3.pielikums

Lielvārdes novada domes
2018.gada 28.marta noteikumiem Nr....

Lielvārdes novada pašvaldības

„Vietējo iniciatīvu konkurss”
PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPA
A. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU
A.1 Projekta iesniedzējs:

A.2 Projekta nosaukums:
A.3 Projekta iesnieguma reģistrācijas numurs un
datums:

LNP/___________________

(Informāciju aizpilda Lielvārdes novada pašvaldība)

____. ____. 201___.

A.4 Projekta kopsavilkums
Kopsavilkumā īsumā jāietver šāda informācija: projekta mērķis, mērķa grupas, īstenošanas vieta un
sagaidāmie rezultāti (ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes).

A.5 Projekta norises vieta

A.6 Projekta sākuma un beigu datums:

dd/mm/gggg

-

dd/mm/gggg

A 7. Projekta kopējās izmaksas:
EUR

%

Projekta kopsumma
Projekta iesniedzēja nodrošinātais
līdzfinansējums, t.sk., dalības maksas,
projekta iesniedzēja finansējums natūrā
un no citiem avotiem piesaistītais
finansējums
Lielvārdes novada pašvaldības
finansējums

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEDZĒJU
B 1. Vispārējā informācija par projekta iesniedzēju (fiziska persona)
Vārds, uzvārds
Personas kods
Deklarētā adrese
Faktiskā adrese
Tālrunis
E-pasta adrese

B 2. Vispārējā informācija par projekta iesniedzēju (juridiska persona)
Reģistrācijas numurs
Juridiskās darbības forma
Juridiskā adrese
Korespondences adrese
Projekta pieteicēja likumīgais pārstāvis (paraksttiesīgā persona):
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Tālruņa numurs
e-pasta adrese
Projekta vadītājs:
Vārds, uzvārds
Tālruņa numurs
e-pasta adrese

B 3. Projekta iesniedzēja apraksts:
Lūdzu, sniedziet informāciju par projekta iesniedzēja kompetencēm, pieredzi un dzīves aprakstu.
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C. DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU
C 1. Projekta mērķis

C 2. Projekta nepieciešamības pamatojums
Lūdzu pamatojiet projekta nepieciešamību, aprakstiet esošo situāciju, norādot problēmas, kuras
paredzēts risināt projekta ietvaros un ko projekta īstenošana dos Lielvārdes novada iedzīvotājiem.
Raksturojiet projekta sasaisti ar citām iniciatīvām (iepriekš īstenotiem projektiem un veiktiem
darbiem) norādīto problēmu risināšanā.

C 3. Informācija par ieguvējiem no projekta īstenošanas (mērķa grupas):
Lūdzu norādiet gan tiešos ieguvējus, gan tos, kurus projekta rezultāti ietekmēs netieši. Miniet
konkrētus skaitļus, norādot datu avotu. Ieguvējiem jābūt Lielvārdes novada iedzīvotājiem.
Mērķa grupa

Ieguvēju skaits

KOPĀ:
C 4. Projekta aktivitāšu apraksts
Lūdzu norādiet projektā veicamo aktivitāšu nosaukumus un sniedziet detalizētu to aprakstu, minot
aktivitātes mērķi, veicamos darbus, atbildīgo par aktivitātes ieviešanu, ieviešanas metodes, norises
ilgumu, dalībniekus u.c. Aprakstiet aktivitātēs sasniedzamos kvantitatīvos (skaitliskos) un kvalitatīvos
(izmaiņas, uzlabojumi) rezultātus un to novērtēšanas rādītājus. Rādītājiem jābūt precīzi definētiem,
izmērāmiem un objektīvi pārbaudāmiem.
Nr.

Aktivitātes
nosaukums

Detalizēts aktivitātes apraksts
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Sasniedzamie rezultāti

C 5. Programmas līdzfinansējuma finansēto aktivitāšu laika grafiks
Aktivitātēm jāsakrīt ar C 4.punktā norādītajām aktivitātēm.

Nr.

Mēnesis, gads*
Aktivitātes
nosaukums

* Lūdzu, norādiet mēnešu nosaukumus hronoloģiskā secībā. Kā pirmais jānorāda mēnesis, kurā
paredzēts uzsākt programmas līdzfinansējuma finansēto aktivitāšu īstenošanu.

C 6. Projekta publicitāte
Aizpilda aktivitātes “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” projekta pieteicēji.

Aprakstiet kā plānots informēt sabiedrību par projektu un tā rezultātiem, norādot iespējamos
informatīvos sadarbības partnerus.
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PROJEKTA BUDŽETS
Projekta budžetam jāsakrīt ar A 7. punktā norādītajām projekta izmaksām.

Nr.
p.
k.

Izmaksu pozīcijas
nosaukums

t.sk., finansējuma sadalījums:
Pašu finansējums,
Trešo personu līdzfinansējums
t.sk. dalības
maksas,
Aprēķins
Summa, EUR
Pašvaldības
ieguldījums
Summa,
finansējums, EUR
Finansētāja nosaukums
natūrā, mantiskais
EUR
ieguldījums u.c.,
EUR
1. aktivitāte „_______________________”:

1.
2.
3.
2. aktivitāte „_______________________”:
4.
5.
..
... aktivitāte „_______________________”:

... aktivitāte „_______________________”:

KOPĀ:
100%

%

%

%

D. Projekta iesniedzēja apliecinājums
Es, projekta iesniedzējs
Ja projekta iesniedzējs ir kāda no
uzņēmējdarbības tiesiskajām
formām
projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona,
vārds, uzvārds
amata nosaukums

ar parakstu apliecinu, ka uz projekta
iesnieguma iesniegšanas dienu,
dd/mm/gggg

projekta iesniedzējs:
1. ir iepazinies ar visiem programmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas ir
noteikti programmas Konkursa nolikumā, un projekta īstenošanas gaitā apņemas tos
ievērot;
2. uzņemas atbildību par projekta aktivitāšu īstenošanu un vadību, kā arī to rezultātiem;
3. tam nav nenokārtotu saistību ar Lielvārdes novada pašvaldību, tai skaitā, nav nodokļu,
nomas u.c. maksājumu parādu, iepriekšējā gada konkursa noslēgtā līguma termiņa
ietvaros nav nesagatavotas un neiesniegtas projekta atskaites un citi prasītie dokumenti,
u.c.;
4. ir veicis neatbilstoši izlietoto līdzekļu atmaksu citu Lielvārdes novada pašvaldības
finansēto programmu ietvaros (ja attiecināms);
5. tam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā apmērā
nodrošinātu projekta līdzfinansējumu, kā arī projekta īstenošanas nepārtrauktību;
6. ir atbildīgs par projekta iesniegumā sniegto ziņu pareizību un precizitāti;
7. nepretendē saņemt dubultu finansējumu vienu un to pašu aktivitāšu īstenošanai.
Apzinos, ka gadījumā, ja tiks konstatēts, ka esmu apzināti vai nolaidības dēļ sniedzis
nepatiesas ziņas, projekta iesniedzējam tiks liegta iespēja saņemt atbalstu, kā arī būs
pienākums atmaksāt jau saņemto atbalstu.

Paraksts ______________
Datums ______________
Zīmogs (ja attiecināms)

Domes priekšsēdētāja

S.Ločmele

