1. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 4.marta
noteikumiem Nr. 128
Projekta iesniegums valsts atbalsta saņemšanai
Pretendents
(firma (juridiskai personai) vai vārds, uzvārds)

Adrese
Tālruņa numurs
E-pasta adrese
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Projekta nosaukums
Projekta atbilstība (atzīmēt ar X)
Izpētes projekts
Izpildes termiņš (pilnos mēnešos, ne vairāk kā 10)
Projekta vadītājs (vārds, uzvārds)
Tālruņa numurs, e-pasta adrese

Attīstības projekts

Aizpilda, ja pretendents ir juridiska persona
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā
Juridiskā adrese
Bankas rekvizīti
Aizpilda, ja pretendents ir fiziska persona
Personas kods
Deklarētās dzīvesvietas adrese
Bankas rekvizīti
1. Projekta apraksts
1.1. projekta mērķis un apraksts (līdz 1000 rakstu zīmēm)
1.2. projekta uzdevumi – detalizēti aprakstīt, ko plānots paveikt, kurus pasākumus īstenot,
kādi ir katra darba izpildītāja pienākumi un uzdevumi projektā (līdz 1500 rakstu zīmēm)
1.3. projekta mērķa un rezultātu sasniegšanai piedāvātais risinājums – kā veiktie uzdevumi
nodrošinās projekta mērķa sasniegšanu, kādi ir gaidāmie rezultāti, kādas kvantitatīvas un
kvalitatīvas pārmaiņas ir gaidāmas – nosaukt rezultatīvos rādītājus (līdz 1000 rakstu zīmēm)
1.4. aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta gaitā izveidotās infrastruktūras uzturēšana pēc
projekta pabeigšanas (izpētes projektiem) (līdz 500 rakstu zīmēm)
1.5. projekta īstenošanā iesaistītie partneri
1.6. projekta metodika (izpētes projektiem)
2. Kopējais projekta finansējums (norādīt veselos euro)
Meža attīstības fonds
EUR

N0406_4p1

% (no kopējā projekta
finansējuma)

Cits
EUR

% (no kopējā projekta
finansējuma)

Cita finansētāja nosaukums

2

3. Izpētes projekta vadītāja un izpildītāju nozīmīgākie iepriekšējo triju gadu rezultāti ar
projektu saistītajā jomā
3.1. monogrāfijas, grāmatas (skaits)
3.2. publikācijas (skaits), tajā skaitā
3.2.1. starptautiski citējamos zinātniskos žurnālos (skaits)
3.2.2. nacionālas nozīmes zinātniskos žurnālos (skaits)
3.2.3. zinātniskos un citos izdevumos (skaits)
3.3. dalība starptautiskos projektos (skaits)
3.4. informatīvie pasākumi (piemēram, semināri, priekšlasījumi un lekcijas) (nosaukums)
3.5. nozīmīgāko publikāciju (nosaukums, autors, gads, izdevums, numurs, lappuses),
projektu, starptautisko projektu (nosaukums, gads, finansētājs) un patentu (nosaukums,
autors, gads, numurs, valsts) saraksts
4. Attīstības projekta vadītāja un izpildītāju nozīmīgākie iepriekšējo triju gadu rezultāti
4.1. iepriekš vadīti projekti (skaits)
4.2. piedalīšanās projektu īstenošanā izpildītāja statusā (skaits)
4.3. nozīmīgāko projektu saraksts (nosaukums, gads, finansētājs, pienākumi projekta
īstenošanā)
% no kopējām
izmaksām

5. Projekta izmaksu pozīcijas*
5.1. darba alga
viena mēneša izmaksas
(EUR)

vārds, uzvārds

mēnešu
skaits

kopā
(EUR)

kopā

5.2. valsts sociālā apdrošināšana
vārds, uzvārds

viena mēneša izmaksas
(EUR)

mēnešu
skaits

kopā (EUR)

vienas personas
izmaksas (EUR)

personu
skaits

kopā (EUR)

vienas vienības cena
(EUR)

vienību
skaits

kopā (EUR)

vienas vienības cena
(EUR)

vienību
skaits

kopā (EUR)

kopā

5.3. komandējumi
valsts, pilsēta
kopā

5.4. materiāli
nosaukums
kopā

5.5. pakalpojumi
nosaukums
kopā

5.6. atskaitījumi institūcijas infrastruktūras uzturēšanai, piemēram, telpu īre, elektroenerģija,
apkure (ne vairāk kā 10 % no kopējām projekta izmaksām)
vienas vienības cena
(EUR)

nosaukums
kopā
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vienību
skaits

kopā (EUR)
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5.7. PVN (ja projekta izpildītājs ir PVN maksātājs)
kopā

100 %

6. Informācija par projekta vadītāja un izpildītāju plānoto darba slodzi (h) 2014. gadā citos
projektos
Vārds, uzvārds

Projekta nosaukums un finansētājs

Slodze (h)

7. Komandējumi
Komandējuma
valsts, pilsēta

Komandētā persona
(vārds, uzvārds)

Komandējuma mērķis, projekta uzdevums (numurs),
kura īstenošanā ietilpst komandējums

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.
Projekta vadītājs
(vārds, uzvārds)

(paraksts**)

(datums**)

(paraksts**)

(datums**)

Institūcijas*** vadītājs
(vārds, uzvārds)

Piezīmes.
1. * Visas izmaksas pierāda ar apliecinošiem dokumentiem pēc projekta izpildes.
2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
3. *** Institūcijas vadītājs iesniegumu paraksta, ja to iesniedz juridiska persona.

Zemkopības ministrs
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Jānis Dūklavs

