
Projektu vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” konkursa nolikums 2014.gadam 

Pielikums Nr. 1.3. - Projekta iesnieguma veidlapa  

aktivitātei “Nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem” 

 
 

Projektu vadlīnija „Atbildīgs dzīvesveids”   

 

aktivitāte – NNOOMMEETTŅŅUU  OORRGGAANNIIZZĒĒŠŠAANNAA  BBĒĒRRNNIIEEMM  UUNN  JJAAUUNNIIEEŠŠIIEEMM  

Projekta iesniegums 2014.gadam 

Projekta nosaukums  

 

1. Projekta iesniedzējs:  Biedrība „Azote”  

Vienotais reģistrācijas Nr.  Rekvizītus ierakstām precīzi 

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Tālruņa  

numurs (-i) 

 Iesniedzēja e-pasta 

adrese 

 

Bankas rekvizīti: 

Bankas nosaukums 
 

Bankas SWIFT kods  

Projektam paredzētā IBAN 

konta numurs 
 

Persona(-s) ar pārstāvības tiesībām 

(vārds, uzvārds, ieņemamais amats) 
 

Projekta kontaktpersona 

(vārds‚ uzvārds‚ amats) 
 

Kontaktpersonas tālruņa numurs  

Kontaktpersonas e–pasta adrese  

 
2. Projekta apraksts 

2.1. Projekta mērķis: 
Viena nometne (informa™īvi izklaidējoša) 

20 bērniem 

10 diennaktis 

Cūkusalas 

Jūlijā 

 

2.2. Projekta ietvaros risināmās problēmas, uzdevumi: 
 

Problēma – jaunieši ļoti nekārtīgi un bezatbildīgi, ko apliecina piemēslotās vietas jauniešu pulcēšanās vietās 

Izpratnes trūkums par atkritumu nelabvēlīgo vidi  

Arī vecāki nepievērš uzmanību 

Aptaujājot poligonus redzam, ka atkritumi NAV sašķiroti 

Informācijas trūkums 

Ideju trūkums par otrreizējo izmantošanu 

 

Problemas risinājums – lekcijas, radošās darbnīcas, informatīvi izklaidējošas (spēles, sporta pasakumi), vizuālā 

materiāla izstrāde (modes elementi, vides elementi, laivas, slotas utml), buklets  

Talkas + pētniecisks darbs – karte ar problemātiskajām vietām 
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Mēģināt nokoncentrēties uz kādu šaurāku jomu 

2.3. Sagaidāmie rezultāti (norādīt izmērāmus rezultātus vai rādītājus, kurus var objektīvi pārbaudīt):  
20 jaunieši 

5 lekcijas 

4 spēles 

1 pētnieciskā aktivitāta 

1 sakopta vieta 

Par n% samazinājies „kaut kāds nelabvēlīgs faktors” 

Attieksmes maiņa tik un tik cilvēkiem (piemēram, ja jaunietim ir ģimene, tad 20 * 3 vismaz) 

Izpratnes palielināšana (anketa pirms un anketa pēc) 

Buklets 

Filma 

Izrāde 

Dziesma 

Dzejolis 

 

 

3. Projekta īstenošanas laiks  no 30./maijs./2014 līdz:    1./okt./2014 

 

4. Informācija par nometni 

4.1. 

Nometnes norises vieta un veids (dienas vai diennakts), norādīt nometnes veidu; norises vietas 

adresi; vai ir noslēgts līgums vai nodomu protokols ar nekustamā īpašuma īpašnieku par nometnes 

organizēšanu, gadījumā, ja nekustamais īpašums nepieder projekta iesniedzējam; nekustamā īpašuma, kurā 

notiks nometne, īpašnieku; informāciju, vai un kādas aktivitātes paredzētas īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijās 

Diennakts 

Cūksala 

 

4.2. Norises laiks, datums, laika periods, kurā notiks nometne 

Nometnes laiks pielāgots mērķaudotorijai (paradumi, laika grafiks, piem., eksāmeni), vai jo lētāks kaut 

kas (naktsmītnes ārpus sezonas vai lētākā vietējā pārtika) 

4.3. Mērķauditorija, tās izvēles pamatojums, dalībnieku vecums 

No 8 ldz 12 klasei, jo … caur problēmas un mērķi.. piemēram, šī grupa visvairāk piemēslo 

4.4. 
Nometnes dalībnieku skaits (ja nometne plānota vairākos ciklos, tad norādot kopējo dalībnieku 

skaitu un katrā ciklā iesaistīto dalībnieku skaitu) 

20 

4.5. 
Nometnes nepieciešamības pamatojums, kā tā veicinās vides izglītību un audzināšanu 

ilgtermiņā, kā atbildīs izvēlētās mērķauditorijas vajadzībām 

Izglītības un motivācijas palielināšanas nepieciešamība 

4.6. Nometnes vadītājs, pieredze nometņu darbībā 

 

4.7. 

