas Pašvaldību savienība)). Projektā 

iesaistīto iestāžu darbinieki, kuri piedalīsies informatīvajos semināros - 350; bērnu nometņu 

vadītāju kursu dalībnieki, kuriem projekta ietvaros tiks izstrādāts metodiskais materiāls CD 

formātā- 1000 gab.. 

 

 

2.5. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas 

aprakstu (ne vairāk kā 3000 zīmes): 

Bērnu nometņu kustību Latvijā kopš 2001.gada koordinē LR IZM Valsts izglītības satura 

centrs (iepriekš Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs - VJIC). Kopš 2002.gada VJIC organizēja 

nometņu vadītāju apmācību, sadarbojoties ar lektoriem no Valsts ugunsdrošības un glābšanas 

dienesta, Veselības inspekcijas, Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijas. Kopumā nometņu vadītāju sagatavošanas programmā līdz 

2009.gadam ir sagatavoti 3320 nometņu vadītāji. (Nometņu vadītāju datu bāze pieejama mājas 

lapā www.visc.gov.lv).  

Pēc VJIC rīcībā esošās informācijas 2006.gadā nometnēs piedalījās 25 500 bērnu, 2007.gadā - 

15 000 bērnu, 2008.gadā - 22 144 bērni un jaunieši. Šobrīd tiek apkopota informācija par 

organizētajām nometnēm 2009.gadā.  

Izmainoties normām likumdošanā un reālajai situācijai nometņu organizēšanā un darbībā, 

radās nepieciešamība izstrādāt jaunus nometņu organizēšanas un darbības noteikumus.  

Pateicoties sadarbībai ar saistīto iestāžu – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, 

Sabiedrības veselības aģentūras, Pārtikas un veterinārā dienesta, Bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcijas un nevalstiskām organizācijām, tika izstrādāti un pieņemti jaunie MK 2009.gada 

http://www.visc.gov.lv/
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1.septembra noteikumi Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”, kas 

nosaka bērnu nometņu saskaņošanas un organizēšanas kārtību, atbildību nometņu 

organizētājiem, vadītājiem un bērnu vecākiem. 

Nometņu organizēšanu un darbību ietekmē daudzi saistošo valsts tiešās pārvaldes iestāžu 

normatīvie akti un likumi, taču nevienā no MK noteikumiem, likumiem nav atrunātas 

prasības, kas tieši skar bērnu nometņu organizēšanu un darbību.   

Secinājums:  
Šādā situācijā katras saistītās valsts tiešās pārvaldes struktūrvienības darbinieks nometnes 

saskaņošanai un pārraudzības veikšanai var pieprasīt jebkura veida informāciju, kas tieši vai 

netieši skars kaut vienu no normatīvajiem aktiem. Līdz šim šo iestāžu struktūrvienības pēc 

saviem ieskatiem interpretēja nometņu saskaņošanu un pārraudzību, kas kavēja un neveicināja 

nometņu organizēšanas pakalpojuma konkurētspējas un kvalitātes pieaugumu. 

Nav vienotu vadlīniju, kas reglamentētu un konkrēti noteiktu nometņu saskaņošanas un 

uzraudzības procesu Latvijā kopumā. 

Problēmas, kas jārisina: 

- nav izstrādātas vienotas vadlīnijas nometņu saskaņošanas un pārraudzības procesa 

nodrošināšanai; 

- atsevišķiem nometņu veidiem (nometnes telpās, nometnes ārpus telpām) saskaņā ar MK 

2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības 

kārtība” nav reglamentētas prasības, kas mazina drošību nometnēs; 

- nav izstrādāta vienota informācijas aprites sistēma saistītās iestādēs par veiktajiem 

saskaņojumiem un pārraudzības vizītēm bērnu nometnēs,  

- mājas lapā ietvertā informācija par nometņu organizēšanu netiek pilnvērtīgi izmantota kā 

nozīmīgs komunikācijas kanāls; 

- 2002.gadā izstrādātais metodiskais materiāls nometņu vadītāju apmācībai ir novecojis un 

nepilnīgs; 
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2.6. Sniegt izvēlētās problēmas risinājuma aprakstu (ne vairāk kā 6000 zīmes): 

Ņemot vērā šī brīža Latvijas ekonomisko nestabilitāti, interesentu skaits, kuri vēlas iegūt 

nometņu vadītāju apliecības pieaug. Pamatojums- nometņu organizēšana ir vēl viens veids kā 

nodrošināt nodarbinātību daudziem darbiniekiem. 

VISC organizē nometņu vadītāju kursus, veic informācijas apkopošanu par organizētajām 

nometnēm Latvijā, veido un uztur nometņu vadītāju datu bāzi. Galvenie Centra darbības 

uzdevumi ir bērnu nometņu darbības koordinēšana, informācijas aprite ar saistītām tiešās 

pārvaldes iestādēm un metodiskais atbalsts nometņu vadītājiem. Lai palielinātu līdzšinējās 

darbības kapacitāti un radītu priekšnosacījumus turpmākai kvalitatīvai deleģēto uzdevumu 

izpildei, nepieciešams ieviest projektā paredzētās aktivitātes, kas atvieglotu ikdienas darbu 

saistīto iestāžu darbiniekiem, uzlabotu bērnu nometņu saskaņošana un pārraudzības kārtības 

kvalitāti un efektivitāti, nodrošinātu vienotu informācijas apriti. 

1) 1)Izstrādāt un ieviest vienotas vadlīnijas bērnu nometņu saskaņošanai un pārbaužu 

veikšanai saistītās valsts pārvaldes iestādēs:  
- Saskaņot un apstirināt vadlīniju izstrādes nepieciešamību saistošo iestāžu ministrijās; 

- Pieaicināt ekspertus un izstrādāt vadlīnijas; 

- Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 1 x mēnesī organizēt ekspertu grupu sanāksmes 

vadlīniju un metodisko materiālu sagatavošanai; 

- Akceptēt izstrādātās vadlīnijas saistošo iestāžu ministrijās;  

- Ieviest vadlīnijas saistīto iestāžu mājas lapās- nometņu saskaņošanas un pārraudzības 

procesu kvalitātes un efektivitātes nodrošināšanai.  

2)Izveidot vienotu informācijas sistēmu saistīto iestāžu mājas lapās, nometņu 

saskaņošanas un pārraudzības procesa vienkāršošanai, vienotai informācijas apritei 

starp saistītām iestādēm; 

- izveidot vienotu informācijas aprites sistēmu: saskaņojumu un pārraudzības vizīšu   

reģistrēšanai, organizēto nometņu reģistram atbilstoši MK noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu 

organizēšanas un darbības kārtība” 8.10.punktam, kā arī optimizēt esošo nometņu vadītāju 

datu bāzi IZM VISC mājas lapā. Vienota informācijas aprites sistēma ir nepieciešama, lai 

atvieglotu nometņu organizēšanas procesu, saskaņojumu  saņemšanu saistītajās iestādēs, kā arī 

pārraudzības vizīšu reģistrēšanu. Sistēma atvieglos informācijas apkopošanu par organizētajām 

nometnēm konkrētā gada ietvaros. Pirms novadu reformas, IZM valsts izglītības satura centra 

nometņu koordinators veiksmīgi sadarbojās ar nometņu koordinatoriem rajonos, kuri apkopoja 

informāciju par organizētajām nometnēm konkrētajā rajonā vai pašvaldībā. Jāpiebilst, ka arī 

reģionālajiem koordinatoriem informācija par nometnēm nonāca tikai tajā gadījumā, ja paši 

nometņu organizatori to vēlējās sniegt. Pēc novadu reformas un pēc daudzu izglītības iestāžu 

likvidēšanas šādu sadarbību vairs nav iespējams turpināt.  

Jaunizveidotajā informācijas aprites sistēmā būs pieejama informācija par organizēto nometni, 

veiktajiem nepieciešamajiem valsts tiešās pārvaldes iestāžu saskaņojumiem, skaidri būs 

zināms organizēto saskaņoto nometņu skaits. Informācija par plānotajām saskaņotajām 

nometnēm jau pirms vasaras sezonas būs pieejama plašai sabiedrībai. Skaidri būs nošķirtas 

„nesaskaņotās” nometnes- Ja tās nebūs kopīgā sarakstā- tātad nav saskaņotas! 

3)Pilnveidot un papildināt metodisko materiālu bērnu nometņu vadītāju apmācībai 
2002.gadā IZM VJIC izstrādāja metodisko materiālu nometņu vadītāju kursiem. Metodiskais 

materiāls katru gadu tiek papildināts ar jaunāko informāciju, kas tiek ietverta nometņu vadītāju 

kursos. Projekta ietvaros paredzēts: piesaistot saistīto iestāžu ekspertus, nometņu 

organizēšanas praktiķi, psihologu- optimizēt un papildināt rokasgrāmatas metodisko materiālu, 

salikt  e- digitālās grāmatas formātā- CD, pavairot skaits- 1000. Metodiskais materiāls 

paredzēts kā palīglīdzeklis bērnu nometņu vadītājiem. 

4)Izveidot  iestādes www.visc.gov.lv  mājas lapas pielikumu (vietni),  

Līdz šim www.visc.gov.lv mājas lapā ir ietverta informācija par organizētajiem nometņu 

vadītāju kursiem, bērnu nometņu organizēšanas likumdošanu, dažādām aktualitātēm kas 

saistītas ar nometņu organizēšanu. Uz šo brīdi sadaļa par nometnēm nekalpo kā aktīvās 

http://www.visc.gov.lv/
http://www.visc.gov.lv/
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komunikācijas saziņas līdzeklis. Publiskajā telpā ir pieejama informācija par privāto struktūru 

organizētajām nometnēm. Piedāvātā informācija ir nepārskatāma un sadrumstalota. Portāls 

www.nometnes.lv piedāvā nometņu organizētājiem informācijas ievietošanu kā maksas 

pakalpojumu. Plānots izveidot pielikumu pie esošās VISC mājas lapas, kurā ietvert 

informāciju par Latvijā un ārvalstīs organizētajām nometnēm, nometņu saskaņošanu un 

uzraudzības kārtību, saistīto likumdošanu, iekļaut informāciju bērniem un vecākiem par 

plānotajām vasaras nometnēm: darba vakancēm nometnēs, pasniedzējiem, sadarbības 

partneriem u.c. Mājas lapā būtu pieejama informācija par plānotajām un saskaņotajām 

nometnēm, veidota publiska diskusija par  nometņu kvalitāti. Šāds pielikums nepieciešams, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu saziņu ar nometņu vadītājiem, saistītām valsts tiešās pārvaldes 

iestādēm, nometņu  pakalpojuma sniedzējiem un saņēmējiem.  

