1.PIELIKUMS
Ķekavas novada fizisko personu un nevalstisko organizāciju
projektu
atbalsta konkursa nolikumam

PIETEIKUMA VEIDLAPA
PROJEKTA IDENTIFIKĀCIJAS
NUMURS

ĶEKAVAS NOVADA FIZISKO PERSONU UN
NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU
ATBALSTA KONKURSS

PROJEKTA PIETEIKUMA
IESNIEGŠANAS DATUMS UN LAIKS

PARAKSTS:

Ķekavas novada pašvaldība
Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
tālr. 67935803, 8488
e-pasts: nvo@kekava.lv

1. PROJEKTA NOSAUKUMS

2. PROJEKTA IESNIEDZĒJS
Fiziskas personas vārds, uzvārds/
Organizācijas nosaukums, juridiskais statuss
Adrese (juridiskā un pasta)
Tālrunis, fakss
E-pasts, mājas lapa
Personas kods/ Reģistrācijas Nr.
Bankas nosaukums, bankas kods
Bankas norēķinu konts
Vadītāja vārds, uzvārds
3. PROJEKTA VADĪTĀJS (KONTAKTPERSONA)
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Adrese
Tālrunis, fakss
E-pasts
4. PAR FINANSĒJUMU ATBILDĪGĀ PERSONA
Atbildīgās personas vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Adrese
Tālrunis, fakss
E-pasts
5. ĪSS PRETENDENTA APRAKSTS
Miniet organizācijas galvenos darbības virzienus (ja attiecināms), pieredzi līdzīgu projektu
realizēšanā, mērķauditoriju, galvenos sadarbības partnerus un atbalstītājus, līdzšinējo
sadarbību ar pašvaldību. Raksturojiet šī projekta saistību ar Jūsu organizācijas darbību.

6. PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Īsi raksturojiet projekta risināmo problēmu, kā arī norādiet mērķi, uzdevumus, galvenos pasākumus,
mērķauditoriju un rezultātus. Apjoms - ne vairāk par1/2 lpp.

7. PROJEKTA MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Norādiet, ko vēlaties sasniegt, realizējot šo projektu. Nosauciet mērķus un konkrētus
uzdevumus, katru atsevišķi numurējot.

8. PROJEKTA MĒRĶA GRUPA/-AS
Norādiet gan tiešos ieguvējus, gan tos, kurus projekta rezultāti ietekmēs netieši. Miniet
konkrētus skaitļus. Apjoms – ne vairāk kā 10 rindiņas.

9. PROJEKTA AKTIVITĀTES / PASĀKUMI
Nosauciet konkrēti visas tās darbības un pasākumus, kas tiks veikti, kur un cik ilgi, lai
sasniegtu projekta mērķus. Norādiet plānoto dalībnieku skaitu. Katru atsevišķo darbību vai
pasākumu numurējiet. Apjoms – ne vairāk kā 2 lpp.
N.B. Sporta un rotaļu laukumu elementiem jābūt izgatavotiem un uzstādītiem

atbilstoši 07.01.2020. MK noteikumiem Nr.18 “Spēļu un rekreācijas laukumu
drošuma noteikumi”
Nr.p.k. Projektā plānotās aktivitātes

10. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS

aktivitātes apraksts

Projekta sākums:
(diena, mēnesis,
gads)

Projekta nobeigums
(diena, mēnesis, gads)

11. PROJEKTA AKTIVITĀŠU LAIKA GRAFIKS
Norādiet 10.punktā numurēto projekta aktivitāšu un pasākumu laika sadalījumu pa
mēnešiem pēc šāda parauga (var uzrādīt arī vairāku mēnešu aktivitātes)
Aktivitātes nosaukums
Realizācijas laiks
1.

06.2021. 07.2021.

11.2021.

12. PROJEKTA REZULTĀTI UN MĒRĶA AUDITORIJAS IEGUVUMI
(a) kvantitatīvie rādītāji, piem., uzstādīto rotaļu elementu skaits, ietves vai ielas garums,
u.tml., (b) kvalitatīvie rādītāji- raksturojiet projekta mērķa un uzdevumu sasniegšanu.
Apjoms – ne vairāk par1/2 lpp.

13. PROJEKTA BUDŽETA POZĪCIJU SKAIDROJUMS (piemēram, plānoto
materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma nomas izdevumu pamatojums, skaidrojums, kā
apzinātas preču un pakalpojumu vidējās cenas u.tml.)

14. APRAKSTĪT, KĀ TIKS NODROŠINĀTA PROJEKTA SASNIEGTO
REZULTĀTU UZTURĒŠANA PEC PROJEKTA PABEIGŠANAS (Apjoms – ne
vairāk par 10 rindiņām.)
N.B. Sporta un rotaļu laukumu elementiem jābūt izgatavotiem un uzstādītiem

atbilstoši 07.01.2020. MK noteikumiem Nr.18 “Spēļu un rekreācijas laukumu
drošuma noteikumi”

15. APRAKSTĪT KĀDI PUBLICITĀTES PASĀKUMI TIKS VEIKTI, LAI
ATSPOGUĻOTU PROJEKTA REZULTĀTUS
(Apjoms – ne vairāk par 10 rindiņām.)

16. PARAKSTI
2021. gada _____
._________________

Fiziska persona /Organizācijas vadītājs / vārds,
uzvārds/
_________________

z.v.

(paraksts)

Projekta vadītājs / vārds, uzvārds/
_________________
(paraksts)

17. PIELIKUMI
1.
2.
3.

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