Nometnes apraksts, norādot vispārējo nometnes koncepciju un izvērstu nometnes programmu 

(katras dienas dienaskārtību), kā arī vides izglītības un audzināšanas komponentes procentuālo 

īpatsvaru  
 

Informatīvo un izklaid (h stundas lekcijas, h stundas spēlesējošo aktivitāšu apraksts) 

Dienaskārtība (cikos ceļamies, cikos pusdienojam, kur mazgājamies, kur un kā ēdam) 

 

Atkritumu otrreizējo izmantošanu, pet pudeļu laivas 

Atkritumu šķirošana 

Ekskursija uz tuvējo poligonu 
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Kaut kādas vietas sakopšana 

Konkursi par dažādām inovatīvām lietām, piemēram jauniem mistkastēm  

Bērnu akcijas par vides izglītību (bērni staigā un informē citus t.sk pieaugušos par atkritumu šķirošanu) 

Pašu izvedotais buklets, plakāts 

Radošās darbnīcas 

Lekcijas  

Spēles 

Iestudēt pamācošu  lugu uc pašdarbības izpausmes 

Uzaicināt populāras personas (piemēram Cūkmenu) 

Savākt makulatūru u.ml 

 

4.8. 
Pieaicinātie pedagogi, lektori, speciālisti, norādot tikai tās personas, ar kurām ir noslēgta 

vienošanās, kas nodrošinās nometnes pasākumu norisi (t.sk. nodarbību, lekciju vadīšanu). 

Vārds uzvārds (nepieciešams uzrādīt noslēgto vienošanos) 

4.9. Nometnes dalības maksa (ja tāda paredzēta) 

 

 

5. Projekta iesniedzēja līdzšinējās pieredze un kapacitāte ar projektu saistītā jomā 

5.1. īstenotie projekti (t.sk. LVAF finansētie) vai analoģiskas aktivitātes: 

 

5.2. Iesniedzēja paša rīcībā esošie administratīvie un personāla resursi (institucionālā kapacitāte) 

projekta īstenošanai: 

 

5.3. Cita būtiska informācija, kas raksturo iesniedzēja līdzšinējo pieredzi un institucionālo 

kapacitāti 

 

 

6. Informācija par projekta īstenošanā iesaistītā personāla profesionālo kvalifikāciju un līdzšinējo 

pieredzi (norādīt atsevišķi informāciju par katru personu, kura būs tieši atbildīga par projekta 

uzdevumu izpildi, nepieciešamības gadījumā pievienojot papildus tabulas) 

Vārds‚ uzvārds‚ amata pienākumi 

projektā 
 

Izglītība  

Līdzšinējās pieredzes apraksts  

 

Vārds‚ uzvārds‚ amata pienākumi 

projektā 
 

Izglītība  

Līdzšinējās pieredzes apraksts  

 

Vārds‚ uzvārds‚ amata pienākumi 

projektā 
 

Izglītība  

Līdzšinējās pieredzes apraksts  

 

7. Projekta pasākumu (veicamo darbu un aktivitāšu) izpildes laika grafiks un informācija par 

aktivitāšu īstenošanā iesaistītā personāla statusu  

 Pasākumu, darbu un aktivitāšu Izpildes laiks Izpilda (atzīmēt ar X) 
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uzskaitījums Īstenotāja  

personāls 

Piesaistītais  

personāls 

1. Lekcija „tāda un tāda”    

2. Spēle „”    

3. Radošā darbnīca „”    

4.     

5.     

6.     

 

8. Plānotie publicitātes pasākumi 

Publicitātes avots 

(atzīmēt ar X) 
Apraksts 

(īss apraksts par projekta publicitāti attiecīgajā mēdijā) 

TV   

Radio   

Prese   

Internets   

Citi   

 

9. Nepieciešamie līdzekļi projekta rezultātu turpmākai uzturēšanai un/vai izmantošanai  

Projekta rezultāti, kurus 

paredzēts uzturēts un/vai 

izmantot pēc projekta beigām: 

1)  

2)  

... 

Gads 
Summa 

kopā 

LVAF 

finansējums 

Līdzfinansējums (EUR) 

Paša 

līdzekļi 

Trešo personu līdzfinansējums 

Summa Nosaukums 

      

      

      

 

10. Informācija par projekta aktivitāšu turpināšanu pēc projekta īstenošanas beigām un 

nepieciešamais finansējums projekta aktivitāšu turpinājumam (ja plānots vai paredzēts) 

Gads Aktivitāte  
LVAF finansējums 

 EUR 

Citi finanšu  

līdzekļi EUR 

    

    

    

    

 

11. Projekta budžeta kopsavilkums EUR 

Projekta īstenošanas izmaksas  
Summa kopā No LVAF 

4000 3500 
 

12. Projekta finansējuma avoti (EUR) 

Summa kopā 
LVAF 

finansējums 

Līdzfinansējums (EUR) 

Paša 

līdzekļi 

Trešo personu 

līdzfinansējums* 
Aizņēmumi 

Summa 
Nosaukums/ 

reģ. Nr. 

