Pielikums Nr.2
Iepirkumā “Bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšana”
Iepirkuma ident.Nr. PND 2021/28

BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETNES
NOSLĒGUMA PĀRSKATS

Nometnes īstenotājs
Nometnes nosaukums
Līgums numurs/datums
Nometnes norises laiks
Nometnes īstenošanas vieta (-s)

1. Kopsavilkums
Lūdzu sniedziet informāciju par nometnes mērķa sasniegšanu, galvenajām īstenotajām aktivitātēm,
sasniegtajiem rezultātiem. Šī informācija var tikt izmantota publicēšanai.

2. Nometnes mērķis
Lūdzu, norādiet nometnes mērķi un novērtējiet tā sasniegšanu
Mērķis

Vērtējums

3. Nometnē īstenoto aktivitāšu apraksts
Lūdzu sniedziet detalizētu informāciju par nometnē īstenotajām aktivitātēm, pievienojot pielikumā faktisko
nometnes programmu un citus materiālus, kas raksturotu aktivitātes. Ja ir bijušas novirzes no pieteikumā
aprakstītā, tad visas izmaiņas aprakstiet šeit:.

4. Nometnes īstenošanā iesaistītais personāls
Lūdzu, norādiet visus darbiniekus, kuri bija iesaistīti nometnē.
Nr.

Vārds, uzvārds

Organizācija, amats

Faktiski veiktie pienākumi, darba veikšanas
ilgums

5. Sasniegtie rezultāti:
Lūdzu norādiet kā tika sasniegti plānotie rezultāti – nometnes dalībnieku prasmju uzlabošana. Ja kāda no
prasmēm netika uzlabota, tad norādiet “nav attiecināms”

Tēma/ aktivitāte

Prasmes
1.

Saskarsmes, sadarbības un
komunikācijas prasmes

2.

Psihoemocionālā labsajūta

3.

Profesionālās prasmes un
iemaņas

4.

Mācību satura un caurviju
prasmes

6. FINANŠU ATSKAITE
Lūdzu, aizpildiet tabulu

Nr.

Izmaksu pozīcijas
nosaukums

Maksājuma saņēmējs, izdevuma apliecinoša
dokumenta nosaukums, numurs, datums

Izdevumu
apliecinošā
dokumenta
summa
(EUR)

1.
2.
…
Kopā:
Avansā saņemtais finansējums no pašvaldības (50%) - EUR
Starpība, kas vēl jāsaņem no pašvaldības - EUR vai
Starpība, kas jāatmaksā pašvaldībai - EUR

Maksājuma
datums

Lūdzu aizpildiet tabulu
1

Nometnes garums dienās

2

Bērnu/jauniešu skaits nometnē saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem
starp nometnes organizatoru un bērnu likumiskajiem
pārstāvjiem

3

Kopējais nometnes dienu skaits (1) x (2)

4

Neattaisnotu iemeslu dēļ kavēto dienu skaits kopā

5

Attaisnoto dienu skaits (3) – (4)

6

Izlietotais finansējums uz vienu bērnu vienā dienā (EUR)
(izlietotais finansējums kopā : (5))

7. Pielikumi
Lūdzu PĀRSKATAM pievienot pielikumus, kas apliecina nometnes sekmīgu īstenošanu
1.

Faktisko nometnes programmu un citus materiālus, kas raksturotu aktivitātes, vēlams arī fotogrāfijas,
video, atsauksmes presē u.c. vizuālos materiālus.

2.

Attaisnojuma dokumentus (apliecinātas kopijas) par nometnes finansējuma izlietojumu - līgumi, darba
laika uzskaites tabeles, atlīdzības aprēķini, rēķini, maksājuma uzdevumi u.c. izmaksu apliecinoši
dokumenti

3.

Nometnes dalībnieku katras dienas sarakstu (vārds, uzvārds, paraksts)

Nometnes īstenotāja nosaukums:
Vārds, uzvārds
Amata nosaukums
Paraksts
Datums

