1. pielikums
Projektu konkursa nolikums
“Jauniešu biznesa ideju konkurss
Lielvārdes novadā”

Jauniešu biznesa ideju konkurss Lielvārdes novadā
PIETEIKUMA veidlapa
1. Informācija par iesniedzēju
Vārds, Uzvārds
Personas kods
Adrese
Tālrunis
E-pasts
2. Informācija par plānoto komersantu – komersanta veids
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību
Individuālais komersants
Cits ( norādīt)

Vārds, uzvārds

Datums

Paraksts

Klāt pie Pieteikuma veidlapas pievienots iesniedzēja dzīves un darba apraksts - CV.

2. pielikums
Projektu konkursa nolikums
“Jauniešu biznesa ideju konkurss
Lielvārdes novadā”

I BIZNESA PLĀNS
Komercdarbības (biznesa) projekta apraksts
1. Īss paredzētās komercdarbības (biznesa) apraksts

2. Biznesa projekta mērķis(-i)

3. Esošās situācijas apraksts
(Kāpēc esošā tirgus situācija prasa jaunus risinājumus)

4. Produktu/ pakalpojumu apraksts
(Piedāvātās iespējas,cena, cenu veidošanas princips, salīdzinājums ar konkurentiem,
izaugsmes iespējas)

5. Īstenošanas vieta
(Aprakstīt vietu, kur tiks veikta saimnieciskā darbība)

6.Piegādātāju apraksts
(Aprakstīt nepieciešamo preču/pakalpojumu piegādātājus,cenu aptaujas rezultāts,pieredze)

7. Noieta tirgus analīze
(Esošā tirgus izpēte, apraksts, klienti, konkurenti)

8. Pārdošanas plāns
(Plānotā produkta/pakalpojuma virzība, reklāma)

9. Darbinieki
(Plānoto darbinieku skaits,to funkcijas)

10. Esošas iestrādnes veiksmīgai projekta īstenošanai

II Komercdarbības projekta finansiālās daļas apraksts
1. Plānotās projekta izmaksas
Nr. p. k.

Izmaksas
Produkta/pakalpojuma nosaukums

Laika posms
No
Mēnesis/gads

Līdz
Mēnesis/gads

1.
2.
3.
(...)
2. Plānoto izmaksu tāme
Projekta izmaksu pozīcijas

Izmaksas
bez PVN
(EUR)

ATBALSTĀMĀS IZMAKSAS
1.
2.
3.
(...)
I Kopējās projekta atbalstāmās izmaksas
NEATBALSTĀMĀS IZMAKSAS
1.
2.
3.
(...)
II Kopējās projekta neatbalstāmās izmaksas
III Kopējās projekta izmaksas (I+II)

3. Finansēšanas plāns
Finanšu avots
Privātie līdzekļi
Pašvaldības finansējums
Kredīts bankā
Cits
KOPĀ

Kopsumma (EUR)

Procentdaļa (%)

100%

4. Naudas plūsmas aprēķins (detalizēts pa mēnešiem – vismaz 3 gadiem) 3.
pielikums
(Nākošajā lapā)

3.pielikums
Projektu konkursa nolikums
“Jauniešu biznesa ideju konkurss
Lielvārdes novadā”
Finanšu plūsma pasākuma realizācijas laikā
Atlikums mēneša sākumā
Finanšu līdzekļu ienākumi:
Ienākumi no komercdarbības
darbības:

Kopā,
EUR

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

realizācija
Pakalpojumi
realizācija
Debitoru parādi
Kredīti
Citi finanšu līdzekļu ienākumi
Kopējie finanšu līdzekļu ienākumi
Naudas finanšu izdevumi:
Naudas finanšu izdevumi:
Telpu noma
Degviela un smērvielas
Darba alga un sociālās
apdrošināšanas maksājumi
Elektroenerģija un kurināmais
Pakalpojumi Kredītprocenti
Īstermiņa kredīta atmaksa
Ieguldījumi pamatlīdzekļos
Nekustamā īpašuma nodoklis

Telekomunikācijas pakalpojumi
Kopējie finanšu līdzekļu izdevumi
Finanšu līdzekļu atlikums

4.pielikums
Projektu konkursa nolikums
“Jauniešu biznesa ideju konkurss
Lielvārdes novadā”

Atskaite par finanšu līdzekļu izlietojumu
Projekta konkursa „Jauniešu biznesa ideju konkurss Lielvārdes novadā”
1.Uzņēmuma nosaukums vai personas vārds, uzvārds: ______________________________
2.Uzņēmuma reģistrācijas numurs: _____________________________________________
3.Uzņēmuma juridiskā adrese: _________________________________________________
4.Uzņēmuma faktiskā adrese: __________________________________________________
5.Uzņēmuma atskaites sniegšanas periods: __________________________________________________________

Projekta izmaksu pozīcijas nosaukums saskaņā
ar apstiprināto projekta
pieteikumu/pakalpojuma nosaukums

Izmaksas
saskaņā ar
apstiprināto
projekta
pieteikumu

Faktiskās
izmaksas

Attaisnojuma
dokumenta*
nosaukums
datums
un numurs

Saimnieciskais
darījums

Summa
EUR (ar
PVN)

*Uzrādīt tikai tos dokumentus, kuri apliecina piešķirto līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajiem mērķiem. Attaisnojuma dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši
grāmatvedību reglamentējošiem dokumentiem.

Klāt pievienoti attaisnojuma dokumenti (čeku) kopijas uz........ lapām.
Datums: ____________________________________
Paraksts: ________________________

Attaisnojoša
dokumenta
Nr.
pielikumā

