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Pielikums Nr.4 

 
 

  
 

GALA ZIŅOJUMS 

par projektu konkursa  „Iedzīvotāji veido savu vidi” piešķirtā finansējuma izlietojumu 

projektam: _______________  (līg. Nr__________________________) 

EUR ___.____ (summa vārdiem) 

 

Šajā ziņojumā grupai ir īsumā jāraksturo paveiktais darbs un jāpaskaidro, kā un kādus rezultātus 

izdevās sasniegt. Aprakstiet, kas piedalījās un ko kurš dalībnieks darīja. Aprakstiet arī īpašus 

apstākļus, kas ietekmēja jūsu idejas īstenošanu. Noteikti raksturojiem, kādu ietekmi projekts 

atstāja uz citiem.  

Vispārējā informācija 

Biedrības vai grupas 

nosaukums: 

 

Adrese:  

Tālrunis:  

Koordinators:  

e-pasts:  

Dalībnieku skaits 

grupā: 

 

 

Projekta īstenošana  

Lūdzu īsi raksturojiet to, kā notika projekta īstenošana, kas tajā piedalījās. (ne vairāk kā 2000 

zīmes) 

 

 

 

 

Projekta rezultāti  

Īsumā raksturojiet sasniegtos rezultātus. Īsi aprakstiet, vai bija kādi apstākļi, kas ietekmēja 

jūsu projekta īstenošanu, to sekmējot vai traucējot. Kā tie ietekmēja jūsu darbu? (ne vairāk kā 

1500 zīmes) 

 

 

 

 

 

Atziņas  

Kādi ir secinājumi pēc projekta īstenošanas? Vai cilvēki interesējās par jūsu paveikto darbu 

un tā rezultātu? Ko jūs ieteiktu citiem projektu īstenotājiem/ sev nākošajos projektos? (ne 

vairāk kā 1000 zīmes) 
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Piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaite 

 

N.p.

k. 

Pasākums Tāmē 

paredzēti 

EUR 

Izlietoti 

EUR 

Izmaksas 

Paskaidrojumi, attaisnojošie 

dokumenti*, nosaukums, Nr., 

datums 

(kopijas/ oriģināli pielikumā) 

1.      

2.     

 KOPĀ:    

*Attaisnojošos dokumentus lūgums noformēt, salīmējot uz A4 lapām un numurējot. Līdzīgu 

numerāciju lūgums ievērot arī tabulā. 

 

Pašu finansējuma izlietojuma atskaite 

Aizpildīt tad, ja projekta laikā bija jāiegulda savs finansējums 

 

N.p.

k. 

Pasākums Tāmē 

paredzēti 

EUR 

Izlietoti 

EUR 

Izmaksas 

Paskaidrojumi, attaisnojošie 

dokumenti*, nosaukums, Nr. 

,datums 

(kopijas/ oriģināli pielikumā) 

1.     

2.     

 KOPĀ:    

*Attaisnojošos dokumentus lūgums noformēt, salīmējot uz A4 lapām un numurējot. Līdzīgu 

numerāciju lūgums ievērot arī tabulā. 

 

Pārbaudiet, vai atskaitei esat pievienojis visus nepieciešamos dokumentus: 

 

Projekta īstenošanas foto fiksācija (vieta pirms/ pēc īstenošanas, darba process) – izdruka, CD 

 

Raksti par projektu , kur minēts Krāslavas novada domes finansētājums (minimums 1)  

 

Izdevumus attaisnojošie dokumenti (kopijas, ar rekvizītiem  un skaidri redzamu pirkuma objektu 

 (pavadzīmes, čeki, līgumi, akti , maksājumu uzdevumi utt.) salīmēti uz A4 lapām un sanumurēti  

 

Citi materiāli pēc pašu izvēles, kas atspoguļo projekta rezultātus  

(dalībnieku aptaujas,  iedzīvotāju novērtējums utt.)  


	M:\miklulane tulkotie\4_Atskaites forma_2020.doc
	Vispārējā informācija


