
 

 

1.pielikums 

Daugavpils novada domes 2019.gada 

13.jūnija nolikumam Nr.63 (protokols 

Nr.63., 40.&, lēmums Nr.1516) 
  

 

 

 

 

Projekta pieteikuma veidlapa 

 

Projekta nosaukums   

 

Informācija par pretendentu: 

Pieteikuma iesniedzējs ir:  

 Fiziska persona 

 Juridiska persona 

 

Fiziskai personai 

Vārds, uzvārds   

Deklarētā dzīvesvietas adrese  

Personas kods   

Tālrunis:  E-pasts:  

Interneta mājaslapas adrese  

  

Juridiskai personai  

Uzņēmuma pilns nosaukums  

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese:  

Vienotais reģistrācijas Nr.  

Tālrunis E-pasts:  



Interneta vietnes adrese  

Kontaktpersona (vārds, 

uzvārds tālrunis, e-pasts) 

 

 

Projekta īstenošanas vieta 

Daugavpils novadā (adrese/ 

nekustamā īpašuma 

kadastra numurs) 

 

 

Pieteikuma reģistrācija (aizpilda konkursa rīkotājs) 

Reģistrācijas numurs Nr. _________________ 

Reģistrācijas laiks (datums, 

plkst.). 

2019.gada ___. ____________, plkst. ___:___ 

 2. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU 

 

2.1. Īss projekta idejas 

apraksts  

(apraksts līdz 1200 zīmēm) 

 

 

 

 

2.2. Projekta idejas nozare:  

 tūrisms un ar to saistītās nozares; 

 transports un uzglabāšana; 

 ražošana: 

 metālizstrādājumu ražošana; 

 koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana; 

 pārtikas produktu un dzērienu ražošana; 

 datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana; 

 lauksaimniecības produktu pārstrāde; 

 cits____________________________________; 

 informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; 

 cits___________________________________________ 

 



2.3. Projekts ir vērsts uz sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvas īstenošanu:  

 jā 

               nē 

2.4. Produkta/ 

pakalpojuma vispārīgs 

apraksts  

 Nozīmīgākā informācija par 

produktu/pakalpojumu, t.sk. 

produkta izgatavošanai/ 

pakalpojuma sniegšanai 

nepieciešamās darbības, 

izejvielas; produkta 

unikalitāte Daugavpils 

novadam, Latgalei; 

tehnoloģijas salīdzinājums ar 

citām alternatīvām, 

konkurētspējīgākie tehniskie 

risinājumi; galvenie 

(tehniskie) raksturlielumi; 

iecerētās darbības atbilstība 

Daugavpils novada 

teritorijas plānojumam 

(Ieteicamais teksta apjoms - 

līdz 2000 zīmēm) 

 

 

2.5. Inovatīvi risinājumi 

Nozīmīgākā informācija par 

produkta/pakalpojuma 

inovācijas līmeni, t.sk. par 

jaunām zinātniskās, 

tehniskās, sociālās, kultūras 

vai citu jomu idejām, 

izstrādnēm un tehnoloģijām, 

kas tiks īstenotas 

produktā/pakalpojumā 

(Ieteicamais teksta apjoms - 

līdz 1200 zīmēm) 

 

 



2.6. Cenu politika 

Nozīmīgākā informācija par 

produktu/pakalpojumu cenas 

veidošanas pamatprincipiem, 

t.sk. vienas vienības 

pašizmaksa, vienas vienības 

cena gala pircējam; 

plānotais pārdošanas apjoms 

pirmajā un otrajā gadā 

(Ieteicamais teksta apjoms -  

līdz 1200 zīmēm) 

 

2.7. Darba vietas: 

 viena kalendārā gada laikā no līguma noslēgšanas tiks saglabātas pilna laika darba vietas: 

 1-2 darba vietas; 

 3 vai vairāk darba vietas. 

 viena kalendārā gada laikā no līguma noslēgšanas tiks radītas jaunas pilna laika darba vietas: 

 1-2 darba vietas; 

 3 vai vairāk darba vietas. 

2.8. Esošās iestrādnes  

Jau paveiktais veiksmīgai 

projekta realizācijai, 

piemēram, pretendenta 

īpašumā esošā 

tehnika/iekārtas; stabila 

pieeja izejvielām; 

cilvēkresursu pieredze un 

kompetence; izplatīšanai 

nepieciešamie sertifikāti, 

atļaujas, licences; 

piegādātāju apraksts, to 

izvēles pamatojums; 

noslēgtie telpu/iekārtu īres 

vai zemes nomas līgumi 

uzņēmējdarbības 

vajadzībām; noslēgtie 

nodomu protokoli par 

pakalpojuma/preču 

realizāciju. Pievienot 

apliecinošo dokumentu 

kopijas. 

(Ieteicamais teksta apjoms -  

līdz 1200 zīmēm) 

 

2.9. Mērķa tirgus 

Nozīmīgākā informācija par 

tirgu/potenciālajiem 

 



klientiem, t.sk. tirgus lielums, 

potenciālo klientu 

raksturojums, preču galvenā 

piegādes vieta/pakalpojumu 

saņēmēju ģeogrāfiskā 

novietojuma apraksts 

(Ieteicamais teksta apjoms -  

līdz 1200 zīmēm) 

2.10. Konkurētspēja  

Nozīmīgākā informācija par 

produkta/ pakalpojuma 

konkurētspēju, t.sk. vispārīgs 

salīdzinājums ar tiešajiem 

un/vai netiešajiem 

konkurentiem, nozares 

kopējās attīstības tendences 

un konkrētā produkta vieta 

tajās, cenas un kvalitatīvās 

atšķirības. 

