2.pielikums
Priekules novada pašvaldības
projektu konkursu nolikumam
APSTIPRINĀTS
ar Priekules novada pašvaldības
projektu vērtēšanas komisijas
201_.gada __. _____________
Lēmumu (protokols Nr.___, ___.§)

PROJEKTA PĀRSKATS
1. PROJEKTA PAMATDATI
Projekta īstenotāja nosaukums
Projekta nosaukums
Priekules novada pašvaldības projekta
konkursa nosaukums
Projekta īstenošanas laiks
Projekta identifikācijas numurs
(vērtēšanas komisijas piešķirtais Nr., norādīts
līgumā)

2. PROJEKTA SATURISKAIS PĀRSKATS
2.1. Projekta aktivitāšu faktiskais laika grafiks
Aktivitātes numuram un nosaukumam jāsakrīt ar projekta iesnieguma B.2.punktā norādītajām aktivitātēm.
Norādīt faktisko aktivitāšu realizēšanas laiku. **Piemēram 06.06.2019.-12.06.2019. Atbilstošās nedēļas
grafikā atzīmēt ar “X.

Nr.

Aktivitātes nosaukums
(atbilstoši projekta
iesnieguma veidlapas
B.2.punktam)

1.
2.
...

Nedēļas**

2.2. Ja projekta ieviešanas laikā ir radušās novirzes laika grafikā, lūdzu, pamatojiet to.
Ja neattiecas norādīt N/A.

2.3. Projekta rezultātu novērtēšanas rādītāji
Aprakstiet sasniegtos projekta kvantitatīvos (skaitliskos) un kvalitatīvos (izmaiņas, uzlabojumi) rezultātus un
kā tie tika novērtēti. Rādītājiem jābūt precīzi definētiem, izmērāmiem un objektīvi pārbaudāmiem. Aktivitātes
numuram un nosaukumam jāsakrīt ar projekta iesnieguma B.2.punktā norādītajām aktivitātēm.

Aktivitātes
Nr.
(atbilstoši
projekta
iesnieguma
B.2.punktam)

Rezultāti un to novērtēšanas rādītāji
Kvantitatīvie rezultāti

Kvalitatīvie rezultāti

(cik daudziem, vai cik
katram deva aktivitāte)

(ko katra aktivitāte deva
mērķauditorijai)

1.
2.
…
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Informācijas avoti un
pārbaudes paņēmieni
(norādīt rezultātu
apliecinošo metodi,
dokumenta nosaukumu,
pārskatam pievienotā
pielikuma numuru)

3. PROJEKTA FINANŠU ATSKAITE
3.1. Projekta budžeta izpildes tāme
Par personāla izmaksām jābūt noslēgtam līgumam un jābūt nomaksātiem valstī noteiktiem nodokļiem- darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(turpmāk- VSAOI), darba ņēmēja VSAOI, iedzīvotāja ienākuma nodoklis (turpmāk-IIN, u.c. atbilstošiem nodokļiem. *Projekta organizatoru ieguldījumi, tai skaitā ieguldījums
brīvprātīgā darba veidā atbilstoši nolikuma 31.9.punkta noteikumiem, par ko sagatavots projekta vadītāja un brīvprātīgā darba veicēja apliecināts darba nodošanas pieņemšanas akts. Budžeta pozīciju numuriem jāsakrīt ar projekta iesnieguma budžeta tāmes numuriem, tabula C.1.

Nr.

Izdevumi
(katrai pozīcijai norādīt
aktivitātes numuru atbilstoši
iesnieguma B.2.punktam)

Plānotās izmaksas
(izmaksas saskaņā ar līgumu, plānoto
budžeta tāmi)
Kopā,
EUR

Pašvaldības
finansējums,
EUR

Projekta
iesniedzēja
līdzfinansējums, EUR*

Faktiskās izmaksas
(izmaksas atskaites periodā saskaņā ar apliecinošajiem dokumentiem)
Mērvienība

Skaits

Vienas
vienības
izmaksas

Kopā,
EUR

(X)

(Y)

(X*YB)

Pašvaldības
finansējums,
EUR

Projekta
iesniedzēja
līdzfinansējums, EUR*

Izdevumus
apliecinošā
pielikuma
numurs
/-i

1.
…
Projekta izmaksas kopā, EUR:
1) ieguldījums brīvprātīgā darba
veidā, EUR*

x

x

x

x

x

x

x

x

2) finansiālais ieguldījums, EUR

x

x

x

x

x

x

x

x

Finansējuma avotu sadalījums, %:

100

x

x

x

100

1) ieguldījums brīvprātīgā darba
veidā, %*

x

x

x

x

x

x

x

x

2) finansiālais ieguldījums, %

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

4. PIELIKUMU SARAKSTS UN CITA INFORMĀCIJA
4.1. Pielikumi
Sastādiet pielikumu sarakstu, kas pievienoti šim ziņojumam, lai apstiprinātu pārskata 2.3.punkta “Projekta
rezultātu novērtēšanas rādītāji” un 3.1. “Projekta budžeta izpildes tāme” sniegto informāciju. Norādiet
pielikuma numuru, attiecīgā pielikuma nosaukumu un atsauci uz konkrēto aktivitāti un/vai materiālu, kas
minēts šajā atskaitē. Visi pielikumi jāpievieno aiz PROJEKTA PĀRSKATA, ievērojot šajā sarakstā norādīto
secību.

Pielikuma
Nr.

Pielikuma nosaukums

Atsauce

1.
2.
...
4.2. Cita informācija
Sniedziet citur neminētu informāciju, ja nav, tad norādiet N/A.

Es kā projekta iesniedzējs apliecinu, ka visa atskaitē norādītā informācija ir pareiza.
Projekta iesniedzēja vārds, uzvārds:
(juridiskai personai- vadītāja vārds, uzvārds)

Projekta iesniedzēja paraksts:
(juridiskai personai- vadītāja paraksts)

____________________________________

____________________________________

Projekta vadītāja vārds, uzvārds: ____________________________________
Projekta vadītāja paraksts: ____________________________________
Datums: 20 __.gada __.________________
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