
1.pielikums
Valmieras novada pašvaldības 28.10.2021. nolikumam
„Valmieras novada pašvaldības kultūras, sporta un
nometņu projektu konkursi”

PIETEIKUMS
VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
KULTŪRAS, SPORTA UN NOMETŅU

PROJEKTU KONKURSAM

Pašvaldības projektu konkurss (atzīmēt)  Kultūras projektu konkurss

 Sporta projektu konkurss

1. DAĻA - PROJEKTA PAMATDATI

1.1. Projekta nosaukums

1.2. Projekta iesniedzējs
Projekta pieteicēja (organizācijas) pilns
nosaukums
Juridiskā adrese

Tālrunis

E-pasta adrese, mājas lapa

Reģistrācijas Nr.

Bankas rekvizīti (bankas nosaukums,
konta Nr. un bankas kods)

Līgumslēdzēja personas vārds, uzvārds

Amata nosaukums

1.3. Projekta vadītājs (kontaktpersona)
Projekta vadītāja vārds, uzvārds

Ieņemamais amats/nodarbošanās

Tālrunis/mob. tālrunis

E-pasta adrese

1.4. Projekta finansējums

Projekta kopsumma EUR

No pašvaldības pieprasītā summa EUR

Līdzfinansējums no citiem avotiem EUR

1.5. Projekta īstenošanas termiņš
(datumi)

1.6. Projekta īstenošanas vieta

1.7. Projekta īss kopsavilkums
Īsi (līdz 250 vārdiem) ) raksturojiet projektā risināmo problēmu, norādiet projekta mērķi, galvenos pasākumus, mērķauditoriju un
projekta rezultātus.

1.8. Projekta sadarbības partneri (aizpildīt, ja attiecināms)
Par katru partneri, kas piedalās projektā, aizpildiet atsevišķu tabulu.

Organizācijas pilns nosaukums
Adrese
Tālrunis
E-pasts, mājas lapa



Reģistrācijas Nr.
Par projektu atbildīgās personas vārds,
uzvārds, ieņemamais amats
Tālrunis
E-pasts

Sadarbības partnera loma un līdzdalība
projekta ieviešanas laikā
Sadarbības partneris piedalās
projekta īstenošanā ar
līdzfinansējumu

Jā Summa: EUR

Nē

2. DAĻA - PROJEKTA APRAKSTS (līdz 2 lapaspusēm)

2.1. Esošās situācijas apraksts un problēmas raksturojums
Aprakstiet problēmu, kuru vēlaties risināt ar sava projekta palīdzību. Raksturojiet līdzšinējo situāciju – miniet konkrētus faktus,
kas parāda problēmas apmērus, izpausmes.

2.2. Projekta mērķauditorijas raksturojums
Aprakstiet projekta mērķauditoriju, tajā skaitā, aprakstiet, kā plānots organizēt izvēlētās mērķauditorijas iesaisti projektā (ja
attiecināms).

2.3. Projekta mērķis un uzdevumi
Norādiet, ko vēlaties sasniegt ar savu projektu. Nosauciet konkrētus mērķus, katru atsevišķo mērķi numurējot, kā arī konkrēti
veicamos uzdevumus.

2.4. Projekta rezultāti un to ietekmes apraksts
Norādiet projekta tiešos rezultātus un to paredzamo ietekmi uz mērķauditoriju. Norādiet gan projekta tiešos, gan netiešos
ieguvējus.

2.5. Plānotās aktivitātes projekta īstenošanai (darba plāns)
Aprakstiet, ko un kādā veidā esat paredzējuši veikt, lai sasniegtu projekta mērķus.

2.6. Projekta publicitāte
Īsi aprakstiet, kā plānots nodrošināt projekta publicitāti un izplatīt informāciju par projekta rezultātiem.

DATUMS: PROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTS:
_______________________________



3. DAĻA - PROJEKTA BUDŽETS

Nr.
p.k.

Izdevumu pozīcija Izdevumu aprēķins:
Finansējums

kopā

Nepieciešamais
finansējums no
pašvaldības

Pašieguldījums
(projekta pieteicēja

ieguldījums)

Līdzfinansējums
(citi avoti)

1. Honorārs, atalgojums

2. Telpu noma

3. Reklāma un poligrāfija

4. Ēdināšanas pakalpojumi

5. Transporta izdevumi

6. Materiālu izmaksas

7. Aprīkojuma un inventāra noma

8. Tehnikas noma

9. Citi izdevumi (norādīt pozīciju)

Kopā:

Salīdzinājums %:

DATUMS: PARAKSTS:

_______________________________


