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Par bērnu nometnes organizēšanas atbalstīšanu 
 

  Izskatot Bebrenes Romas katoļu draudzes prāvesta Arņa Maziļevska iesniegumu ar lūgumu 
atļaut organizēt un sniegt atbalstu vasaras nometņu organizēšanai pašvaldības teritorijā 2016.gadā, 
kā arī izvērtējot lietderību novada bērniem sekmēt garīgo vērtību nostiprināšanai labvēlīgas vides 
radīšanu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, ņemot vērā 
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 25.04.2016. atzinumu, ar 11 balsīm PAR 
(Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Inese Vuškāne, Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, Pēteris 
Makaveckis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Imants Rubļevskis, Andis Ķīsis, Viktors Jasiņavičs), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 
1. At ļaut Bebrenes Romas katoļu draudzes prāvestam Arnim Maziļevskim organizēt bērniem no 7 

līdz 14 gadu vecumam nometni „Dievs ir ļoti, ļoti labs” no 2016.gada 27.jūnija līdz 2016.gada 
3.jūlijam Bebrenē un bērniem ar īpašām vajadzībām nometni „Labais gans” no 2016.gada 
1.augusta līdz 2016.gada 5.augustam Raudā. 

2. Atļaut Bebrenes Romas katoļu draudzes prāvestam Arnim Maziļevskim izmantot Bebrenes 
vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas telpas un dienesta viesnīcu, kā arī Raudas 
internātpamatskolas telpas bez atlīdzības, sedzot izdevumus par elektrības un ūdens patēriņu 
atbilstoši skaitītāju rādītājiem, iemaksājot attiecīgo summu pašvaldības kasē 3 dienu laikā pēc 
katras nometnes pēdējās dienas.  

3.  Atļaut Bebrenes Romas katoļu draudzes prāvestam Arnim Maziļevskim izmantot Bebrenes 
vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas un Raudas internātpamatskolas ēdināšanas 
pakalpojumu. 

4. Apstiprināt ēdināšanas izmaksas vienam nometnes dalībniekam dienā- nometnē „Dievs ir ļoti, 
ļoti labs” EUR 2,30 (divi eiro, 30 centi) apmērā (ar PVN), nometnē „Labais Gans” EUR 2,54 
(divi eiro, 54 centi) apmērā (ar PVN), nosakot, ka izdevumus par dalībnieku ēdināšanu prāvests 
Arnis Maziļevskis 3 dienu laikā pēc nometnes pēdējās dienas iemaksā pašvaldības kasē. 

5. Uzdot Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktorei Ērikai Šaršunei un 
Raudas internātpamatskolas direktoram Andrejam Vēveram noslēgt ar Bebrenes Romas katoļu 
draudzes prāvestu Arni Maziļevski  sadarbības līgumus. 

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas pienākumu 
izpildītājai Līgai Baltrukevičai. 

Domes priekšsēdētājs                                 Stefans Rāzna 
 
 

 
 