5)Organizēt 7 apmācības seminārus par vienotas informācijas apriti nometņu 

saskaņošanas un uzraudzības procesā  
saistīto iestāžu struktūrvienību darbiniekiem- 7 Latvijas pilsētās: Rīga, Daugavpils, Kuldīga, 

Valmiera, Jelgava, Rēzekne, Madona- 350 dalībnieki. Lai nodrošinātu veiksmīgu vadlīniju un 

vienotas informācijas aprites sistēmas ieviešanu nepieciešams informēt saistīto valsts tiešās 

pārvalžu struktūrvienību darbiniekus, kas to izmantos ikdienas darbā.  Katrā vietā paredzēts 

vienas dienas seminārs -50 dalībniekiem, kopumā 350 dalībniekiem. Semināru organizēšana 

nodrošinās projekta multiplikāro efektu sistēmas ieviešanai saistošo iestāžu struktūrvienībās. 

Projekta rezultāti: 
1) Izstrādātas vienotas vadlīnijas nometņu saskaņošanai un pārraudzībai- 5 saistītām 

valsts iestādēm (VUGD, VI, PVD, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, 

Latvijas Pašvaldību savienības); 

2) Izveidota un ieviesta vienota informācijas aprites sistēma (datu bāze) par  nometņu 

saskaņošanu un uzraudzību saistīto iestāžu mājas lapās- pamatojoties uz izstrādātām 

vadlīnijām; 

3) Pilnveidots un izstrādāts metodiskais materiāls nometņu vadītājiem- e digitālā formātā 

CD- 1000 eks; 

4) Izveidots iestādes www.visc.gov.lv  mājas lapas pielikums (vietne) nometne.lv- saistīto 

iestāžu, nometņu vadītāju, vecāku sadarbības veicināšanai, nometņu organizēšanas, 

saskaņošanas, uzraudzības procesa vienkāršošanai.  

5) Organizēti 7 apmācību semināri saistīto iestāžu darbiniekiem- 350 dalībniekiem; 

6) Nodrošināta projekta publicitāte- saistīto iestāžu mājas lapās, iestādes organizētajos 

pasākumos, preses pārskatos, IZM Valsts izglītības satura centra elektroniskajā 

izdevumā. 

 

2.7. Norādīt projekta mērķi (ne vairāk kā 600 zīmes): 

Projekts paredz izstrādāt un ieviest bērnu nometņu saskaņošanas, pārraudzības, un publiskās 

informācijas pieejamības kvalitāti Latvijā valsts tiešās pārvaldes iestādēs un to 

struktūrvienībās. Ieviešot saistīto iestāžu vienotu informācijas apriti, uzlabosies nometņu 

saskaņošanas un pārraudzības kvalitāte, kas turpmāk veicinās bērnu nometņu organizēšanas 

pakalpojuma kvalitāti Latvijā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nometnes.lv/
http://www.visc.gov.lv/
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2.8. Aprakstīt plānotās projekta aktivitātes (neierobežots): 

Nr. 
Projekta aktivitātes 

nosaukums 
Aktivitātes apraksts 

1. Problēmas identificēšana 

1) Lai izstrādātu saistīto iestāžu vadlīnijas, kopumā 5- ir 

nepieciešams saņemt akceptu no saistīto iestāžu 

ministrijām, t.ir: Zemkopības ministrijas (PVD tiešās 

pakļautības iestāde), Veselības ministrijas (veselības 

inspekcija- tiešās pakļautības iestāde), Labklājības 

ministrijas (Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcija), LR Iekšlietu ministrijas (Valsts 

ugunsdrošības un glābšanas dienests), Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijas- 

(pilsētu/novadu pašvaldības) par vadlīniju izstrādes 

nepieciešamību. 

2) rakstveida sazināšanās ar saistītām ministrijām un 

institūcijām- akcepta saņemšana vadlīniju izstrādei. 

Rezultāts: saistīto ministriju rakstiskie akcepti. 

2. Procesa izvērtējums 

1)vadlīniju izstrādei tiek pieaicināti saistošo iestāžu 

eksperti; 

2)izveidota ekspertu darba grupa; 

3)ekspertu darba grupa identificē problēmu un saplāno 

darbības plānu projekta ieviešanas gaitai; 

Rezultāts: Kopīga projekta rīcības plāna 

apstiprināšana. 

Ekspertu darba grupas tiek sasauktas ne retāk kā 1 X 

mēnesī, lai plānotu un izvērtētu projekta darbu un 

aktivitātes. 

  

3. Vienotu vadlīniju izstrāde 

1)tiek izveidota piesaistīto ekspertu darba grupa 

vadlīniju izstrādei no saistīto iestāžu speciālistiem; 

2) vadlīniju izstrāde notiek saistītajās iestādēs, 2 X 

mēnesī tiek sasauktas ekspertu darba grupas vadlīniju 

kopējai apspriešanai; 

3)izstrādātās vadlīnijas tiek sagatavotas saskaņošanai 

saistīto iestāžu ministrijās; 

4) Visas ekspertu darba grupas tiek protokolētas, 

pievienots izstrādātais materiāls; 

Rezultāts: 5- saistīto iestāžu vadlīnijas. 

4. 
Izstrādāto vadlīniju 

saskaņošana  

1)Izstrādātās vadlīnijas tiek saskaņotas saistītajās 

ministrijās: Zemkopības ministrijas (PVD tiešās 

pakļautības iestāde), Veselības ministrijas (veselības 

inspekcija- tiešās pakļautības iestāde), Labklājības 

ministrijas (Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcija), LR Iekšlietu ministrijas (Valsts 

ugunsdrošības un glābšanas dienests), Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijas- 

(pilsētu/novadu pašvaldības) 

Rezultāts: saistīto iestāžu ministriju saskaņojumi. 
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5. 

Vienotas informācijas 

aprites sistēmas izstrādāšana 

un ieviešana 

1)izstrādātās vadlīnijas tiek ietvertas visu saistīto 

iestāžu un ministriju mājas lapā, kā normatīvais 

dokuments nometņu organizēšanai un darbībai-  

2) sadarbībā ar saistīto iestāžu sabiedrisko attiecību 

speciālistiem, IT speciālistiem tiek izstrādāta vienota 

informācijas aprites sistēma saistīto iestāžu darba 

kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai; 

3)izstrādātā sistēma tiek ieviesta saistīto iestāžu mājas 

lapās; 

Rezultāts: vadlīniju ietveršana saistīto iestāžu mājas 

lapās; Izveidota un ietverta nometņu saskaņošanas un 

pārraudzības datu bāze; izstrādāti vienoti  

pavaddokumenti/veidlapas; 

Izstrādāta vienota informācijas aprites sistēmas shēma. 

 

6. 
Metodiskā materiāla 

pilnveide 

1)Piesaistot ekspertus un speciālistus tiek optimizēts un 

papildināts metodiskais materiāls nometņu vadītājiem; 

2) izstrādātais rokasgrāmatas metodiskais materiāls, 

sagatavots e-digitālās grāmatas formātā, pavairots-CD 

1000 eks. 

Rezultāts: nometņu vadītāju rokasgrāmata –e digitālās 

grāmatas formātā-CD. 

7. 
www.visc.gov.lv  mājas 

lapas pielikuma izstrāde 

Piesaistot sabiedrisko attiecību speciālistus un IT 

speciālistus izstrādāt mājas lapas pielikumu; 

1) Vietnes (mājas lapas) koncepcijas izstrāde un 

realizācija; 

2) Vietnes dizaina izstrāde: 

 ērts un lietotājam viegli uztverams informācijas 

izkārtojums, 

 lietošanas efektivitāte un atbilstība izvirzītajiem 

mērķiem, 

 mākslinieciskie risinājumi; 

3) Vietnes satura sagatavošana (teksti, dokumenti, attēli 

u.c. vietnes uzstādīšanai nepieciešama informācija); 

4) Vietnes programmēšana un uzstādīšana, 

5) Vietnes uzturēšana: 

 informācijas atjaunošana, jaunu datu 

ievietošana, 

 jaunu iespēju pievienošana, esošo iespēju 

uzlabošana, 

 dizaina uzlabošana. 

Rezultāts: izstrādātais mājas lapas pielikums. 

http://www.visc.gov.lv/
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8. 7 semināru organizēšana 

1)organizēt seminārus sadarbojoties ar saistītām 

iestādēm, to struktūrvienībām; 

2)noslēgt līgumus ar ekspertiem un speciālistiem 

semināra novadīšanā; 

3)sagatavot izdales un prezentācijas materiālu; 

4) novadīt semināru valsts tiešās pārvaldes 

struktūrvienību darbiniekiem, katrā vietā – 50 

dalībniekiem. 

Rezultāts:  

Semināru dalībnieku saraksts, semināra programma, 

lekciju prezentācijas, veidlapas, semināra dalībnieku 

aptauja/vērtējums par semināra norisi. 

9. 
Projekta administrēšanas 

nodrošināšana 

1)projekta administrēšanā paredzēts piesaistīt IZM 

VISC speciālistus, projekta vadītāju, grāmatvedi, 

juristu, uz pusslodzi piesaistīt lietvedi projekta 

ieviešanas laikā. 

2)projekta ieviešanai paredzēts iegādāties 

nepieciešamās kancelejas preces, atvēlēt finansējumu 

sakaru apmaksai, iegādāties vienu mēnešbiļeti 

sabiedriskā transporta izdevumiem pilsētas robežās. 

 

10. 

Projekta publicitātes 

nodrošināšana projekta 

laikā. 

 

1)Ievietot informāciju projekta ieviešanas laikā saistīto 

iestāžu mājas lapās, iestādes organizētajos pasākumos, 

preses pārskatos, IZM Valsts izglītības satura centra 

elektroniskajā izdevumā. 

2) par projekta ieviešanas svarīgākām aktivitātēm 

informēt populārākos informācijas portālus. 

3)uz visiem projekta dokumentiem, publiskā telpā 

izvietojamiem materiāliem nodrošināta publicitāte 

atbilstoši noteiktām ESF vadlīnijām ar ESF un ES logo. 

Rezultāts: 

1 preses konference par projekta ieviešanu. 

Projekta rezultatīvie rādītāji, vadlīnijas un norādes uz 

informatīvajiem avotiem tiek nosūtītas bērnu nometņu 

vadītājiem kas saņēmuši apliecības 2008./2009.m.g. 

 

2.9. Sasniedzamie rezultāti projekta aktivitāšu ietvaros: 

Aktivitātes 

Nr.
3
 

Projekta aktivitātes 

nosaukums 

Rezultāts (produkts 

vai pakalpojums ) 

Rezultāts skaitliskā izteiksmē 

skaits mērvienība 

1. 
Vadlīniju 

akceptēšana 

Ministriju rakstiski 

apliecinājumi/akcepti 

5 vēstules 

2. Procesa izvērtējums 

Ekspertu apstiprināts 

projekta ieviešanas 

darbības plāns 

1 Darbības plāns 

3. 
Vienotu vadlīniju 

izstrāde 

Izstrādātās 

vadlīnijas/pielikumi 

5 vadlīnijas 

4. 
Izstrādāto vadlīniju 

saskaņošana  

Ministriju rakstiski 

saskaņojumi 

5 saskaņojumi 
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5. 

