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ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 

Olaines novadā 

2020.gada 8.jūnijā                    Nr.9 

1.p. 

Par vasaras nometņu organizēšanu Olaines 1.vidusskolas struktūrvienības Olaines 

sākumskolā un Olaines 2.vidusskolā 

Tiek dots vārds: Kristīnei Matuzonei, Andrim Bergam, Denisam Ļebedevam, Oskaram 

Galanderam 

 

       Ņemot vērā Olaines 1.vidusskolas struktūrvienības “Olaines sākumskola” un Olaines 

2.vidusskolas pieteikumus par nometņu organizēšanu Olaines novada 1.-4.klašu skolēniem ar 

mērķi organizēt skolēniem interesantu, aizraujošu brīvā laika pavadīšanas iespēju vasaras 

periodā,  pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 7.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 

21.panta pirmās daļas 27.punktu un Olaines novada domes 2020.gada 29.janvāra saistošajiem 

noteikumiem Nr.SN1/2020 „Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””, atklāti 

balsojot ar 14 balsīm par – Ģ.Stepka, J.Precinieks, A.Greidāns, I.Brence, I.Purviņa, A.Bergs, 

A.Čmiļs, D.Ļebedevs, I.Novohatjko, V.Borovskis, O.Novodvorskis, O.Galanders, L.Gulbe, 

J.Kuzmins, pret nav, atturas nav, dome nolemj: 

 

1. Organizēt divus pasākumus - vasaras nometnes: 

1.1. Olaines 1.vidusskolas struktūrvienībā “Olaines sākumskola” – nometni „Zaļās dienas”; 

1.2. Olaines 2.vidusskolā – eko-nometni „Varavīksne”. 

2. Apstiprināt pasākuma „Vasaras nometne „Zaļās dienas””: 

2.1. norises vietu un laiku: Olaines 1.vidusskolas struktūrvienība “Olaines sākumskola” 

(Meža iela 2, Jaunolaine) divās grupās:  

 1.grupa ar plānoto dalībnieku skaitu 25:  2020.gadā no 29.jūnija līdz 3.jūlijām; 

 2.grupa ar plānoto dalībnieku skaitu 25:  2020.gadā no 6.jūlija līdz 10.jūlijam; 

2.2. nometnes vadītāju Olaines 2.vidusskolas skolotāju Darju Saveļjevu; 

2.3. kopējo pasākuma budžetu EUR 8547,00 ar plānoto kopējo dalībnieku skaitu divās 

grupās – 50 (tāme pielikumā Nr.1). 

2.4. pasākuma izdevumu kompensācijai - dalības maksu no 1 (viena) dalībnieka - EUR 35,00 

(trīsdesmit pieci euro 00 centi)  

3. Apstiprināt pasākuma „Vasaras eko-nometne „Varavīksne””: 

3.1. norises vietu un laiku: Olaines 2.vidusskola (Skolas iela 1, Olaine) 2020.gadā no 

25.jūnija līdz 8.jūlijam; 

3.2. nometnes vadītāju Olaines 2.vidusskolas skolotāju Marinu Senčurovu; 

3.3. kopējo pasākuma budžetu EUR 9997,00 ar plānoto kopējo dalībnieku skaitu – 60 (trīs 

grupas ar 20 dalībniekiem katrā) (tāme pielikumā Nr.2). 

3.4. pasākuma izdevumu kompensācijai - dalības maksu no 1 (viena) dalībnieka - EUR 45,00 

(četrdesmit pieci euro 00 centi)  

4. Piešķirt 50% atlaidi no šī lēmuma 2.4.un 3.4.punktā apstiprinātas dalības maksas daudzbērnu 

ģimeņu bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Olaines novadā. 

5. Apmaksāt šī lēmuma 4.punktā noteikto 50% atlaidi no p/a „Olaines sociālais dienests” 

budžeta līdzekļiem. 



 

6. Uzdot izpilddirektora vietniecei K.Matuzonei noslēgt līgumus, saistītus ar vasaras nometņu 

pasākumiem, tai skaitā līgumus ar vecākiem par dalību un pasākuma dalības maksas 

nomaksu. 

7. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai apmaksāt izdevumus, saistītus ar pasākumiem, kā 

arī ar pasākuma organizēšanu pirms 2.1.un 3.1.punktā noteiktā termiņa, saskaņā ar 

noslēgtiem līgumiem un iesniegtiem rēķiniem. 

8. Nometņu vadītājām D.Saveļjevai un M.Senčurovai iesniegt atskaites par nometņu norisi un 

līdzekļu izlietojumu Finanšu un grāmatvedības nodaļai līdz 2020.gada 30.jūlijam. 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs          A.Bergs  


