
                                                                                                                     1.pielikums 

Priekules novada pašvaldības  

projektu konkursu nolikumam 

PROJEKTA IESNIEGUMS 

Projekta iesnieguma identifikācijas numurs 

 (aizpilda projekta vērtēšanas komisija) 
______________________________________ 

 

A. SADAĻA- PROJEKTA PAMATDATI  

 

A.1. Konkursa un projekta nosaukums 

Priekules novada pašvaldības projekta 

konkursa nosaukums  

(atbilstoši nolikuma 2.punktam) 

 

Projekta nosaukums   

 

A.2. Vispārējā informācija par projekta iesniedzēju 

Projekta iesniedzēja pilns nosaukums (juridiskai 

personai) vai vārds, uzvārds (fiziskai personai) 

 

Reģistrācijas Nr. vai personas kods  

Juridiskā adrese (juridiskai personai) vai 

deklarētās dzīvesvietas adrese (fiziskai personai) 

(iela, mājas Nr., pilsēta, novads, pasta indekss) 

 

Tālrunis  

E-pasta adrese  

Mājas lapas adrese (ja ir)  

Bankas rekvizīti (nosaukums, konta Nr.)  

Vadītāja vārds, uzvārds, amats (juridiskai 

personai) 

 

Projekta vadītājs (kontaktpersona) 

Vārds, uzvārds  

Personas kods  

Tālrunis, e-pasta adrese  

A.3. Projekta finansējums 
 EUR pašu līdzfinansējums 

 EUR pašvaldības finansējums 

A.4. Projekta īstenošanas laiks   

A.5. Projekta īstenošanas vieta  

 

 



 A.6. Projekta iesniedzēja (organizācijas) un projekta vadītāja līdzšinējā pieredze atbilstoši 

izvēlētajam projekta konkursam  
Sniedziet informāciju par pieredzi saskaņā ar izvēlēto konkursa programmu. Piemēram, nometņu, neformālās 

izglītības pasākumu, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. pasākumu rīkošanā. Norādiet nozīmīgākos pasākumus, 

kas īstenoti pēdējo 3 gadu laikā. Uzskaitīt galvenās aktivitātes, sasniegtos rezultātus, īstenošanas laiku, 

finansētāju, finanšu apjomu. Ne vairāk kā ½ A4 lapa. 

 

 

B. SADAĻA- PROJEKTA APRAKSTS 

 

B.1. Projekta mērķis un norišu kopsavilkums  
Kopsavilkumā jāietver īsa informācija par projekta mērķi, mērķa grupu (skat. nolikumā attiecīgā konkursa 

nodaļu- II, III vai IV nodaļa), projekta īstenošanas vietu, galvenajām aktivitātēm un plānotajiem rezultātiem. 

Kā tiks noskaidrota projekta mērķauditorijas apmierinātība ar aktivitātēm (intervijas, aptaujas lapas u.c.). 

Kā tiks dokumentēta aktivitāšu norise (apraksts, foto fiksācijas, video materiāls u.c.). Ne vairāk kā ½ A4 lapa. 

 

 

B.2. Projekta aktivitāšu apraksts  

Nr. 
Aktivitātes 

nosaukums  

Detalizēts aktivitātes apraksts  
(piemēram, tematika, ieviešanas metodes, norises vieta, 

norises ilgums, regularitāte, dalībnieki, atbildīgās personas 

u.c.) 

Atbilstošā 

budžeta 

pozīcija  
(norādīt 

numuru no 

C.1. tabulas) 

1.    

2.    

…    

 

B.3. Projekta aktivitāšu laika grafiks  
Projekta īstenošanas periods saskaņā ar nolikuma 8.punktu. Aktivitāšu Nr. jāsakrīt ar B.2.punktā 

norādītajām aktivitātēm. **Piemēram 16.05.2019.-22.05.2019. Atbilstošās nedēļas grafikā atzīmēt ar “X”. 

Nr. 

 

 

Aktivitātes nosaukums 

(atbilstoši projekta 

iesnieguma veidlapas 

B.2.punktam) 

Nedēļas** 

            

1.              

2.              

…              

 

 

 

 

 



 

 

B.4. Projekta rezultāti un to novērtēšanas rādītāji  
Aprakstiet projekta kvantitatīvos (skaitliskos) un kvalitatīvos (izmaiņas, uzlabojumi) rezultātus un to 

novērtēšanas rādītājus. Rādītājiem jābūt precīzi definētiem, izmērāmiem un objektīvi pārbaudāmiem. 

Aktivitāšu Nr. jāsakrīt ar B.2.punktā norādītajām aktivitātēm. 