Vienotas 

informācijas aprites 

sistēmas izstrādāšana 

un ieviešana 

Izstrādāta vienota 

informācijas aprites 

sistēma, ieviesta 

saistīto iestāžu mājas 

lapās(shēma)- 6 

saistītās valsts 

pārvaldes iestādēs 

6 Informācijas 

aprites sistēma 

(shematisks 

sistēmas apraksts) 

6. 
Metodiskā materiāla 

optimizācija 

Izstrādāta nometņu 

vadītāju 

rokasgrāmata digitālā 

formātā, 

1000 CD 

7. 

www.visc.gov.lv  

mājas lapas 

pielikuma izstrāde 

Izstrādāts mājas lapas 

pielikums 

piem:nometne.lv 

1 Mājas lapas 

pielikums (vietne) 

8. 
7 semināru 

organizēšana 

Noorganizēti 7 

semināri -350 

dalībniekiem 

7 semināri 

9. 

Projekta 

administrēšanas 

nodrošināsāna 

Nodrošināta projekta 

ieviešana. Sniegtas  

ikmēneša atskaites 

par projekta 

ieviešanu. Sagatavots 

noslēguma ziņojums. 

Projekta 

rezultatīvie 

rādītāji 

Ikmēneša 

atskaites par 

projekta norisi, 

ceturkšņa 

atskaites iestādes 

vadītājam, 

noslēguma 

ziņojums pēc 

projekta 

ieviešanas 

10. 
Projekta publicitātes 

nodrošināšana 

Publicitāte tiek 

nodrošināta visa 

projekta ieviešanas 

laikā 

 Preses konference. 

Informācija par 

projekta ieviešanu 

katru mēnesi tiek 

ietverta VISC 

mājas lapā, 1 x 

divos mēnešos 

sagatavotas preses 

relīzes, VISC 

organizētajos 

pasākumos 

sniegta 

informācija par 

projekta 

ieviešanu. 

 

Piezīme. 
3
 Aktivitātēm jāsakrīt ar 2.8.punktā un projekta īstenošanas laika grafikā (3.6.punktā) 

norādītajām. Vienai aktivitātei var būt vairāki rezultāti, kā arī vairākām aktivitātēm var būt 

viens rezultāts. 
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2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par 

apakšaktivitātes īstenošanu norādītajiem: 

2.10.1. Iznākuma rādītāji: 

Nr.p.k. Rādītāja nosaukums Skaits Mērvienība 

1. Atbildīgās ministrijas 5 institūcijas 

1. Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta un 

tā struktūrvienības  novados/novadu pilsētās 

26 institūcijas 

2. Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta 

struktūrvienības Rīgā 

10 institūcijas 

3. Veselības inspekcija un tās struktūrvienības  5 institūcijas 

3. Pārtikas un veterinārais dienests -1 un 

struktūrvienības -11 

12 institūcijas 

3. Valsts bērnu aizsardzības inspekcija  1 institūcija 

3. Pilsētu pašvaldības 9 institūcijas 

3. Novadu pašvaldības 109 institūcijas 

3. IZM Valsts izglītības satura centrs 1 institūcija 

3. 7 semināru dalībnieki 350 dalībnieki 

3. Nometņu vadītāji 1000 dalībnieki 

 

2.10.2. Rezultāta rādītāji: 

Nr.p.k. Rādītāja nosaukums Skaits Mērvienība 

1. Atbildīgās mministrijas 5 institūcijas 

2. Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta un 

tā struktūrvienības  novados/novadu pilsētās 

26 institūcijas 

3. Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta 

struktūrvienības  Rīgā 

10 institūcijas 

4. Veselības inspekcija un tās struktūrvienības  5 institūcijas 

5. Pārtikas un veterinārais dienests -1 un 

struktūrvienības -11 

12 institūcijas 

6. Valsts bērnu aizsardzības inspekcija  1 institūcija 

7. Pilsētu pašvaldības 9 institūcijas 

8. Novadu pašvaldības 109 institūcijas 

 

2.11. Projekta tiešās mērķa grupas(-u) skaits un raksturojums (ne vairāk kā 4500 zīmes):     

Projekta tiešā mērķa grupa: 

Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta 10 Rīgas struktūrvienības, 26- republikas 

struktūrvienības, Veselības inspekcija- 5 struktūrvienības, Pārtikas veterinārajā dienestā – 11 

teritoriālās struktūrvienības, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, 9- pilsētu pašvaldības  

un 109 novadu pašvaldības (Latvijas Pašvaldību savienība) - turpmāk „iesaitītās iestādes”; 

 

Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests ir Iekšlietu ministrijas padotībā esoša valsts 

pārvaldes iestāde. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests realizē valsts politiku 

ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas darbu un civilās aizsardzības jomā, kā arī uzrauga 

normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu. 

Rīgas struktūrvienības -10: VUGD Latgales priekšpilsētas brigāde, Zemagles priekšpilsētas 

brigāde,Centra rajona brigāde, Kurzemes rajona brigāde, Vidzemes priekšpilsētas brigāde, 

Ziemeļu rajona brigāde, Ātrās reaģēšanas brigāde, Speciālās tehnikas daļa, Rīgas rajona brigāde, 

Tehniskā dienesta brigāde.  

Republikas struktūrvienības- 26:Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas,Cēsu, Daugavpils, 

Dobeles, Gulbenes, Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Krāslavas, Kuldīgas, Liepājas, Limbažu, 
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 Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Rēzeknes, Saldus, Talsu, Tukuma, Valkas, Valmieras, 

Ventspils. 

Veselības inspekcija - Veselības inspekcija ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās 

pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir īstenot valsts pārvaldes funkcijas veselības nozares 

uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu veselības aprūpes (medicīniskās aprūpes un darbspējas 

ekspertīzes kvalitātes), sabiedrības veselības (epidemioloģiskās drošības, vides higiēnas, 

dzeramā ūdens, trokšņu), kosmētikas līdzekļu, ķīmisko vielu un produktu uzraudzības, kā arī 

zāļu kontroles jomu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi. 

Kontroles pārvalde reģionos- Veselības inspekcija savu darbību veic visā Latvijas teritorijā. 

Veselības inspekcijā ir izveidota Kurzemes kontroles nodaļa ar centru Kuldīgā, Latgales 

kontroles nodaļa ar centru Daugavpilī, Vidzemes kontroles nodaļa ar centru Valmierā, Zemgales 

kontroles nodaļa ar centru Jelgavā.  

Sadarbībā ar pašvaldībām tiek nodrošināta iedzīvotāju apkalpošana pilsētās, kur Inspekcijai nav  

biroja telpu.  

Projekta ietvaros sadarbība notiks ar Veselības inspekciju Rīgā- 1 un 4 reģionālajām 

struktūrvienībām/darbiniekiem. 
  

Pārtikas un veterinārasis dienests ir Zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes 

iestāde, kuras mērķis ir organizēt un veikt valsts uzraudzību un kontroli pārtikas apritē un 

veterinārmedicīnā, lai nodrošinātu patērētājiem nekaitīgas un drošas pārtikas apriti, kā arī 

dzīvnieku veselības un labturības prasību ievērošanu. 

Projekta ietvaros sadarbība notiks ar PVD galvenās pārvaldes ekspertiem un speciālistiem 

un PVD 11 struktūrvienībām/ to darbiniekiem: 

Dienvidkurzemes, Ziemeļkurzemes, Dienvidzemgales, Austrumzemgales, Dienvidlatgales, 

Ziemeļlatgales, Austrumvidzemes, Ziemeļvidzemes, Ziemeļpierīgas, Rietumpierīgas un Rīgas 

pilsētas pārvaldēm. 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija Inspekcija ir labklājības ministra pārraudzībā 

esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli 

bērnu tiesību aizsardzības jomā. Inspekcijai ir šādas funkcijas:uzraudzīt un kontrolēt Bērnu 

tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzību regulējošu normatīvo aktu 

ievērošanu;  analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā; nodrošināt uzticības tālruņa 

darbību bērnu tiesību aizsardzības jomā;sniegt ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm un 

citām institūcijām, lai nodrošinātu un pilnveidotu bērnu tiesību aizsardzību;sadarboties ar valsts 

un pašvaldību iestāžu amatpersonām, kā arī nevalstiskajām organizācijām bērnu tiesību 

aizsardzības jomā;veikt citas bērnu tiesību aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās 

funkcijas. 

Projekta ietvaros sadarbība notiks ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju/tās 

speciālistiem- Rīgā, un 6 reģionālajime uzraudzības nodaļas darbiniekiem.  
Pilsētu/ novadu pašvaldības- Latvijas Pašvaldību savienība Latvijas Pašvaldību savienība 

(LPS) ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas Republikas novadu 

un republikas pilsētu pašvaldības. LPS biedri ir visas 118 pašvaldības: 9 republikas pilsētu 

un 109 novadu pašvaldības. 

 Projekta ietvaros paredzēts sadarboties ar Latvijas pašvaldību savienību, 9 pilsētu 

pašvaldībām, 109 novadu pašvaldībām.  
Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 981 „ Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” bērnu 

nometnes jāsaskaņo ar VUGD, VI, jāsniedz informācija- PVD,pašvaldībai. Pārbaudīt nometnes 

var: PVD, VUGD, VI, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.  

Gala labuma saņēmēji: 

Mērķa grupa- bērnu nometņu vadītāji, kas saņēmuši bērnu nometņu vadītāja apliecības- 3319.  

Mērķa grupa- nometņu dalībnieki/bērni, viņu vecāki.  

Visas saistītās valsts tiešās pārvaldes institūcijas un to struktūrvienības. Kpumā- 182 

institūcijas/struktūrvienības. Sabiedrība kopumā. 
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3. SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA (AIZPILDA, JA IEKĻAUTS PROJEKTA 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJOS) 
 

 

 

3.1. Raksturot projekta īstenošanas un vadības kapacitāti:  

3.1.1. Projekta iesniedzēja pieredzes un kompetences raksturojums (ne vairāk kā 

 3000 zīmes): 

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās 

pārvaldes iestāde, kas izveidota 2009.gada 1.jūlijā, apvienojot Izglītības satura un 

eksaminācijas centru (ISEC), Valsts jaunatnes iniciatīvu centru (VJIC), Profesionālās 

izglītības administrāciju (PIA) un Valsts speciālās izglītības centru (VSIC).  

VISC ir šādas galvenās funkcijas:  

- nodrošināt mācību satura izstrādi vispārējā izglītībā un pārraudzīt tā īstenošanu;  

- nodrošināt profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās, 

profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes 

izglītības satura izstrādi atbilstoši valsts standartiem;  

- nodrošināt izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanu valsts pārbaudījumos 

vispārējā izglītībā;  

- nodrošināt vienotu profesionālās izglītības valsts pārbaudījumu satura izstrādi un 

norisi;  

- koordinēt atbalsta sistēmas darbību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi izglītojamajiem 

ar īpašām vajadzībām;  

- koordinēt interešu izglītības sistēmas darbību un īstenot atbalsta pasākumus 

izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei;  

- nodrošināt Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisi;  

- koordinēt un īstenot pedagogu profesionālo pilnveidi;  

- nodrošināt valsts valodas prasmes pārbaudi profesionālo un amata pienākumu 

veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā 

iedzīvotāja statusa iegūšanai.  

