
 
 
 
 
 
 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2016.gada 30.jūnij ā                                                                                       Nr. 283 
                                                                                         prot. Nr.9, 11.§  
 

Par skolotāju radošās nometnes „Sēlijas vasara 2016”  
dalības maksas noteikšanu  

 
 
Saskaņā ar Ilūkstes novada latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības 

vadītājas iesniegto Skolotāju radošās nometnes „Sēlijas vasara 2016”, Sēlijas novada latviešu 

valodas un literatūras skolotājiem, norises plānu un plānoto tāmi, kā arī pamatojoties uz Latvijas 

Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, un ņemot vērā sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 27.06.2016. atzinumu (prot. Nr.9, S1.&), ar 14 balsīm PAR (Stefans Rāzna, 

Maigurs Krievāns, Inese Vuškāne, Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, Pēteris Makaveckis, 

Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Imants Rubļevskis, Inese Ziediņa, Andis Ķīsis, 

Ilvars Ķīsis un Kristaps Averjanovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Noteikt dalības maksu vienam dalībniekam EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro, 00 
centi) apmērā, saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi (pielikums). 

2. Sēlijas novada pašvaldību skolotājiem dalības maksa tiek segta pēc piestādītā rēķina, ņemot 
vērā dalībnieku skaitu. 

3. Ilūkstes novada skolotājiem piešķirt bezmaksas līdzdalību un katrs Ilūkstes novada 
dalībnieks iemaksā dalības maksu  EUR 15,00 (piecpadsmit euro, 00 centi) apmērā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Izglītības, kultūras un sporta un Finanšu un grāmatvedības 
nodaļām. 

 
Pielikumā: Skolotāju radošās nometnes “Sēlijas vasara 2016” norises plāns un plānotā tāme uz 
2 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                          Stefans Rāzna 



Pielikums 
Ilūkstes novada domes  

30.06.2016. lēmumam Nr.283 
(prot. Nr.9, 11.&) 

 
 

SKOLOTĀJU RADOŠĀ NOMETNE ‘’SĒLIJAS VASARA 2016’’ 
 

Norises laiks: 2016.gada 25. – 28.jūlijs 
Dalībnieki : 40 Sēlijas novada latviešu valodas un literatūras skolotāji 
Norises vieta: Viesu nams ‘’Saliņas’’, Eglaines pagasts 
 

1. Norises plāns un plānotā tāme 
Datums Plānotais Plānotās izmaksas 
25.jūlijs  • iebraukšana un iekārtošanās 

(pēcpusdienā) 
• vakariņas ( vakariņas ēdīs 40 personas) 
• iepazīšanās un dalīšanās pieredzē 

nakšņos 42 personas 

 
Pieredzes materiāli tiek apkopoti , 
ierakstīti diskā un izsniegti 
noslēgumā katram dalībniekam 

26.jūlijs  • brokastis (brokastis ēdīs 40 personas) 
• lekcija (M.Burima, DU) 
• pusdienas (pusdienas ēdīs 42 personas) 
• lekcija (V.Lukaševičs, DU) 
• vakariņas (vakariņas ēdīs 44 personas) 
• radošā darbnīca Gulbju mājās 
• Tā kā Annas dienā mājās ved jauno 

saimnieci, tad nu lūkosim kā godam 
rotāties un klausīsimies, ar kādiem 
vārdiem jauno saimnieci sagaida sētā. 
Izglītojošais aspekts – stāstījums par 
sētu „Gulbji”, st āsts par Bebrenes 
puses tautastērpu un tā valkāšanas 
tradīcijām un niansēm. Radošais 
aspekts – iespējama fotosesija Bebrenes 
vai novada tautastērpā. Baudai – dažas 
Bebrenes puses kāzu dziesmas, bebru 
dziedzeru uzlējums un jaunie kartupeļi, 
kurus no Annas dienas jau drīkst ēst. 

•                     nakšņos 42 personas 

Lektoriem – EUR 120,00 
 
Folkloras kopa ‘’Ritam’’ – EUR 
150,00 
Citi izdevumi – EUR 50,00 – 100,00 
 
Autobuss – EUR 95,80  
 

27.jūlijs  • brokastis (brokastis ēdīs 42 personas) 
• lekcija (A.Skalberga, Rīga) 
• pusdienas (pusdienas ēdīs 42 personas) 
• lekcija (S.Rolle, Rīga) 
• vakariņas (vakariņas ēdīs 42 personas) 
• noslēguma pasākums 
•                      nakšņos 42 personas 

Lektoriem – EUR 560,00 (Rīgas 
lektori) 
 
 
 
 
 
 
Zviedru galds – EUR 100,00 
 



28.jūlijs  • brokastis (brokastis ēdīs 42 personas) 
• došanās mājup 

 

Viesu nama izmaksas: brokastis – 3,00 EUR + PVN 
                                       pusdienas – 5,00 EUR + PVN 
                                       vakariņas – 4,00 EUR + PVN 
 
                                        kafijas pauzes 2 reizes – 2 * 1,50 EUR + PVN 
 
                                        telpu noma – 150 EUR  
                                         pirtiņa – 70 EUR  
                                         guļamvieta – 10,00 EUR + PVN 

 
1. Alga nometnes vadītājai – EUR 150,00. 
2. Skolotāji saņemtu tālākizglītību apliecinošu dokumentu. 
3. Noteikti būs nepieciešams papīrs, diski u.c. 

 
2. Plānoto izmaksu kopsavilkums 40 personām: 

 

Pakalpojuma veids Kopējās izmaksas      EUR 
(ar PVN) 

Ēdināšanas pakalpojumi 2280,00 
Naktsmītne 1550,00 
Aktivit ātes, darba materiāli  1500,00 
Telpu noma 670,00 

KOPĀ: 6000,00 

Cena 1 dalībniekam: 150,00 

 
 
 


