
1.pielikums 
Saulkrastu novada domes 

2017.gada 26. aprīļa Nolikumam 

 
PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPA 

1. Projekta nosaukums 

 

 
2. Projekta īstenotājs  

Iesniedzēja nosaukums: 
(ja projektu iesniedz vairāku 
personu grupa, minēt visus) 

Vārds, uzvārds, dzimšanas datums 

Projekta vadītājs  Vārds, uzvārds, dzimšanas datums  

Adrese saziņai par projektu  

Kontakttālrunis  E-pasts  

 
 

3. Bankas rekvizīti 

Bankas nosaukums  

Bankas kods  

Konta numurs 
 
 

Reģistrācijas numurs/personas kods  

 
 

4. Projekta īstenošanas termiņš 

(Norādāms datums, līdz kuram plānots pabeigt projekta īstenošanu, ne ilgāks par š.g. 1. 
decembri) 

 
5. Projekta īstenošanas vieta 

 
Projekta īstenošanas vieta: 
Adrese: 
Īpašuma veids (privātīpašums, pašvaldības īpašums): 
Ja projektu plānots īstenot privātīpašumā, tad jāpievieno īpašnieka apliecinājums (vienošanās) par 
projekta īstenošanas saskaņošanu. 
 

 
 

6. Projektam atbilstošā prioritāte 



Norādiet projekta atbilstību konkursa Nolikumā minētajai prioritātei. 

 
7. Projekta mērķis 

Vienā teikumā vai frāzē. Mērķim jābūt vērstam uz konkursa prioritāti – dzīves kvalitātes 
uzlabošanu savā apkārtnē. 
 

9. Projekta uzdevumi 
1. 
2. 
3. 
 
 

10. Situācijas apraksts un projekta nepieciešamības pamatojums 
Aprakstiet, kāpēc projekts jāīsteno, kas būs ieguvēji, kāda būs projekta rezultātu 
ilgtspēja!  
 
 

11. Projekta aktivitāšu apraksts 
Aprakstiet plānotās darbības, ko jūs darīsiet, lai izpildītu 9. punktā minētos uzdevumus. 
1. 
2. 
3. 
 

12. Informācija par projekta ieviešanā iesaistīto personu pieredzi un kapacitāti 
Norādiet visas personas, kas tiks iesaistītas projekta īstenošanā, to pieredzi (papildu 
pievienojot CV) 
 

13. Informatīvie pasākumi 

Uzskaitiet, kā plānojat informēt iedzīvotājus par savu projektu un tā rezultātiem. 

 
14. Paredzamie rezultāti 

Numurējiet un aprakstiet plānotos projekta rezultātus. Nepieciešamības gadījumā, 
turpiniet sarakstu ar papildu numerāciju (norādot izmērāmā un pārbaudāmā veidā): 
1. piem. Uzstādītas jaunas šūpoles(2 gab); 
2. ierīkota smilškaste (1gab) 
3. utt. 
 
 

15. Projekta budžets 

Nr. Izmaksu pozīcijas nosaukums 
Aktivitātes 

Nr. * 
Mērv. Daudzums 

Plānotās 
izmaksas 

8. Projekta kopsavilkums 
Aprakstiet sava projekta ieceri, ietverot informāciju par situāciju pirms projekta 
īstenošanas, kas raksturotu projekta nepieciešamību, projekta mērķi un ieguvējus pēc 
projekta īstenošanas 
 



1. Piem. Kokmateriālu iegāde 2 Kub.m 2 150,00 

2. Utt.     

3.      

...      

Kopā:  

Finansējuma īpatsvars 

Konkursa ietvaros prasītā 
finansējuma apjoms (EUR, %) 

Līdz 90% no kopējām izmaksām, nepārsniedzot 750,-
eur. 

Līdzfinansējums (EUR, %) 
Vismaz 10% no kopējām izmaksām. 
 

* Jāatbilst  11. sadaļai 

  
16. Izmaksu pamatojums 

Skaidrojiet, kā veidojās projekta izmaksas - vai tika veikta vairāku preču vai 
pakalpojumu cenu salīdzināšana, pēc kādiem kritērijiem izvēlējāties konkrēto 
materiālu vai pakalpojumu.  

17. Aktivitāšu grafiks 

  2017.gada  

Nr. Aktivitāte Maijs Jūn.. Jūl. Aug. Sept. Okt. Nov. 
Atbildīgā 
persona** 

1.   
  

     

2.   
  

     

3.   
  

     

4.          

5. 
Projekta gaitas un 
rezultātu foto 
dokumentēšana 

 
  

     

6. 
Projekta īstenošanas 
pārskata sagatavošana un 
iesniegšana 

 
  

     

 
Kopā:  

** vārds, uzvārds - jābūt minētai starp personām, kas uzskaitītas projekta ieviešanas grupā 
 

18. Pievienoti dokumenti 
1. Piem. Zemesgabala plāns 1 lapa 
2. Zemesgabala īpašnieka piekrišana 1 lapa 
3. Utt.  
....   
   



   
 

 
Iesniedzēja paraksts: 
 
                                                

(Vārds, uzvārds, paraksts, datums) 
 
 
 

  



 