VISC darbību reglamentē MK noteikumi Nr. 682 „Valsts izglītības satura centra 

nolikums”.Šo funkciju veikšana un prioritārie uzdevumi ir iekļauti arī Latvijas Nacionālajā 

attīstības plānā 2007.- 2013.gadam (Ministru kabineta 04.07.2006. noteikumi Nr.564), 

Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2007. - 2013.gadam (Ministru kabineta 27.09.2006. 

rīkojums nr.742) noteikto mērķu īstenošanā, Izglītības un zinātnes ministrijas darbības 

stratēģijā 2007.-2009.gadam (Ministru kabineta 12.07.2007. rīkojums Nr.433). 

Valsts izglītības satura centram ir pieredze Eiropas struktūrfondu projektu 

sagatavošanā un īstenošanā.  

2004.-2006.gada struktūrfondu plānošanas periodā VISC īstenoja projektu „Mācību satura 

izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu un matemātikas priekšmetos”.  

2007.-2013.gada plānošanas periodā jau tiek īstenots ESF projekts „Dabaszinātnes un 

matemātika”.  

2010.gada janvārī tiks uzsākts ESF projekts „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un 

prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana”.  

VISC īstenotie ESF projekti: 

1) “Dabaszinātnes un matemātika”: finansējums- 3689721 LVL, tiek īstenots, 

kontaktpersona D.Namsone; 
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2) “Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu 

un praktisko kompetenču paaugstināšana” : finansējums- 2679030 LVL, tiek gatavota 

vienošanās par projekta uzsākšanu, kontaktpersona S.Bidzāne; 

3) “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību 

priekšmetos”. Tiek īstenots.  

4) “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un 

uzņēmumos.” Tiek īstenots.  

Plašāka informācija pieejama VISC mājas lapā: www.visc.gov.lv  

 

3.1.2. Sadarbības partnera pieredzes un kompetences raksturojums (ja attiecināms) (ne 

vairāk kā 3000 zīmes): 

Nav attiecināms. 

 

 

 

 

3.1.3. Sadarbības partnera loma projektā un piesaistes pamatojums (ja attiecināms) (ne 

vairāk kā 3000 zīmes): 

Nav attiecināms. 

 

 

 

 

3.1.4. Projekta administrēšanā iesaistītā personāla raksturojums (iesaistāmā personāla 

skaits un projektā ieņemamais amats, galvenie pienākumi, kvalifikācija, projekta 

personāla pieredze) 

 

Projektā 

ieņemamais 

amats 

Galvenie veicamie 

uzdevumi 
 

Kvalifikācija un 

prasmes 

 

Nepieciešamais attiecīgās 

kvalifikācijas darbinieku skaits 

projektā 

esošais 

personāls 

papildus 

jāpiesaista 

Projekta 

atbildīgā 

amatpersona* 

Guntis 

Vasiļevskis 

Iepirkuma 

procedūras 

uzraudzība ( ja 

nepieciešams), 

līgumu slēgšana, 

saturisko un 

finanšu atskaišu 

izvērtēšana un 

saskaņošana 

Augstākā izglītība. 

Zināšanas un 

pieredze projektu 

uzraudzībā, finanšu 

uzskaitē un 

iepirkumu 

veikšanā.  

1 0 

Projekta 

vadītājs 

Inta 

Kraskeviča 

Projekta vadība un 

pārraudzība, 

personāla un 

ekspertu atlase un 

piesaiste, , 

atskaišu 

sagatavošana, 

sabiedrības 

informēšana par 

projekta norisi, 

Augstākā izglītība, 

pieredze projektu 

vadīšanā, izpratne 

un pieredze 

nometņu 

organizēšanas un 

darbības 

jautājumos, 

pieredze sadarbībā 

ar saistītām 

1 0 

http://www.visc.gov.lv/
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projekta aktivitāšu 

organizēšana, 

vadība 

iestādēm 

Grāmatvedis 

Ināra Karpova 

Projekta 

grāmatvedības 

uzskaite, 

maksājumu 

veikšana, finanšu 

atskaišu 

sagatavošana. 

Augstākā izglītība 

ekonomika vai 

finansēs. Pieredze 

projektu finanšu 

uzraudzībā.  

1 0 

Lietvedis 

Andra 

Gadzāne 

Lietvedības 

dokumentu 

kārtošana, 

korespondences  

sagatavošana un 

uzskaite,  

Pieredze valsts 

iestādes lietvedības 

kārtošanā, pieredze 

darbā ar biroja 

tehniku vismaz 3 

gadi,   

1 0 

Pielikumā CV 

 

3.1.5. Projekta īstenošanā iesaistītā personāla raksturojums (iesaistāmā personāla skaits 

un vienības, galvenie pienākumi, kvalifikācija, projekta personāla pieredze un 

zināšanas apakšaktivitātes darbības jomā) 

 

Projektā 

ieņemamais 

amats 

Galvenie veicamie 

uzdevumi 

 

Kvalifikācija un 

prasmes 

 

Nepieciešamais attiecīgās 

kvalifikācijas darbinieku skaits 

projektā 

esošais 

personāls 

papildus 

jāpiesaista 

Eksperte-

Aija 

Melngaile 

Pārtikas veterinārā 

dienesta vadlīniju 

izstrāde nometņu 

organizēšanai un 

darbībai, līdzdalība 

ekspertu darba 

grupās, lektora darbs 

semināros  

Augstākā izglītība. 

Inženierzinātņu 

doktores grāds 

Pārtikas 

mikrobioloģijā. 

Līdzdalība Latvijas 

mēroga un 

starptautiskajos 

semināros, kursos, 

konferencēs. No 

2002.gada Pārtikas 

veterinārā dienesta 

Sabiedriskās 

ēdināšanas 

uzņēmumu 

uzraudzības sektora 

vadītāja. No 

2002.gada 

konsultante un 

lektore bērnu 

nometņu vadītāju 

kursos 

 

 

1 0 



 

VISC pieteikums 

20 

Eksperte-

Solvita 

Muceniece 

Veselības inspekcijas 

vadlīniju izstrāde 

nometņu 

organizēšanai un 

darbībai, līdzdalība 

ekspertu darba 

grupās, lektora darbs 

semināros 

Augstākā izglītība. 

Ārsta grāds. 

Higiēnas ārsta 

sertifikāts. No 

2006.gada 

Veselības 

inspekcijas Vides 

veselības nodaļas 

vadītāja.  

2002.gada 

konsultante un 

lektore bērnu 

nometņu vadītāju 

kursos 

1 0 

Eksperte- 

Kristīne 

Veispale 

Veselības inspekcijas 

vadlīniju izstrāde 

nometņu 

organizēšanai un 

darbībai, līdzdalība 

ekspertu darba 

grupās, lektora darbs 

semināros 

Augstākā izglītība. 

Profesionālais 

maģistra grāds 

personāla vadībā. 

Profesionālais 

bakalaura grāds 

sociālajā darbā. No 

2006.gada Valsts 

bērnu tiesību 

aizsardzības 

inspekcijas galvenā 

inspektore. No 

2006.gada 

konsultante un 

lektore bērnu 

nometņu vadītāju 

kursos 

1 0 

Eksperts-  

Paulis 

Tretjakovs 

Veselības inspekcijas 

vadlīniju izstrāde 

nometņu 

organizēšanai un 

darbībai, līdzdalība 

ekspertu darba 

grupās, lektora darbs 

semināros 

Augstākā izglītība. 

Inženieris- 

sistēmtehniķis. No 

2008.gada VUGD 

Ugusndrošības 

uzraudzības 

pārvaldes 

Prevencijas nodaļas 

priekšnieks. No 

2008.gada 

konsultants un 

lektors bērnu 

nometņu vadītāju 

kursos 

1 0 

Eksperts Pilsētu un novadu 

pašvaldību vadlīniju 

izstrāde nometņu 

organizēšanai un 

darbībai, līdzdalība 

ekspertu darba 

Augstākā izglītība. 

Pieredze darbā ar 

pilsētu un novadu 

pašvaldībām. 

Izpratne par 

normatīvajiem 

0 1 
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grupās, lektora darbs 

semināros 

dokumentiem kas 

reglamentē bērnu 

nometņu 

saskaņošanu 

pašvaldībās. MK 

noteikumi Nr.981. 

Eksperte- 

Evija Pelša 

vadlīniju izstrāde 

nometņu 

organizēšanai un 

darbībai, līdzdalība 

ekspertu darba 

grupās, semināru 

organizēšana, darbs 

pie metodiskā 

materiāla 

papildināšanas un 

sagatavošanas  

Augstākā izglītība. 

Pedagoģijas zinātņu 

maģistra grāds. 

Sertifikāts par 

doktorantūras 

studiju beigšanu. 

Pieredze MK 

noteikumu 

izstrādē.” Bērnu 

nometņu 

organizēšanas un 

darbības kārtība”  

1 0 

Konsultants 

Sigita 

Zvaigzne 

Juridisko dokumentu 

sagatavošana un 

sakārtošana, 

juridisko jautājumu 

risināšana projekta 

ietvaros, līgumu 

saskaņošana, Jurista 

konsultācijas pie 

vadlīniju izstrādes, 

normatīvo 

dokumentu 

kontekstā. Papildināt 

un sagatavot 

metodisko materiālu 

„ Bērnu nometņu 

vadītāju 

rokasgrāmatu” par 

saskaņotu tēmu- 

normatīvo 

dokumentu 

apkopošana 

izdevumam 

Augstākā izglītība. 

Pieredze normatīvo 

dokumentu 

sagatavošanā, 

jurista darba 

pieredze valsts 

pārvaldes iestādē, 

izpratne par ES 

vadlīnijām, regulām 

un citiem 

saistošiem 

normatīvajiem 

aktiem 

1 0 

IT 

speciāliste 

Kristīne 

Ilgaža  

Vienotas 

informācijas aprites 

sistēmas (Shēmas) 

izstrāde ieviešanai 

valsts tiešās 

pārvaldes institūcijās 

un struktūrvienībās. 

Mājas lapas vietnes 

izstrāde un ieviešana. 

  

 

Augstākā izglītība. 

Izglītības zinātņu 

maģistra grāds. 

Humanitāro zinātņu 

maģistra grāds. No 

2009.gada 

Sabiedrisko 

attiecību speciāliste 

IZM Valsts 

izglītības satura 

centrā. Galvenie 

1 0 
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pienākumi- iestādes 

komunikācijas 

stratēģijas izstrāde 

un īstenošana. 

IT 

speciālists 

Viktors 

Perfiļjevs 

Vienotas 

informācijas aprites 

sistēmas (Shēmas) 

izstrāde ieviešanai 

valsts tiešās 

pārvaldes institūcijās 

un struktūrvienībās. 