(Ieteicamais teksta apjoms -  

līdz 1200 zīmēm) 

 

 

3. PROJEKTA IZMAKSAS UN FINANSĒŠANAS AVOTI 

3.1. Plānoto izmaksu tāme: 

Projekta izmaksu pozīcijas  
Izmaksu 

aprēķins 

Izmaksas  

(euro) 

A – iekārtas, preces*   

A1  

Norādiet iekārtas/preces nosaukumu, vienību skaitu, 

modeli, tehniskos raksturlielumus, piegādātāja izvēles 

pamatojumu, salīdzinājumu ar citiem piegādātājiem 

u.tml. (Ieteicamais teksta apjoms - līdz 1000 zīmēm). 

Pievienot izmaksu apliecinošu dokumentu kopijas. 

  

A2 

Norādiet iekārtas/preces nosaukumu, vienību skaitu, 

modeli, tehniskos raksturlielumus, piegādātāja izvēles 

pamatojumu, salīdzinājumu ar citiem piegādātājiem 

u.tml. (Ieteicamais teksta apjoms - līdz 1000 zīmēm). 

Pievienot izmaksu apliecinošu dokumentu kopijas. 

  

[..] 

Norādiet iekārtas/preces nosaukumu, vienību skaitu, 

modeli, tehniskos raksturlielumus, piegādātāja izvēles 

pamatojumu, salīdzinājumu ar citiem piegādātājiem 

  



u.tml. (Ieteicamais teksta apjoms - līdz 1000 zīmēm). 

Pievienot izmaksu apliecinošu dokumentu kopijas. 

B - pakalpojumi   

B1 

Norādiet pakalpojuma nosaukumu, pakalpojuma 

sniedzēja izvēles pamatojumu, salīdzinājumu ar citiem 

piegādātājiem u.tml. (Ieteicamais teksta apjoms - līdz 

1000 zīmēm). Pievienot izmaksu apliecinošu dokumentu 

kopijas. 

  

B2 

Norādiet pakalpojuma nosaukumu, pakalpojuma 

sniedzēja izvēles pamatojumu, salīdzinājumu ar citiem 

piegādātājiem u.tml. (Ieteicamais teksta apjoms - līdz 

1000 zīmēm). Pievienot izmaksu apliecinošu dokumentu 

kopijas. 

  

[..] 

Norādiet pakalpojuma nosaukumu, pakalpojuma 

sniedzēja izvēles pamatojumu, salīdzinājumu ar citiem 

piegādātājiem u.tml. (Ieteicamais teksta apjoms - līdz 

1000 zīmēm). Pievienot izmaksu apliecinošu dokumentu 

kopijas. 

  

C - būvdarbi   

C1 

Norādiet būvdarbu nosaukumu, būvniecības procesa 

sastāvdaļas, būvdarbu veicēja izvēles pamatojumu, 

salīdzinājumu ar citiem piegādātājiem u.tml. 

(Ieteicamais teksta apjoms - līdz 1000 zīmēm). Pievienot 

izmaksu apliecinošu dokumentu kopijas. 

  

C2 

Norādiet būvdarbu nosaukumu, būvdarbu veicēja izvēles 

pamatojumu, salīdzinājumu ar citiem piegādātājiem 

u.tml. (Ieteicamais teksta apjoms - līdz 1000 zīmēm). 

Pievienot izmaksu apliecinošu dokumentu kopijas. 

  

[..] 

Norādiet būvdarbu nosaukumu, būvdarbu veicēja izvēles 

pamatojumu, salīdzinājumu ar citiem piegādātājiem 

u.tml. (Ieteicamais teksta apjoms - līdz 1000 zīmēm). 

Pievienot izmaksu apliecinošu dokumentu kopijas. 

  

Kopējās projekta izmaksas (A+B+C), euro:   



*Līguma izpildes laikā objektīvu apsvērumu dēļ atļauts mainīt iekārtas/preces vienību skaitu, 

modeli, tehniskos raksturlielumus vai piegādātāju. 

3.2. Projekta finansēšanas plāns 

Kopējā projekta īstenošanai nepieciešamā summa un finanšu līdzekļu avoti. 

Finanšu avots Kopsumma (euro) Procentdaļa (%) 

Konkursa rīkotāja 

finansējums, euro (ne 

vairāk kā 4000,00 euro) 

  

Pretendenta 

līdzfinansējums, euro (ne 

mazāk kā 10 procenti no 

pieprasītās summas) 

  

KOPĀ, euro:   

 

 

Sniegto informāciju apstiprinu un piekrītu šajā veidlapā norādīto datu 

uzglabāšanai un apstrādei saskaņā ar norādītajiem mērķiem:     

Pārzinis: Daugavpils novada dome, adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401,                          

tālr.  65422238, e-pasts: dome@daugavpilsnovads.lv. 

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardzība@dnd.lv. 

Personas datu apstrādes mērķis: pārbaudīt pieteicēja identitāti, izvērtēt pieteikuma 

atbilstību un līguma noslēgšana par finansējuma saņemšanu. 

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: datu subjekta rakstveida iesniegts 

pieteikums,  Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b), c) un e) apakšpunkts: 

apstrāde nepieciešama, līguma ar datu subjektu noslēgšanai  un izpildei, uz pārzini 

attiecināmā juridiskā pienākuma izpilde un lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības 

interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās pilnvaras. 

Papildus informāciju par personas datu apstrādi Daugavpils novada domē var iegūt 

Daugavpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpilsnovads.lv  sadaļā personas 

datu aizsardzība vai klātienē Daugavpils novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās. 

 
 

Vārds, uzvārds, amats (juridiskai 

personai) 

        Paraksts  Datums 

   

 

Daugavpils novada domes  

priekšsēdētājs        A.Kucins 
  
  


