Informatīvais materiāls 2017. gada 14.
septembra Strukturētā dialoga projektu
konkursa semināram

2.pielikums
atklāta projektu konkursa
„Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” nolikumam

Projekta budžeta tāme
summa EUR
pozīcijas (1., 2.,…) un apakšpozīcijas
(1.1., 1.2., …)

1.
Projektā
iesaistītā
atlīdzības izmaksas

vienība

vienību
skaits
(A)

vienības
izmaksas
(B)

KOPĀ
(A*B)

personāla

0.00

1.1. pastāvīgā personāla atalgojums

stunda

1.2. ārpakalpojumā piesaistītā personāla
atalgojums

stunda

0.00

0.00
1.3. darba devēja sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas

%

0.00

2. Transporta izmaksas (sabiedriskais
transports, degviela, transportlīdzekļa
noma, transporta pakalpojumi)

2.1. sabiedriskais transports

0.00
biļete/
brauciens/
mēnesis

0.00
2.2. degviela vai gāze

litri/ km/
mēnesis

0.00
2.3. transporta pakalpojumi

stunda

0.00
2.4. ...
0.00
3. Sakaru pakalpojumi
3.1. telekomunikāciju izdevumi
3.2. interneta izdevumi

1. Visām izmaksām, kas saistītas ar
atalgojumu, ir jābūt atspoguļotām
budžeta tāmes 1.sadaļā.
2. Ja iespējams, atalgojuma pozīcijās
norādīt konkrētas personas, kurām
plānots maksāt.
3. Norādīt precīzas vienības stundas, līgums u.tml.
4. Plānojot atlīdzības izdevumus,
noteikt, kura no pusēm maksās par
speciālistu vai darbinieku nodokļus organizācija vai pats darba veicējs.
1. Transporta izdevumiem jāizvērtē
izdevīgums, izmaksu lietderība, kā
arī jāņem vērā vidējās tirgus cenas.
2. Pirms pasūtīt transportu, projekta
īstenotājam jāpārliecinās, kas ir
saimnieciski
izdevīgākais
–
sabiedriskā transporta izdevumi,
transporta izdevumi, ja persona
izmanto personīgo transportu vai citi
transporta pakalpojumu/transporta
nomas izdevumi.
3. Norādīt, uz kuru aktivitāti
izdevumi attieksies, un vēlams
norādīt plānoto maršrutu. Transporta
izmaksas jāplāno reālas, piemēram,
kilometrāžu
var
pārbaudīt
google.maps tīmekļa vietnē.

0.00 Telefona izmaksām, ja tiek lietots
mēnesis
mēnesis

3.3. ....
4. Telpu un materiāltehnisko līdzekļu
nomas izmaksas

4.1.

Aizpildot projekta budžeta tāmi,
norādīt precīzas vienības, vienību
skaitu un izmaksas. Pārbaudīt
reizinājumus, apakšpozīciju un
pozīciju kopsummas.

dienas/mēnesis

personiskais telefons, jānosaka
0.00
limits sarunām uz projekta laiku.
0.00
Var
iegādāties
priekšapmaksas
kartes.
Jāizvērtē
izdevīgākais.
0.00

1. Nepieciešamo preču, piemēram,
foto tehnikas nomai jāizvērtē
izmaksu lietderība un novērtējums
vidējām tirgus cenām. Iznomāt
0.00 plānoto foto tehniku konkrētajās
aktivitāšu dienās, nevis uz visu
projekta īstenošanas laiku. Nomājot
preces, nepieciešams veikt nelielu
cenu aptauju un slēgt nomas līgumu.
0.00

5. Kancelejas un biroja preču izmaksas
5.1.

gab./mēnesis

Samērīgi izdalīt izmaksas pa
apakšpozīcijām, piemēram, atsevišķi
0.00
neizdalīt
mazās
vienības
kā
saspraudes,
pildspalvas
u.c.
0.00

6. Sabiedrības informēšanas un
publicitātes pakalpojumu un preču
izmaksas

0.00

6.1.

gab.

0.00
7. Preču un pakalpojumu izmaksas, kas
saistītas ar līguma par projekta
īstenošanu prasību izpildi

0.00

7.1.
0.00
8. Mazvērtīgā
izmaksas

inventāra

iegādes

0.00

8.1.

gab.

0.00
9. Vietējo un ārvalstu komandējumu un
darba (dienesta) braucienu izdevumi

0.00

9.1.

gab.

0.00
10. Augstāk neminētās pozīcijas (atšifrēt
kā atsevišķas pozīcijas)
10.1.

Projekta kopējās izmaksas
Ja nepieciešams, ievietojiet papildu rindiņas

Projekta iesnieguma iesniedzēja nosaukums:
Vārds, uzvārds:
Amata nosaukums:
Paraksts:
Datums: 2017. gada ___.___________

0.00
0.00

0.00

Izvērtēt, kuri publicitātes pasākumi
būtu veiksmīgākie no projekta
atpazīstamības
viedokļa
puses.
Plānojot publicitātes preces, vērtēt,
kuras visveiksmīgāk sasniegs to
mērķauditoriju, kurai Jūs vēlaties
pavēstīt par projektu. Visa projekta
īstenošanas gaitā ievērot publicitātes
prasības.
Šajā sadaļā atspoguļot pakalpojumu
un preču izmaksas, kuras nevar
attiecināt uz citām projekta budžeta
tāmes sadaļām. Piemēram, līgums
par kafijas paužu un ēdināšanas
pakalpojumu nodrošināšanu, izdales
materiālu sagatavošana (kopēšana)
u.c.
Šajā pozīcijā norādīt mazvērtīgā
inventāra iegādi, kuras vienas
vienības vērtība nepārsniedz 213,43
euro un lietošanas laiks nepārsniedz
vienu gadu. Mazvērtīgais inventārs
ir jāņem mazvērtīgā inventāra
uzskaitē.
Šajā
sadaļā
tiek
atspoguļoti
izdevumi,
kas
attiecās
uz
komandējumiem. Izmaksām jābūt
tieši saistītām ar projekta mērķi un
aktivitātēm. Izmaksas šajā sadaļā
jāplāno, ņemot vērā Ministru
kabineta 2010. gada 12. oktobra
noteikumus Nr.969 “Kārtība, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem
saistītie izdevumi”
Šajā sadaļā tiek iekļautas izmaksas,
kuras nevar atspoguļot citās
apakšpozīcijās.