Mājas lapas vietnes 

izstrāde un ieviešana.  

 

Augstākā izglītība. 

Kvalifikācija- 

inženieris-

mehāniķis. No 

2002.gada  

Izglītības satura un 

eksaminācijas 

centra pārvaldes 

vecākais referents. 

Galvenie 

pienākumi- datu 

bāžu un iestādes 

vietnes 

projektēšana, 

optimizācija un 

uzturēšana. 

1 0 

IT 

speciālisti 

saistītās 

iestādēs 

Vienotas 

informācijas aprites 

sistēmas ieviešanai 

valsts tiešās 

pārvaldes institūcijās 

un struktūrvienībās.  

Lekciju novadīšana 

semināros par 

vienotas informācijas 

aprites sistēmas 

ieviešanu valsts 

tiešās pārvaldes 

iestādēs. 

Augstākā vai vidējā 

speciālā izglītība IT 

jomā. Pieredze 

darbā ar iestādes 

vietnes 

projektēšanu, 

optimizāciju un 

uzturēšanu. 

0 5 

Semināru 

organizētāja 

Kristīne 

Bulka 

Semināru 

organizēšana 7 

pilsētās, sadarbība ar 

pilsētu/novadu 

pašvaldībām, 

Latvijas pašvaldību 

savienību. 

Augstākā izglītība. 

Sociālā pedagoga  

kvalifikācija, 

skolotājas diploms. 

No 2005.gada IZM 

Valsts jaunatnes 

iniciatīvu centra 

vecākā referente 

audzināšanas darba 

jautājumos. No 

2009.gada Valsts 

izglītības satura 

centra pārvaldes 

vecākā referente. 

Pieredze 

audzināšanas 

programmas 

pilnveidē un 

1 0 
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attīstībā. Sadarbība 

ar Latvijas 

pašvaldību 

savienību un 

profesionālām 

izglītības  iestādēm 

reģionos.  

Semināra 

lektori 

Lekciju, prezentāciju 

vadīšana 7 semināros 

saistīto iestāžu 

darbiniekiem 

Augstākā izglītība- 

jurisprudencē, IT, 

personāla vadībā, 

pedagoģijā.   

0 4 

Metodiskā 

materiāla 

autors 

Papildināt un 

sagatavot metodisko 

materiālu „ Bērnu 

nometņu vadītāju 

rokasgrāmatu” par 

saskaņotu tēmu- 

ieteikumi nometņu 

organizēšanā, 

nometnes projekts- 

tā izstrādāšana  

Augstākā vai vidējā 

izglītība. Vismaz 3 

gadu pieredze 

bērnu nometņu 

organizēšanā 

0 1 

Metodiskā 

materiāla 

autors 

Papildināt un 

sagatavot metodisko 

materiālu „ Bērnu 

nometņu vadītāju 

rokasgrāmatu” par 

saskaņotu tēmu- 

komandas veidošana, 

personāla atlase,  

spēļu metodes 

nometnes 

Augstākā 

psiholoģiskā 

izglītība. Praktiskā 

darba pieredze 

vismaz 5 gadi. 

0 1 

Pielikumā CV 

3.1.6. Projekta īstenošanai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums 

Nepieciešamais 

materiāltehniskais 

nodrošinājums 

Nepieciešamo 

vienību skaits 

projektā 

Atbilstošās 

aktivitātes 

Nr.* 

Pieejamais 

materiāltehniskais 

nodrošinājums 

(projekta 

iesniedzējam un/vai 

sadarbības 

partnerim) 

Tiks 

iegādāts/nomāts 

projektā 

Telpas ekspertu 

darba grupām 

24 1., 2., 3., 4., 

5., 6.,7., 

8.,9.,10 

1 1 

Telpas 7 semināriem 1 diena X 7 8. 0 1 

1 portatīvais dators, 

1 projektors 

12 mēneši 1.,2.,3.,4.,5.,

6.,7.,8.,9.,10. 

1 1 

 

Tāfele 

12 mēneši 1.,2.,3.,4.,5.,

6.,7.,8.,9.,10. 

1 0 

Grāmatvedības 

programma 

 

1 1.,2.,3.,4.,5.,

6.,7.,8.,9.,10. 

1 0 
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1 automašīna 

projekta semināru 

aktivitātes 

īstenošanai 

1 8. 0 1 

 

2 satcionārie datori 

informatīvās aprites 

sistēmas izveidei, 

nepieciešamās 

programmes  mājas 

lapas vietnes 

izstrādei 

2  5.,7. 2 0 

Tipogrāfijas 

pakalpojumi 

3 mēn. 6.,8.,9.,10. 0 1 

 

Piezīme. 

* Jāsakrīt ar 2.8.apakšpunkā norādītās aktivitātes numuru. 

 

3.2. Plānotais kopējais projekta 

īstenošanas ilgums:  12 

 (pilnos mēnešos) 

 

3.3. Aprakstīt, kā paredzēts nodrošināt projekta vadību un uzraudzību 

(ne vairāk kā 4500 rakstu zīmes):   

Projekta vadība un uzraudzība notiks vairākos līmeņos: 

1) projekta atbildīgā persona atbild par projekta kopējo uzraudzību atbilstoši projekta 

pieteikumam un normatīvo aktu prasībām; 

2) projekta vadītājs īsteno aktivitātes un sagatavo atskaites, sniedz atskaites projekta 

atbildīgai personai par projekta ieviešanas gaitu, sasauc ekspertu darba grupas, ne retāk 

kā 1 X mēnesī, uzraudzības grupu- 1 x ceturksnī; 

3) projekta uzraudzībai tiek izveidota darba grupa, kura sanāk 1 x ceturksnī lai izvērtētu 

projekta ieviešanas gaitu, sniegtu ieteikumus projekta kvalitatīvai ieviešanai (ja 

nepieciešams, vairāk); 

4) projekta ekspertu darba grupa sanāk ne retāk kā 1 x mēnesī, lai saskaņotu projektā 

ieviešamās aktivitātes un plānotu sistemātisku projekta ieviešanu.  

Šāda vispusīga daudzlīmeņu projekta vadība un uzraudzība nodrošinās pēc iespējas efektīvāku 

projekta īstenošanu. 

Projektam ir iespējams identificēt šādus riskus un to mazināšanas un novēršanas mehānismus: 

Risks Varbūtības pakāpe Ietekmes pakāpe Risku mazināšanas/ 

novēršanas pasākumi 

Stratēģiskie riski Nav attiecināms, jo 

lielākā daļa aktivitāšu 

ir iekļauta jau 

apstiprinātajā VISC 

darbības stratēģijā  

un atrunātas saistīto 

iestāžu darbības 

nolikumos. 

Nav attiecināms Nav attiecināms 

Operatīvie riski 

Atsevišķos projekta 

posmos var būt 

zemāka darbinieku 

 

Liela 

 

 

 

Liela 

 

 

Projekta ieviešanai tiek 

izstrādāts detalizēts laika 

grafiks, kas tiek 

saskaņots ar VISC darba 
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iesaiste aktivitātēs, jo 

tajā laikā tiek īstenots 

kāds valsts nozīmes 

pasākums 

 

 

 

Atsevišķas projekta 

aktivitātes var 

kavēties , jo daži 

speciālisti un eksperti 

ir jāpiesaista no 

malas 

 

 

 

 

 

Saistīto iestāžu 

darbinieku zemā 

aktivitāte apmeklējot 

seminārus 7 pilsētās 

 

 

 

 

 

 

 

Vidēja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav attiecināms, jo 

saistīto valsts iestāžu 

darbinieki paši ir 

ieinteresēti optimizēt 

un atvieglot savu 

ikdienas darbu bērnu 

nometņu saskaņošanā 

un uzraudzībā.  

 

 

 

 

 

 

 

Vidēja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav attiecināms 

plānu. Darbinieki tiek 

laicīgi informēti par 

aktivitātēm kas 

paredzētas ieviest 

projekta ietvaros- 

ekspertu darba grupas. 

 

Uzsākot projektu ir 

nepieciešams organizēt 

ciešu sadarbību ar 

saistītām iestādēm un to 

speciālistiem, jau pirms 

projekta uzsākšanas 

vienoties ar saistīto 

iestāžu vadītājiem par 

nepieciešamo speciālistu 

piesaisti. 

 

Nav attiecināms, jo 

līdzdalība semināros tiks 

organizēta sazinoties ar 

saistīto iestāžu vadību un 

darbinieki dalībai 

semināros tiks deleģēti no 

iestāžu vadības puses 

Finanšu riski 

 

Nav attiecināms, jo 

projekta vadībā un 

uzraudzībā 

iesaistītajām 

personām ir 

atbilstošas zināšanas 

un pieredze projektu 

vadībā 

Nav attiecināms Nav attiecināms 

Projekta grāmatvedim ir 

pieredze ESF projektu 

vadībā. Līdz ar to risks 

nav attiecināms uz 

finanšu riskiem. 

Juridiskie riski 

Projekta vadībā un 

uzraudzībā 

iesaistītajām 

personām nav 

pieredzes ES SF 

projektu vadībā 

Nav attiecināms, jo 

projekta ieviešanā 

tiks piesaistīts 

kompetents jurists, 

kas nodrošinās 

juridisko jautājumu 

sakārtošanu 

Nav attiecināms Projekta vadībā un 

uzraudzībā iesaistītās 

personas iepazīstas ar 

saistošajiem tiesību 

aktiem, SIF sniegto 

informāciju, ESF 

vadlīnijām kas 

nepieciešamas projekta 

ieviešanai  

Informācijas sistēmu 

riski 

Nepietiekama 

kapacitāte un 

darbinieku 

kompetence 

informācijas sistēmas 

izstrādāšanā 

Neliela Neliela Projektam tiek piesaistīti 

kompetenti IT speciālisti, 

kam ir pieredze 

informācijas sistēmu 

izstrādē un ieviešanā 



 

VISC pieteikums 

26 

Cilvēkresursu riski 

Projektā iesaistītie 

darbinieki un eksperti 

var tikt atbrīvoti no 

darba pirms projekta 

uzsākšanas 

 

 

 

Projektā 

iesaistītajiem IZM 

Valsts izglītības 

satura centra 

darbiniekiem trūkst 

laika projekta 

aktivitātēm, jo 

jāpilda savi tiešie 

darba pienākumi 

Liela  

Ņemot vērā ikgadēju 

valsts iestādē 

strādājošo speciālistu 

atlaišanu, pastāv 

risks, ka projektā 

iesaistītie darbinieki 

tiek atlaisti 

 

Liela 

 

 

 

 

 

 

Liela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liela 

Situācijā, ja projektā 

iesaistītie darbinieki vai 

eksperti tiks atbrīvoti no 

darba uz projekta laiku 

tie tiks pieaicināti 

projekta administrēšanai 

un aktivitāšu īstenošanai. 

 

 

Uzsākot projektu darba 

grupu sanāksmēs tiks 

skaidri saplānotas 

projekta administrēšanas 

un īstenošanas aktivitātes. 

