PIETEIKUMA VEIDLAPA KONKURSAM
“MANA SAPŅU SKOLA”

1. Projekta nosaukums

2. Ziņas par projekta pieteicēju

Pamatinformācija par
pieteicēju
(kad dibināts, darbības
mērķis, cik biedrus
apvieno, līdzšinējā
darbība, galvenie
paveiktie darbi,
sadarbība ar pašvaldību,
uzņēmējiem u.c., cita
būtiska informācija).
Pielikumā var papildus
pievienot informāciju par
pieteicēju (piem., bukletu,
publikācijas presē u.c.).

3. Ziņas par atbildīgo kontaktpersonu
Vārds, uzvārds:
Amats organizācijā (ja ir):
Pasta adrese:
Tālrunis/fakss:
3. Projekta nepieciešamības pamatojums (risināmās problēmas apraksts, kas ir
mērķauditorija, kāpēc šī projekta realizēšana ir svarīga, projekta atbilstība konkursa
nolikuma prioritātēm)

4. Projekta mērķis un uzdevumi (kas tiks sasniegts?)
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5. Projekta aktivitātes un laika grafiks (kas, kur, kad, cik ilgi notiks, cik dalībnieku,
atbildīgie rīkotāji, aktivitāšu sadalījums pa mēnešiem, cita informācija).
.

Aktivitāte/projekta
mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

Aktivitāte Nr.1

Aktivitāte Nr.2

Aktivitāte Nr.3

6. Projekta rezultāti (kas tiks sasniegts, izmainīts projekta rezultātā?)(a) saskaitāmie,
piem. dalībnieku skaits, norises ilgums, semināru skaits u.tml., (b) kvalitatīvie –
raksturojiet saturiskās izmaiņas.
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7. Projekta budžets (ja nepieciešams, izvērstāku budžetu var pievienot uz atsevišķas
papildus lapas)
Nr.

Pieprasītā
summa

Aprēķins (kalkulācija)

Izdevumu veids

Kopā:
8. Pieteicēja pašieguldījums un/vai līdzfinansējums projekta īstenošanai (aprakstiet
(a) brīvprātīgā darba ieguldījumu, piem., cilvēku skaits, darba stundas, kādus darbus
veiks, (b) mantisku ieguldījumu, piem., pašvaldība ļaus par brīvu izmantot telpas
noteiktas stundas/dienas, piešķirs transportu u.c. vai (c) līdzfinansējumu naudā (kas dos
naudu, cik daudz, kādiem izdevumiem). Ja iespējams, (a) un (b) ieguldījumu aprēķiniet
arī latos. Ja nepieciešams, izvērstāku aprakstu var pievienot uz atsevišķas papildus
lapas).

Pielikumā jāpievieno:
1. projekta īstenotāju CV,
2. divas īsas (līdz 40 vārdiem) parakstītas atbalsta vēstules no personām, kas nav iesaistītas
projekta īstenošanā, bet var ieteikt projekta īstenotāju vai novērtēt projekta nozīmi. Atbalsta
vēstule rakstāma uz veidlapas (organizācijai), tajā jānorāda devēja vārds, uzvārds, adrese,
tālrunis,
3. uz atsevišķas A4 lapas jāuzraksta un projekta pieteicējam jāparaksta sekojošs teksts:
Projekta nosaukums: _____________

Projekta pieteicējs: _______________
Saistības

Apliecinu, ka projekta pieteikumā un pielikumos sniegtā informācija ir precīza un pareiza.
Apņemos ievērot visus “Lielvārdes attīstības fonda” noteikumus attiecībā uz piešķirtā
finansējuma izlietošanu un atskaišu iesniegšanu.
Datums, pieteicēja paraksts, zīmogs (ja ir)
4. reģistrācijas apliecība (ja ir),
5. cita būtiska informācija.
Projekta pieteicēja paraksts, datums, zīmogs (ja ir).
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