4000 3500 250 250 Biedrība X  

100 % - % - % - %  - % 

* uzskaitīt kādi, pievienojot apliecinājuma dokumentus (nolikuma 5.3. punkts) 
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13. Projekta finansēšanas kalendārais plāns (LVAF finansējumam) EUR 
 

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs 

     2000 
Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris 

2000      

Pavisam kopā (EUR) 40000 

 

14. Projekta iesniegumam pievienotie dokumenti 

 Dokumenta nosaukums lapu skaits 

1. Projekta tāme (Nolikuma pielikums Nr. 2)   

2. projekta iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija  

3. 

trešo personu līdzfinansējuma apliecinājuma vēstule, kuru parakstījusi persona ar 

paraksta tiesībām. Ja līdzfinansējums tiek nodrošināts no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem, iesniedzams pašvaldības lēmums par līdzfinansējuma garantiju; 
 

4. 

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centra bērnu un 

jauniešu nometņu vadītāja apliecības kopija (dokumentam jābūt derīgam uz 

projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi) 
 

 Citi (uzskaitīt kādi)  

KOPĀ (dokumentu lapu skaits)  

 

15. Apliecinājums 
Projekta iesniedzējs, parakstot projekta iesniegumu, apliecina, ka: 

- projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā 

saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;  

- projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā nepārsniedz 100 LVL; 

- projekta iesniedzēja juridiskais statuss atbilst konkursa nolikumā noteiktajam; 

- projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai 

pieprasītais Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta 

iesnieguma aprakstu; 

- šis projekts netiek un nav ticis finansēts/līdzfinansēts no citiem finanšu avotiem (Eiropas Savienības 

finansējums, valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi); 

- projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma 

kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam; 

- projekta iesniedzējam 2013.gadā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi vai pārkāpumi 

vides jomā; 

- iepriekšējos periodos īstenojot Latvijas vides aizsardzības fonda finansētus projektus, ir ievērojis ar 

Fonda administrāciju noslēgtā līguma par projekta finansēšanas un izpildes kārtību nosacījumus; 

- pilnvaro Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju saņemt izziņu par projekta iesniedzēja 

nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu neesamību Valsts ieņēmumu 

dienesta reģionālā iestādē, kurā projekta iesniedzējs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs; 

- projekta iesniedzējs piekrīt konkursa nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī piekrīt Latvijas 

vides aizsardzības fonda padomes apstiprinātajam līguma par projekta finansēšanas un izpildes 

kārtību paraugam (atrodams www.lvafa.gov.lv sadaļā „Projektu iesniedzējiem un īstenotājiem”. 

 

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un 

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

juridisko personu – projekta iesniedzēju. 

 

Projekta iesniedzēja likumīgais pārstāvis:  

 

 

   
  /amats/         /paraksts/ 

    

                                                                            
                                                                                              /paraksta atšifrējums/ 

http://www.lvafa.gov.lv/
http://lvafa.gov.lv/content/front/iesniedzejiem/doc/Liguma_forma.pdf
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Datums:  

 

 

Projekta iesnieguma novērtējums pēc administratīvajiem kritērijiem 
A/N 

Administratīvie kritēriji: 

projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā (iesnieguma oriģināls ir cauršūts) 

vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

atbilstoši konkursa nolikumā norādītajām prasībām 
 

projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši Nolikumā noteiktajai projekta 

iesnieguma veidlapai, kurā visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas  

projekta iesniedzējs atbilst Nolikuma 4.2. punkta prasībām  

plānotais projekta īstenošanas periods nepārsniedz noteikto maksimāli 

pieļaujamo projekta īstenošanas laika periodu - 2014.gada 30.decembri  

projekta iesniegumā norādītais līdzfinansējuma apmērs atbilst Nolikuma 4.3. 

punktā norādītajam minimālajam līdzfinansējuma apjomam  

projekta iesniegums satur visus nepieciešamos dokumentus saskaņā ar 

Nolikuma 5.punkta 5.1, 5.2., 5.3., 5.4.3. apakšpunktiem  

projekta iesniegumā norādītais projekta administratīvo izmaksu apmērs 

nepārsniedz Nolikuma 4.4. punktā norādīto maksimālo apjomu  

projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 LVL  

projekta iesniedzējs ir izpildījis visu līdz šim noslēgto līgumu par Fonda 

finansējuma saņemšanu nosacījumus un noteikumus, kā arī tam nav nenokārtotu 

saistību par iepriekš no Fonda finansētajiem projektiem. 
 

 

Iesniegumu izskatīja:  Datums:  

Paraksts: 
 

 