Iesaiste projekta darbā 

pakārtota pamatdarba 

pienākumiem, veikta 

darba stundu uzskaite. 
 



 

VISC pieteikums 

27 

 

3.4. Aprakstīt, kā paredzēts nodrošināt projekta kvalitātes kontroli un izvēlētās 

mērķa grupas apmierinātības novērtēšanu (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes):   

Projekta kvalitātes kontrole notiks atbilstoši projekta vadības līmeņiem visos projekta 

posmos: 

1) projekta vadītājs apkopo katras aktivitātes sasniegtos rezultātus un uzrauga to īstenošanu 

visa projekta laikā; 

2) projekta vadītājs četras reizes sagatavo starprezultātu ziņojumus projekta vadības grupai; 

3) projekta vadības grupa apstiprina ziņojumu un sniedz ieteikumus projekta ieviešanas 

efektīvākai īstenošanai; 

4) ar darba grupas ieteikumiem un pārskatiem iepazīstas projekta atbildīgā persona, 

apstiprina tos; 

5) projekta noslēgumā projekta vadītājs sagatavo gala atskaites, ar kurām iepazīstina visus 

iestādes darbiniekus; 

6) gala atskaiti apstiprina iestādes vadītājs; 

7) par projekta rezultātiem tiek sagatavota informācija, kura tiek ievietota VISC mājas lapā 

un iekļauta ar administratīvo spēju saistītajās publikācijās un pasākumu informatīvajos 

materiālos. 

Mērķa grupas apmierinātība tiek vērtēta šādos projekta posmos: 

1) pēc apmācību semināriem – apmācīto darbinieku vērtējums/anketēšana; 

2) pēc darba grupu cikliem 1 x ceturksnī– iesaistīto darbinieku vērtējums; 

3) pēc informacijas aprites sistēmas ieviešanas (6 mēnešus pēc projekta beigām)– iesaistīto 

valsts pārvaldes iestāžu un to struktūrvienību darba vērtējums; 

4) mājas lapā vietnē – tiek iekļauta sadaļa atsauksmju un ierosinājumu iesniegšanai visa 

projekta laikā un pēc projekta ieviešanas; 

5) projekta noslēgumā – darbinieku aptauja par projekta ietekmi uz uzdevumu īstenošanas 

efektivitāti.  

6) Ekspertu darba grupas novērtējums par projekta ieviešanā sasniegtajiem rezultatīvajiem 

rādītājiem. 

12 mēnešus pēc projekta ieviešanas tiek veikta ārējo klientu- bērnu nometņu vadītāju aptauja un 

bērnu nometņu vadītāju kursu dalībnieku aptauja, kas ietver jautājumus, kas tieši saistīti vadlīniju 

informācijas aprites sistēmas ieviešanu. Aptaujas rezultāti tiek apkopoti un ietverti 

jaunizveidotajā mājas lapas vietnē, saistošo institūciju mājas lapās. 

 

 

3.5. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta 

pabeigšanas (ne vairāk kā 4500 rakstu zīmes):   

Projekta ilgtspēju plānots nodrošināt ar šādām metodēm: 

2) 1)Izstrādātas un ieviestas vienotas vadlīnijas bērnu nometņu saskaņošanai un saistīto valsts 

pārvaldes iestāžu pārbaužu veikšanai bērnu nometnēs:  

 Jaunās vadlīnijas saistošo iestāžu ikdienas darbā atvieglos bērnu nometņu saskaņošanas 

un uzraudzības kārtību visā Latvijā (Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta 10 Rīgas 

struktūrvienībās, 26- republikas struktūrvienībās, Veselības inspekcija- 5 

struktūrvienībās, Pārtikas veterinārajā dienestā – 11 teritoriālās struktūrvienībās, Valsts 

bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, 9-  pilsētu pašvaldības  un 109 novadu pašvaldības 

(Latvijas Pašvaldību savienība); 

 Turpmāk pēc vadlīnijās noteiktiem vienotiem  kritērijiem tiks veikta  nometņu 

saskaņošana un uzraudzība- pārbaužu veicēji, saistītās iestādes- VUGD, VI, PVD, Valsts 

bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. 

 Vadlīnijas kā normatīvais dokuments tiks ievietotas saistošo iestāžu mājas lapās. 
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3)  

2)Izveidota vienota informācijas sistēma saistīto iestāžu mājas lapās, nometņu 

saskaņošanas un pārraudzības procesa vienkāršošanai, vienotai informācijas apritei starp 

saistītām iestādēm: 

 vienotu informācijas aprites sistēma nodrošinās- saskaņojumu un pārraudzības vizīšu   

reģistrēšanu, izveidots- organizēto nometņu reģistrs atbilstoši MK noteikumu Nr.981 

„Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.10.punktam, pilnveidota esošo 

nometņu vadītāju datu bāzi IZM VISC mājas lapas pielikumā; 

 katru mēnesi notiks organizēto nometņu papildināšana. Jaunizveidotajā informācijas 

aprites sistēmā būs pieejama informācija par organizēto nometni, veiktajiem 

nepieciešamajiem valsts tiešās pārvaldes iestāžu saskaņojumiem, skaidri būs zināms 

organizēto saskaņoto nometņu skaits. Informācija par plānotajām saskaņotajām 

nometnēm jau pirms vasaras sezonas būs pieejama plašai sabiedrībai; 

 skaidri būs nošķirtas „nesaskaņotās” nometnes- Ja tās nebūs kopīgā sarakstā- tātad nav 

saskaņotas! Informācijas aprites sistēmu pēc projekta beigām papildinās un uzturēs valsts 

tiešās pārvaldes iestādes. 

3)Pilnveidots un papildināts metodisko materiālu bērnu nometņu vadītāju apmācībai 

 Pilnveidotais metodiskais materiāls „ Bērnu nometņu vadiītāju rokasgrāmata” e-digitālā 

CD formātā skaits- 1000 tiks izsniegts bērnu nometņu vadītājiem apmācību kursos, kas 

turpmāk nodrošinās apmācību kursu kvalitāti. Gadā nometņu vadītāju kursus apmeklē un 

apliecības saņem vidēji 240 dalībnieku.   

4)Izveidots  iestādes www.visc.gov.lv  mājas lapas pielikumu (vietne),  

 izveidots pielikums pie esošās VISC mājas lapas, kurā būs ietverta informācija par 

Latvijā un ārvalstīs organizētajām nometnēm, nometņu saskaņošanu un uzraudzības 

kārtību, saistīto likumdošanu, iekļaut informāciju bērniem un vecākiem par plānotajām 

vasaras nometnēm: darba vakancēm nometnēs, pasniedzējiem, sadarbības partneriem u.c. 

  Mājas lapā būtu pieejama informācija par plānotajām un saskaņotajām nometnēm, 

veidota publiska diskusija par  nometņu kvalitāti. Šāds pielikums nepieciešams, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu saziņu ar nometņu vadītājiem, saistītām valsts tiešās pārvaldes 

iestādēm, nometņu pakalpojuma sniedzējiem un saņēmējiem.  

 Mājas lapas vietne:  www. nometne.lv  tiks uzturēta arī pēc projekta ieviešanas kā IZM 

valsts izglītības satura centra mājas lapas pielikums. 

5)Organizēti 7 apmācības semināri par vienotas informācijas apriti nometņu saskaņošanas 

un uzraudzības procesā  
Lai nodrošinātu veiksmīgu vadlīniju un vienotas informācijas aprites sistēmas ieviešanu 350 

saistīto iestāžu darbinieki kā multiplikatori nodos informāciju saviem darba kolēģiem. 

Nepieciešams informēt saistīto valsts tiešās pārvalžu struktūrvienību darbiniekus, kas to izmantos 

ikdienas darbā. Semināru organizēšana nodrošinās projekta multiplikāro efektu sistēmas 

ieviešanai saistošo iestāžu struktūrvienībās.  

 Pēc projekta ieviešanas izstrādātās vadlīnijas tiks izsūtītas nometņu vadītājiem, kas jau 

apguvuši bērnu nometnu vadītāju kursus laikā no 2008.-2009.gadam. 

 Lekcijas par vadlīnijām un informācijas aprites sistēmu tiks ietvertas bērnu nometņu 

apmācības kursos. 

 Atvieglojot un konkretizējot nometņu saskaņošanas un uzraudzības kārtību, nākotnē tiks 

veicināta bērnu nometņu pakalpojuma konkurētspēja, veicināta mazās uzņēmējdarbības 

attīstība, līdz ar to arī cilvēku nodarbinātība; 

 Bērniem būs lielāka iespēja iesaistīties interesantās un saturīgās nometnēs; 

 Vecākiem būs lielāka iespēja izvēlēties savam bērnam saskaņotu nometni, par kuru būs 

pieejama plaša informācija saistīto iestāžu mājas lapās. 

 

http://www.visc.gov.lv/
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3.6. Projekta īstenošanas laika grafiks 

Atbilstošās 

aktivitātes  

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņos) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

1.aktivitāte 

Problēmas 

identificēšana 

           

X     

        

2. aktivitāte 

Procesa izvērtējums 
           

X     
        

3.aktivitāte 

Vadlīniju izstrāde 
           

X X    
        

4.aktivitāte 

Vadlīniju 

saskaņošana 

           

 X    

        

5.aktivitāte 

informācijas aprites 

sistēmas izveide 

           

X X X   

        

6. aktivitāte 

Metodiskā materiāla 

pilnveide 

           

X X X   

        

7. aktivitāte 

Mājas lapas izstrāde 
           

X X X   
        

8. aktivitāte 

7 semināru 

organizēšana 

           

 X X   

        

9. aktivitāte 

Projekta 

administrēšana 

           

X X X X  

        

10. aktivitāte 

publicitāte 
           

X X X X  
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4. SADAĻA – PUBLICITĀTE 
 

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi: 

 

Plāksne telpās  

Preses relīzes x 

Informēšana plašsaziņas līdzekļos x 

Lielformāta informācijas stendi  

Informācijas plāksnes  

Informācija mājaslapās internetā x 

Informatīvie materiāli x 

Informatīvie pasākumi (semināri, 

konferences) 

x 

Citi (lūdzu norādīt)   

 

4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības 

attiecībā uz projekta publicitāti: 

Projekta publicitātes pasākumi plānoti, balstoties uz projektā identificētajām klientu 

grupām un efektīvākajiem to sasniegšanas kanāliem: 

 Preses conferences organizēšana par projekta ieviešanu; 

 VISC darbinieki – regulāras informatīvās sanāksmes, informācija citos iekšējos 

pasākumos; 

 VISC ārējie klienti – pastāvīga informācijas ievietošana par projekta rezultātiem 

VISC mājas lapā, informācijas sniegšana VISC pasākumos un preses pārskatu 

sagatavošana projekta starpizvērtējuma posmos un pēc gala izvērtējuma. 

