
Pielikums Nr.1 

 
Krāslavas novads 

 

Projektu konkursa 

„Iedzīvotāji veido savu vidi 2021” 

PIETEIKUMA FORMA 
 

Pieteikums projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi 2021” jāiesniedz no 2021.gada 

8.marta līdz 16.aprīlim plkst.12.00 Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā (Krāslavā, 

Skolas ielā 7, 11.kab.) 1 eksemplārā, kā arī elektroniskā veidā CD vai uz e- pastu 

inara.dzalbe@kraslava.lv. Ārkārtas stāvokļa pagarināšanas gadījumā pieteikums papīra formā 

iesniedzams pasta kastītē pie Krāslavas novada domes, Rīgas ielā 51, Krāslavā. 

 

Pieteikumam noteikti jāpievieno teritorijas shēma ar objekta novietojumu/ telpas plāns, skices, 

fotoattēli vai cita projektu un tā rezultātus raksturojoša informācija. Projekta ideja jāsaskaņo ar 

attiecīgās zemes un/vai ēkas īpašnieku/-iem un apsaimniekotāju/-iem.  

 

Projekta numurs  
(aizpilda pašvaldība!) 

2021 -  

 

Projekta nosaukums  

 

 

Vispārējā informācija 

Iedzīvotāju grupa 

Grupas nosaukums  

 

Statuss  

(biedrība/ nereģistrēta 

iedzīvotāju grupa) 

 

Pilsēta / ciemats  

Juridiskā adrese (ja ir)  

Reģistrācijas numurs 

(biedrībai) 
 

Īss grupas apraksts 

 

 

 

 

 

Dalībnieku skaits grupā 

(min.10) 
 

 

Projekta koordinators (kontaktpersona) 

Vārds, uzvārds  

Pasta adrese  

Tālrunis dienā  

Tālrunis vakarā  

E-pasta adrese (ja lieto)  

Fakss  

 

mailto:inara.dzalbe@kraslava.lv


 

Informācija par projektu 

 

 

Projekta kopsavilkums 

(plānoto aktivitāšu un 

rezultātu apkopojums, 

projekta īstenošanas 

vieta, iesaistītie 

iedzīvotāji) 

 

 

Esošās situācijas īss 

apraksts 

 

 

 

 

 

Saskaņojums ar zemes 

un/vai ēkas  

īpašnieku/-iem un 

apsaimniekotāju 

(daudzdzīvokļu ēkas/tai 

pieguļošās zemes 

kopīpašuma gadījumā – 

pielikumā saskaņojuma 

lapa ar kopīpašniekiem) 

 

Projekta mērķi  

 

 

 

 

Detalizēts darbības plāns 

/ veicamo pasākumu 

apraksts, t,sk. norādot 

aktivitātes, ko plānots 

veikt pašu spēkiem 

 

 

 

 

 

Projekta īstenošanā 

iesaistīto cilvēku skaits 

 

Projekta rezultātu 

lietotāju skaits 

 

Rezultātu ilgtspēja 

 

 

 

 

Projekta laika plāns 

 

Īstenošanas termiņi no  līdz  

 

Laika grafiks 

Nr. Aktivitātes nosaukums Jūnijs Jūlijs Augusts Septemb

ris 

      

      

      



      

      

      

 

Nepieciešamie naudas līdzekļi un to avoti 

 

Izmaksu veids Aprēķins Summa 

EUR 

Finansējuma avots 
Krāslavas 

novada dome 

(maks.600 

Eur) 

Cits  
(norādiet 

konkrēti) 

     

     

     

     

     

KOPĀ    

 

 

Pielikumi:  

Teritorijas plāns/ telpas shēma 

Fotogrāfijas 

Skices 

Citi (...) 

 

Gadījumā, ja projektu iesniedz nereģistrēta grupa: 

 

Grupas dalībnieka vārds, uzvārds Datums / Paraksts vai tālruņa Nr. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ja nepieciešams, pievienojiet papildus lapu ar dalībniekiem 

 

Gadījumā, ja projektu iesniedz oficiāli reģistrēta organizācija: 

 

Organizācijas vadītāja vārds, uzvārds Datums / Paraksts 

  

Zīmogs, ja nepieciešams 
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