Aktivitātes Nr. 
(atbilstoši 

projekta 

iesnieguma 

veidlapas 

B.2.punktam) 

Rezultāti un to novērtēšanas rādītāji Informācijas avoti un 

pārbaudes paņēmieni 
(piem. dalībnieku aptaujas, 

intervijas, saraksti, u.tml., 

kas tiks izmantots rezultāta 

novērtēšanai un kā) 

Kvantitatīvie rezultāti 
(cik daudziem, vai cik 

katram dos aktivitāte) 

Kvalitatīvie rezultāti  
(ko katra aktivitāte dos 

mērķauditorijai) 

1.    

2.    

…    

 

B.5. Projektā iesaistītais personāls  

Raksturojiet projekta personāla (lektori, moderatori, nometņu vadītāji u.tml.) profesionālo kompetenci, ja 

zināmas konkrētas personas vai tam izvirzītās kvalifikācijas prasības atbilstoši projektā veicamajiem 

uzdevumiem. Vienai personai var norādīt vairāku aktivitāšu numurus atbilstoši projekta iesnieguma 

veidlapas B.2.punktam.  

Atbilstošās 

aktivitātes 

Nr. 

Vārds, uzvārds un 

projektā ieņemamais 

amats 

Galvenie veicamie 

uzdevumi 

 

Kvalifikācija un 

prasmes 

 

1., 2., 5.    

…    

 

C. SADAĻA- PROJEKTA BUDŽETS 

 

C.1. Projekta budžeta tāme 
Par personāla (lektori, moderatori, nometņu vadītāji u.tml.) pakalpojumiem jāslēdz līgums, jāparedz un 

jāmaksā valstī noteiktie nodokļi- darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk- 

VSAOI), darba ņēmēja VSAOI, iedzīvotāja ienākuma nodoklis (turpmāk-IIN) u.c. atbilstošie nodokļi. 

Ieguldījums brīvprātīgā darba veidā atbilstoši nolikuma 31.9.punkta noteikumiem, par ko tiks sagatavots 

projekta vadītāja un brīvprātīgā darba veicēja apliecināts darba nodošanas - pieņemšanas akts. 

Nr. Izdevumi Mērvie- 

nība  

 

Skaits 

 

 

 

(X) 

Vienas 

vienības 

izmaksas, 

EUR 

(Y) 

Kopā, 

EUR 

 

 

(X*Y) 

Pašvaldības 

finansējums, 

EUR 

Projekta 

iesniedzēja 

līdzfinansē-

jums,  

EUR 

1.        

2.        

…        

Projekta izmaksas kopā, EUR:    

http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiDpY_5usXLAhUEqHIKHZxMB6YQFggvMAI&url=http%3A%2F%2Feuroaudit.lv%2Flv%2Fvsaoi&usg=AFQjCNGroqt5EXYNr7WRitAhw5jR0Gm-Dw&bvm=bv.116954456,d.bGQ


1) ieguldījums brīvprātīgā darba veidā, EUR x x  

2) finansiālais ieguldījums, EUR x x  

Finansējuma avotu  sadalījums, %: 100   

1) ieguldījums brīvprātīgā darba veidā, % x x  

2) finansiālais ieguldījums, % x x  

 

D. SADAĻA- PROJEKTA IESNIEDZĒJA APLIECINĀJUMS 

 

  

Es, projekta iesniedzējs  

 projekta iesniedzēja vārds, uzvārds (juridiskai personai - nosaukums) 

 

 projekta iesniedzēja amats (juridiskai personai) 

 

 atbildīgā amatpersona (juridiskai personai) 

 

ar parakstu apliecinu, ka: 

1. esmu iepazinies ar visiem finansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas ir 

noteikti Konkursa nolikumā, un projekta īstenošanas gaitā apņemos tos 

ievērot; 

2. uzņemos atbildību par projekta īstenošanu un vadību, kā arī par projekta 

rezultātiem; 

3. neesmu centies ietekmēt projektu iesniegumu vērtēšanas procesā iesaistītās 

personas; 

4. ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā 

apmērā nodrošinātu projekta līdzfinansējuma daļu, kā arī projekta īstenošanas 

nepārtrauktību; 

5. apņemos veikt projekta pieteikumā aprakstītos publicitātes pasākumus; 

6. apņemos saglabāt visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju vismaz 

5 gadus no pēdējā maksājuma saņemšanas brīža; 

7. Esmu atbildīgs par projekta iesniegumā sniegto ziņu pareizību un precizitāti. 

 

Apzinos, ka gadījumā, ja tiks konstatēts, ka esmu sniedzis nepatiesas ziņas, tiks liegta 

iespēja saņemt atbalstu, un Priekules novada pašvaldība varēs vērsties 

tiesībaizsardzības institūcijās. 

Projekta iesniedzēja paraksts: 
(juridiskai personai- vadītāja paraksts) 

__________________________________________ 

Projekta vadītāja paraksts: __________________________________________ 



Datums: 20 __.gada __. ________________ 

 

 