 Preses relīzes plašsaziņas līdzekļos par projekta ceturkšnī paveikto; 

 Informācijas ievietošana saistīto iestāžu mājas lapās, saistīto ministriju mājas 

lapas;  

 Ievērojot ESF publicitātes vadlīnijas ESF logo ietverts visos izdales materiālos 7 

semināru vietās- semināru dalībniekiem- saistošo iestāžu darbiniekiem; 

Pēc projekta ieviešanas labās prakses nodrošināšanai tiks izstrādāta projekta prezentācija 

par rezultatīvajiem rādītājiem. 

Projekta publicitātes pasākumi tiks īstenoti ņemot vērā sekojošas publicitātes 

prasības: 

 08.12.2006. Eiropas Komisijas (EK) Regula Nr. 1828/2006, kas paredz 

noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz 

vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo 

fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 

1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (skat. II nodaļas 1.iedaļu 

„Informācija un publicitāte”),  

 26.06.2007. Ministru kabineta noteikumi nr. 441 „Eiropas Savienības fondu 

publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība” (turpmāk – 

MK noteikumi nr.441; 

 Finanšu ministrijas izstrādātās „Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma 

saņēmējiem”. 
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5. SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM (PAPILDINA 

PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPU, JA IEKĻAUTS PROJEKTA VĒRTĒŠANAS 

KRITĒRIJOS) 
 

5.1. Apraksts, kā projekts nodrošinās ieguldījumu teritorijas līdzsvarotas attīstības 
veicināšanā (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):  

Projekta rezultātā tiks nodrošināta vienota metodiskā vadība nometņu organizēšanā, darbībā un 

uzraudzībā visā Latvijas teritorijā: 

 IZM valsts izglītības satura centra mērķa grupa saskaņojot un uzraugot bērnu nometnes 

Latvijā  ir: (Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta 10 Rīgas struktūrvienības, 26- 

republikas struktūrvienības, Veselības inspekcija- 5 struktūrvienības, Pārtikas 

veterinārajā dienestā – 11 teritoriālās struktūrvienības, Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcija, 9-  pilsētu pašvaldības  un 109 novadu pašvaldības (Latvijas Pašvaldību 

savienība), kas izmantots jaunās vadlīnijas ikdienas darbā. 

 Informatīvas aprites sistēma tiks ieviesta visās projektā ietvertās valsts tiešās pārvaldes 

institūcijās un to struktūrvienībās, kas turpmāk atvieglos nometņu organizēšanu un 

darbību. 

 Mājas lapas vietne:  www. nometne.lv tiks uzturēta arī pēc projekta ieviešanas kā IZM 

Valsts izglītības satura centra mājas lapas pielikums, kas nodrošinās informācijas 

pieejamību par nometņu organizēšanu, uzraudzību plašai sabiedrībai. 

 

 

5.2. Apraksts, kā projekts nodrošinās ieguldījumu vienādu iespēju nodrošināšanā (ne 

vairāk kā 1000 rakstu zīmes): 

 

VISC projekta rezultatīvie rādītāji nodrošinās vienlīdzīgas iespējas: 
 

 ikvienam sabiedrības loceklim (neatkarīgi no dzimuma, invaliditātes veida, vecums un 

citiem faktoriem)būs pieejama vienota informācijas aprites sistēma un mājas lapa par 

bērnu nometņu organizēšanu, darbību un uzraudzību; 

 Saskaņā ar darbības programmas papildinājumu, 1.5.1.3.2.apakšaktivitātes īstenošana 

sekmēs vienlīdzīgu iespēju horizontālās prioritātes mērķu sasniegšanu, jo tās ietvaros 

tiks veicināta informācijas un nometņu pakalpojuma pieejamība un kvalitātes 

uzlabošana, kas paaugstinās pakalpojuma saņēmēju (sabiedrības) izpratni un zināšanas 

par publiskā sektora pakalpojumiem un savām iespējām; 

 Projekts dod iespēju piedalīties bērnu nometņu vadītāju kursos, nometņu organizēšanā 

un darbībā visiem interesentiem (neatkarīgi no dzimuma, invaliditātes veida vecums un 

citiem faktoriem ). 
 

5.3. Apraksts, kā projekts nodrošinās ieguldījumu informācijas sabiedrības veicināšanā 

(ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes): 

1) Izveidotā VISC mājas lapa (vietne) ilgtermiņā nodrošinās kvalitatīvu informācijas 

pieejamību sabiedrībai par: 

- nometņu saskaņošanu un uzraudzības kārtību,  

- saistīto likumdošanu,  

- informāciju bērniem un vecākiem par plānotajām nometnēm; 

- darba vakancēm nometnēs, pasniedzējiem, sadarbības partneriem u.c.  

- organizēto nometņu datu bāzi; 

- bērnu nometņu vadītāju datu bāzi; 

- nometņu organizēšanas  ģeogrāfiskais izvietojums; 
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2) Izveidotā informatīvās aprites sistēma atvieglos saistīto iestāžu un struktūrvienību 

ikdienas darbu bērnu nometņu organizēšanā un darbībā; 

3) 350 semināru dalībnieki, nodrošinās informācijas nodošanu saviem kolēģiem saistīto 

iestāžu struktūrvienībās; 

4) papildinātais metodiskais materiāls tiks izmantots - izsniegts bērnu nometņu vadītājiem;  

5) uzlabosies saistīto iestāžu sadarbība un informācijas aprite, kā arī darbības efektivitāte  

vienotu mērķu sasniegšanā; 

6) projekta ieviešana veicinās valsts tiešo pārvaldes iestāžu, nevalstisko organizāciju 

sadarbību un palielinās nevalstiskā sektora kapacitāti bērnu nometņu organizēšanā. 
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6.SADAĻA – PROJEKTA IZMAKSAS UN FINANSĒŠANAS AVOTI 

   6.1. Projekta finansēšanas plāns, LVL 
        

  

% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kopā 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)* 

  

Kopējās izmaksas 

  0,00 0,00 7 395,10 22 185,30 0,00 0,00 29 580,40 

K
o

p
ēj

ā
s 

iz
m

a
k

sa
s 

  

Kopējās attiecināmās izmaksas 100% 

0,00 0,00 7 395,10 22 185,30 0,00 0,00 29 580,40 

K
o

p
ēj

ā
s 

a
tt

ie
ci

n
ā
m

ā
s 

iz
m

a
k

sa
s 

Publiskais finansējums 

100% 0,00 0,00 7 395,10 22 185,30 0,00 0,00 29 580,40 

P
u

b
li

sk
a

is
  

fi
n

a
n

sē
ju

m
s 

Attiecināmais Eiropas Sociālā 

fonda finansējums 85% 0,00 0,00 6 285,83 18 857,51 0,00 0,00 25 143,34 

Attiecināmais valsts budžeta 

finansējums 15% 0,00 0,00 1 109,27 3 327,79 0,00 0,00 4 437,06 

Valsts budžeta dotācija 

pašvaldībām**               0,00 

Attiecināmais pašvaldības 

budžeta finansējums               0,00 

Attiecināmais cits publiskais 

finansējums***               0,00 

Privātās attiecināmās izmaksas 

              0,00 

Neattiecināmās izmaksas 

              0,00 

 

Piezīmes. 
         

 

1. *Kopējās summas pa ailēm veidojas šādi: (8) = (2) + (3) + (..)+ (7). 
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2.**Valsts budžeta dotācijas apmēru pašvaldībām aprēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas pašvaldībām Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai piešķiršanas kārtību, ja aktivitātes īstenošanas kārtībā nav 

noteikts citādi. 

 

3. ***Piemēram, Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums. 
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6.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, 

LVL 
    

Nr.p.k. Izmaksu pozīcijas nosaukums* 
Vienības 

nosaukums 
Daudzums** 

Vienas 

vienības 

vidējās 

izmaksas 

Attiecināmās izmaksas 
Neattiecinām

ās izmaksas 

Izmaksas 

kopā 
LVL % 

1. Projekta administrēšanas izmaksas (16% no 

projekta tiešajām izmaksām) x x x 4 038,68 13,65% 0,00 4 038,68 

2. Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma 

izmaksas kopā x x x x x x x 

3. Pārējās izmaksas kopā x x x 25 241,72 85,33% 0,00 25 241,72 

3.1. Eksperti, speciālisti, konsultants x x x 16 000,00 x 0,00 16 000,00 

3.1.

1 eksperti vadlīniju izstrādei uzņ. līgums 7 500 
3 500,00 x x 3 500,00 

3.1.

2. IT speciālisti mājas lapas un sistēmas izstr. autorlīgumi 2 1000 
2 000,00 x x 2 000,00 

3.1.

3 IT speciālisti   uzņ. līgums 5 800 
4 000,00 x x 4 000,00 

3.1.

4. jurists uzņ. līgums 1 500 
500,00 x x 500,00 

3.1.

5. metodiskā materiāla autori autorlīgumi 4 800 
3 200,00 x x 3 200,00 

3.1.

6. 7 semināru organizēšana uzņ. līgums 1 800 
800,00 x x 800,00 

3.1.

7. Lektoru apmaksa uzņ. līgums 4 500 
2 000,00 x x 2 000,00 

3.2. valsts sociālās apdrošināšanas izmakas % 24,09 10 800,00 2 601,72 x 0,00 2 601,72 

3.3. Metodiskā materiāla sagatavošana   x x 800,00 x 0,00 800,00 

3.3.

1. CD digitālā formāta izveide-pavairošana uzņ. līgums 1 800 
800,00 x x 800,00 

3.4. Ar semināriem saistītās izmaksas   x x 1 080,00 x 0,00 1 080,00 

3.4.

1. Transporta noma, amortizācija, degviela līgums 1 630 
630,00 x x 630,00 
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3.4.

2. Tipogrāfijas izmakas (kopēšana, toneris) mēnesis 3 150 
450,00 x x 450,00 

3.5. Telpu, mat. tehnisko līdzekļi, noma  x x x 1 960,00 x 0,00 1 960,00 

3.5.

1. darba grupu semināru telpu noma stundas 60 10 
600,00 x x 600,00 

3.5.

2. datora, projektora noma semināram dienas 7 60 
420,00 x x 420,00 

3.5.

3. datora, projektora noma darba grupām dienas 12 20 
240,00 x x 240,00 

3.5.

6. telpas semināram dienas 7 100 
700,00 x x 700,00 

3.6. Kancelejas preces , CD mēnesis 12 50 600,00 x 0,00 600,00 

3.7. Informācijas, publicitātes izmaksas x x x 2 200,00 x 0,00 2 200,00 

3.7.

1. 

preses konferences organizēšana, LTV sižeti, 

raidlaiki gab. 1 2200 
2 200,00 x x 2 200,00 

4. Neparedzētie izdevumi (ne vairāk kā 5 % no 

materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma un 

pārējo attiecināmo izmaksu kopsummas) % x x 300,00 1,01% 0,00 300,00 

  KOPĀ       29 580,40 100%   29 580,40 

 

Piezīmes 

1.* Izmaksu pozīcijas nosaukumam jāsakrīt ar Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.850 ''Noteikumi par darbības programmas  

"Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.3.2.apakšaktivitāti "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts,  

reģionālā un vietējā līmenī"" norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām apakšaktivitātes īstenošanai. 

