
 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

        AKNĪSTES NOVADS 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 
AKNĪSTES NOVADA DOME 

Reģ. Nr.90000026441 

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208 

Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv 

APSTIPRINĀTS 

Aknīstes novada domes sēdē  

2010.gada 19.maijā, protokols Nr.7, 11.#. 

NOLIKUMS 

„Par projektu pieteikumu sagatavošanas un darba samaksas kārtību”  
 

Grozījumi 23.10.2013.. prot. Nr.16, 29.# 

 

1. Pašvaldība apmaksā pašvaldības iestāžu, struktūrvienību darbinieku, kā arī pašvaldībā 

reģistrētu biedrību, nodibinājumu un interešu grupu izstrādātu projektu sagatavošanas 

darbu, ja projekts tiek gatavots pašvaldības vai tās iestāžu, struktūrvienību, 

komercsabiedrību vārdā. 

2. Ar personām tiek slēgts uzņēmuma līgums pēc domes vai atbildīgās komitejas lēmuma 

par projekta pieteikuma sagatavošanu un darba grupas izveidi. Projekta pieteikuma 

sagatavošanas darba grupu atsevišķos gadījumos var izveidot ar pašvaldības 

priekšsēdētājas rīkojumu. 

3. Uzņēmuma līgumā tiek paredzēta samaksa par projekta sagatavošanu, nosakot samaksu 

4,20 euro/h, bet ne vairāk kā 10 darba stundas katram darba grupas loceklim. Apjomīgu 

projektu sagatavošanai darba laiku var noteikt atsevišķi. (Grozījumi 23.10.2013.) 

4. Noslēgtajā uzņēmuma līgumā tiek paredzēta samaksa darba grupai projekta 

apstiprināšanas gadījumā atkarībā no projektā piesaistīto līdzekļu apmēra. 

Nr.p.k. Piesaistīto līdzekļu apmērs (euro) Samaksas apmērs (euro) 

1. Līdz 1500 Līdz 75 

2. 1501 – 7000 76 – 145  

3. 7001 – 15000 146 – 285  

4. 15001 – 70000  286 – 430 

5. 70001 – 300000  431 – 570  

6. 300001 – 700000 571 – 715  

7. Virs 700000 Nosaka domes sēdē 

(Grozījumi 23.10.2013.) 

5. Kārtība, kādā jāinformē pašvaldība par nodomu izstrādāt projekta pieteikumu: 

- iesniegums (1.pielikums), 

- domes/komitejas lēmums par projekta pieteikuma sagatavošanu un darba grupas izveidi 

vai pašvaldības priekšsēdētājas rīkojums, 

- uzņēmuma līguma noslēgšana, 

- darba laika uzskaites lapas iesniegšana un darba nodošanas-pieņemšanas akta sastādīšana, 

- samaksa par projekta sagatavošanas darbu, 

- projekta apstiprināšanas gadījumā samaksa atkarībā no piesaistīto līdzekļu apmēra. 

 

Domes priekšsēdētāja:         V.Dzene 

mailto:akniste@akniste.lv


1.pielikums 
Nolikumam „Par projektu pieteikumu 

 sagatavošanas un darba samaksas kārtību”  

 

PIETEIKUMS  

projekta pieteikuma izstrādei 

 

 

Datums _____________________ 

 

Projekta nosaukums (sākotnējais) ______________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Fonds, iestāde, kur gatavojas projekta pieteikumu iesniegt, _____________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Projekta pieteikuma izstrādes darba grupa: _________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Īss projekta apraksts (mērķi, mērķauditorija, projekta īstenošanas laiks, plānotie pasākumi u.c. 

informācija) ________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Plānotais finansējums: 

 kopējais ________________________ 

 

 nepieciešamais līdzfinansējums, tā avoti __________________________________ 

 

       __________________________________ 

 

       __________________________________ 

 

 

 

Pieteikuma iesniedzēja paraksts un atšifrējums: __________________   _______________  

 