2. ** Daudzumu norāda katrai vienībai. 
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6.3. Projekta budžeta pozīciju skaidrojums (piemēram, plānotā aprīkojuma iegādes 

nepieciešamības pamatojums, pierādījums, ka iegāde ir ekonomiski izdevīgāka nekā noma, 

skaidrojums, kā apzinātas preču vai pakalpojumu vidējās cenas) 
 

Nepieciešamās izmaksas projekta ieviešanai: 

Projekta ieviešanas periods sadalīts 12 mēnešos- no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 

31.septembrim. 

Eksperti, speciālisti , konsultanti: 

3.1.1. eksperti vadlīniju izstrādei ( aktivitāte Nr. 1.,2.,3.,4.) eksperti ir atbildīgi par katras 

saistošās iestādes vadlīniju izstrādi, kopumā 5, un līdzdarbojas visās aktivitātēs, kas 

paredzētas projektā, 1 x mēnesī sanāk uz ekspertu darba grupu sanāksmēm, plāno projekta 

darbības plānu, sadarbojas ar saistošo iestāžu speciālistiem. Ar 5 ekspertiem no saistītām 

iestādēm, 1 ekspertu no IZM Valsts izglītības satura centra un 1 juristu tiek noslēgti 

uzņēmuma līgumi (katram paredzēts atalgojums 500 LVL- izmaksas tiek veiktas pēc padarītā 

darba- aktivitātes ieviešanas laiks-6 mēneši.)  apmērā- par 1 darba stundu ekspertam, 

speciālistam, konsultantam stundas likme ir 10 LVL.). Kopā – 3500 LVL. 

3.1.2. IT speciālisti mājas lapas un informatīvās aprites sistēmas izstrādāšanai: 

Paredzēts piesaistīt divus speciālistus (aktivitāte Nr.5.,7.) aktivitātes kopējais ieviešanas laiks 

9 mēneši. Paredzēts izstrādāt vienotu informācijas aprites sistēmu, kā arī izstrādāt mājas lapas 

pielikumu- vietni www.nometnes.lv. Katram autoram ir paredzēts atlagojums- 1000 LVL. 

apmērā. Kopā: 2000 Ls. Autora atlīdzība noteikta pēc vidējiem izcenojumiem, sazinoties ar 

mājas lapas izstrādes pakalpojuma sniedzējiem. Autoru darbs ietver šādas aktivitātes: vietnes 

tehniskā izstrāde un mākslinieciskā koncepta izstrāde, regulāra informācijas apkopošana un 

sagatvošana, ievietošana vietnē, kopējas datu bāzes izveide. 

3.1.3. IT speciālisti (aktivitāte Nr.5.,7.), IT speciālisti ir atbildīgi par informācijas aprites 

sistēmas ieviešanu saistošo iestāžu mājas lapās. Paredzēts slēgt uzņēmuma līgumus, noteikt 1 

stundas likmi – 8 LVL (nepieciešams piesaistīt 5 speciālistus, katram darba stundu skaits 

projekta ietvaros ir 100 stundas). 

3.1.4. Jurists (aktivitātes nr. 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10). Jurists tiek piesaistīts uz visu projekta 

laiku kā konsultants juridiskajos jautājumos. Tiek slēgts uzņēmuma līgums, samaksa par 

vienas stundas darbu- 10 Ls. Kopējais darba stundu skaits konsultācijām- 50 stundas. Kopā- 

500 LVL. (Jurists tiek piesaistīts arī kā autors)– slēdzot autora līgumu, pie normatīvo 

dokumentu apkopošanas un metodiskā materiāla izstrādes Bērnu nometņu vadītāju 

rokasgrāmatai. Kopā: 800 LVL. Aktivitāšu ieviešanas laiks- 12 mēneši. 

Metodiskā materiāla izstrāde: 

3.1.5.Metodiskā materiāla autori (aktivitāte Nr.6).  Paredzēts piesaistīt 4 autorus. Katram 

paredzēt autoratlīdzību- 800 Ls. apmērā. Atlīdzība tiek maksāta par metodisko materiālu 

apkopošana, jauna metodiskā materiāla izstrādi un noformēšanu, autora darbs tiek nodots 

Pasūtītāja īpašumā. Aktivitātes ieviešanas laiks- 6 mēneši. 

 Ar semināru saistītās izmaksas: 

3.1.6. 7 semināru organizēšana (aktivitāte Nr.8); semināru sagatavošanas un organizēšanas 

darbam tiek piesaistīts speciālists- uzņēmuma līgums. Sagatavošanās darbs- 3 mēneši, 

aktivitātes ieviešanas darbs- 3 mēneši. Vienas stundas likme noteikta 10 LVL. Sagatavošanās 

darbam paredzētas- 40 stundas, organizēšanas darbam paredzētas- 40 stundas. Kopā- 800 

LVL. Vienas stundas likmes izmaksas noteiktas vadoties pēc vidējām pakalpojuma izmaksām 

valstī. 

3.1.7. Lektoru apmaksa: (aktivitāte Nr.8); uzņēmuma līgums, semināros paredzēts piesaistīt 4 

lektorus. Lekciju sagatavošanas un novadīšanas darbam katram lektoram paredzēts 

atalgojums- 500 LVL. (samaksa par visiem 7 semināriem).  Vidējās izmaksas vienam 

lektoram uz vienu semināru- 70 LVL. 

http://www.nometnes.lv/
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3.2. Valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas – aprēķinātas no 3.1.punkta ekspertu, 

speciālistu un konsultantu uzņēmumu līgumu izmaksām, kopā: LVL 2601,72. 

3.3.Metodiskā materiāla sagatavošana: 

3.3.1. CD digitālā formāta izveidošana- metodiskā materiāla pavairošana CD (aktivitāte Nr.6) 

Tiek piesaistīts 1 tehniskais darbinieks, kas izstrādāto materiāla sagatavo un ievieto digitālā 

CD formātā, pavairo 1000 eks. Uzņēmuma līgums tiek noslēgts uz 160 stundu darbu, 

paredzot, ka vienas stundas likme ir 5 LVL.  Aktivitātes ieviešanas laiks- 3 mēneši. Kopumā- 

800 LVL. 

Ar semināriem saistītās izmaksas: 

3.4.1. Transporta noma, amortizācija, degviela: (aktivitāte Nr.8). Aktivitāti paredzēts ieviest 7 

Latvijas pilsētās. Plānots noslēgt automašīnas nomas līgumu uz aktivitātes ieviešanas laiku- 3 

mēneši. Kopējā līguma summa- 630 LVL. Līgumā summā ietverta autotransporta noma, 

amortizācija, degvielas izmaksas. Automašīnas noma nepieciešama lektoru nogādāšanai uz 

semināriem. 

3.4.2. Tipogrāfijas izmaksas: (aktivitāte Nr.8). Paredzēts kopēt un pavairot semināru 

materiālu- 350 semināru dalībniekiem, nodrošināt projekta ieviešanai nepieciešamo atskaišu 

sagatavošanu, publicitāti- informatīvo materiālu sagatavošanu dažādos publiskos pasākumos. 

Kopā- 450 LVL.  

3.5. telpu un materiāli tehnisko līdzekļu noma: aktivitāte Nr.8. 

3.5.1. Darba grupu semināriem paredzēts 60 stundas nomāt telpas.(1 stundas apmaksa- 10 

LVL.) Darba grupu semināri notiks ārpus Valsts izglītības satura centra telpām par kurām 

projekta ietvaros netiek prasīts finansējums, savukārt 7 seminārus ir paredzēts organizēt 

Latvijas reģionos, tādēļ paredzam telpu nomu – darba grupas darbam. Kopā- 600 LVL. 

3.5.2. Datora , projektora noma semināriem- 7 semināri x 60 LVL.   

u Kopā – 420 LVL. 

3.5.3. Datora, projektora noma darba grupām- 12 darba grupas x 20 LVL. Kopā- 240 LVL. 

3.5.4. Telpu noma semināriem- 7 x 100 LVL. Kopā- 700 LVL. 

Valsts izglītības satura centra rīcībā Strūgu ielā 4- ir divi portatīvie datori, un divi projektori, 

kuri nepieciešami ikdienas darbam (semināriem, kursiem u.t.t.). Telpas un datortehniku 

iestāde var nodrošināt ikdienas projekta administrēšanas darbam, bet ne semināriem un darba 

grupām reģionos. Esošā datortehnika un telpu izmantošana iestādē tiek saplānota jau vairākus 

mēnešus uz priekšu. Ņemot vērā, ka projekts tiks īstenots visā Latvijā, esam paredzējuši uz 

semināru un darba grupu norises dienām nomāt datortehniku, telpas- reģionos, kas nodrošinās 

projekta neatkarīgu un ieviešanu no citām iestādes aktivitātēm. 

Nepieciešamā foto un video tehnika projekta ieviesējam ir pieejama un tiks izmantota visām 

projekta nepieciešamajām aktivitātēm. 

3.6. kancelejas preces,CD. (aktkivitāte Nr.1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10). 12 mēneši x 50 LVL. 

Kopā 600 LVL. CD iegāde ( 1000 eks.). Kancelejas preces projekta īstenošanai nepieciešamas 

visu projekta laiku. 

3.7. Publicitātes un informācijas izmakas (aktivitāte Nr. 10): 

3.7.1. Preses konferences organizēšanai, raidlaikiem Latvijas radio, publikācijām presē- 2200 

LVL. 
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Es, projekta iesniedzēja 

 

IZM Valsts izglītības satura centrs 

 projekta iesniedzēja nosaukums 

atbildīgā amatpersona Guntis Vasiļevskis 

 vārds, uzvārds 

 vadītājs 

 amata nosaukums 

ar parakstu apliecinu, ka uz projekta iesnieguma 

iesniegšanas brīdi 
                           23.04.2010 

 projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas 

stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; 

 projekta iesniedzējam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu; 

 projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss; 

 projekta iesniedzējam ir atbilstošs pamatdarbības veids;  

 projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi; 

 projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai, un 

projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums tiks izmantots 

saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu; 

 nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta 

tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt 

normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda apakšaktivitātes īstenošanu 

noteiktajos termiņos; 

 tieši šis projekts netiek un nav ticis finansēts/līdzfinansēts no citiem Eiropas 

Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem; 

 projekta apstiprinājuma gadījumā tieši šis projekta iesniegums netiks iesniegts 

finansēšanai (līdzfinansēšanai) no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī 

valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem. 

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Sociālā fonda, ja projekta 

iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī ja normatīvajos 

aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda apakšaktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas 

Sociālā fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas 

brīdī ir izlietots. 

 

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un 

finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret iepriekš minēto 

juridisko personu – projekta iesniedzēju. 

 

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem 

dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst 

iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam. 
Paraksts*:  

 
Datums*:      

23/04/2010 

Zīmoga vieta* 

 

7. SADAĻA – APLIECINĀJUMS 


