4.pielikums
Maksājuma pieprasījuma aizpildīšanas kārtība
Šis maksājuma pieprasījums iesniedzams attiecīgajā atbildīgajā iestādē/
sadarbības iestādē atbilstoši atbildīgās iestādes/sadarbības iestādes un Eiropas
Savienības fonda finansējuma saņēmēja noslēgtā līguma nosacījumiem. Ja rodas
neskaidrības, vispirms jāvēršas attiecīgajā iestādē. Maksājuma pieprasījumi tiks
pieņemti tikai šādā formā. Izdevumus atmaksā no Eiropas Savienības fonda finansējuma
un, ja tas ir paredzēts Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumā, no valsts budžeta
finansējuma.

1. INFORMĀCIJA PAR PIEPRASĪJUMU
Līguma numurs
Projekta numurs
Pieprasījuma numurs

Pieprasītā kopsumma (EUR)
Pieprasītā atmaksa no Eiropas Savienības
finansējuma (EUR)

t.sk. šķērsfinansējums (EUR)

Norāda noslēgtā līguma/vienošanās par
projekta īstenošanu numuru
Norāda projekta numuru, kas piešķirts
projekta iesniegšanas brīdī.
Norāda konkrētā maksājuma pieprasījuma
numuru, ievērojot secību, neņemot vērā
avansa maksājuma pieprasījumus
Norāda kopsummu, kurai jāsakrīt ar
4.tabulas
„Attiecināmo
izdevumu
kopsavilkums”
pirmās
rindas
„Attiecināmie izdevumi-kopā” 3.kolonnas
„Šajā pieprasījumā deklarētie attiecināmie
izdevumi (Ls/EUR)”summu un 5.tabulas
„Pārskata perioda attiecināmie izdevumi”
rindas „Attiecināmie izdevumi-kopā”
kolonnas „Kopējie attiecināmie izdevumi”
summu.
Norāda summu, kurai jāsakrīt ar 4.
tabulas
„Attiecināmo
izdevumu
kopsavilkums” rindas „Eiropas Savienības
finansējums”
3.kolonnas
„Šajā
pieprasījumā
deklarētie
attiecināmie
izdevumi (Ls/EUR)”summu un 5. tabulas
„Pārskata perioda attiecināmie izdevumi”
rindas „Eiropas Savienības finansējums”
kolonnas „Kopējie attiecināmie izdevumi”
summu.
Norāda ES finansējumā ietilpstošo
šķērsfinansējuma summu (ja attiecas).

Pieprasītā atmaksa no valsts budžeta Norāda summu, kurai jāsakrīt ar 4.
finansējuma (EUR)
tabulas
„Attiecināmo
izdevumu
kopsavilkums” rindas „Valsts budžeta
finansējums”(t.sk. valsts budžeta dotācija
pašvaldībām)
3.kolonnas
„Šajā

pieprasījumā
deklarētie
attiecināmie
izdevumi (Ls/EUR)”summu un 5. tabulas
„Pārskata perioda attiecināmie izdevumi”
rindas „Valsts budžeta finansējums”(t.sk.
valsts budžeta dotācija pašvaldībām)
kolonnas „Kopējie attiecināmie izdevumi”
summu.
Pārskata perioda sākuma datums
Saskaņā ar noslēgto līgumu/vienošanos
(var būt arī aktivitātes sākuma datums
pirms līguma noslēgšanas, ja paredzēts).
Pārskata perioda beigu datums
Saskaņā ar noslēgto līgumu/vienošanos.
Vai šis ir pēdējais pieprasījums
Norāda – Jā vai Nē
Vai Eiropas Savienības fonda finansējuma Norāda – Jā vai Nē
saņēmējs ir saņēmis avansa maksājumu
(jā/nē)

2. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU
Fonds
Prioritāte
Pasākums
Aktivitāte
Projekta nosaukums
Līguma noslēgšanas datums
Projekta sākuma datums
Projekta beigu datums

Projekta īstenošanas laikā gūti ieņēmumi
(jā/nē)

Norāda
fonda
pilnu(ieteicams)
nosaukumu.
Norāda prioritātes numuru un nosaukumu.
Norāda pasākuma numuru un nosaukumu.
Norāda aktivitātes numuru un nosaukumu.
Norāda pilnu projekta nosaukumu
Norāda līguma/ vienošanās noslēgšanas
datumu
Saskaņā ar noslēgto līgumu/vienošanos.
Saskaņā ar noslēgto līgumu/vienošanos.
Norāda tie projekti, kurus līdzfinansē
ERAF vai Kohēzijas fonds un kuru kopējās
izmaksas ir lielākas par 1 miljonu eiro
(18.12.2008. Padomes regula (EK)
Nr.1341/2008).

3. EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS
Nosaukums
Juridiskais statuss
Reģistrācijas numurs/personas kods
Adrese
Faksa numurs
Projekta kontaktpersona
Tālrunis
E-pasta adrese
Kontaktpersona finanšu jautājumos
Tālrunis
E-pasta adrese

Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs
(amats, vārds, uzvārds un paraksts)

Datums _______________
Aizpilda atbildīgā iestāde/sadarbības iestāde
Apstiprinot Eiropas Savienības fonda pieprasījumu, apliecinu, ka nodrošinātās
darbības (tai skaitā papildu informācijas pārbaude) liecina, ka atmaksājamā summa ir
aprēķināta atbilstoši līgumam ar Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju un
prasībām, kas noteiktas Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos
finanšu jomā. Attaisnojuma dokumenti ir pieejami pārbaudei. Projekta ieviešanas gaitā,
veicot finanšu kontroli, trūkumi nav konstatēti vai, ja tie ir konstatēti, ir/tiek veikti
pasākumi trūkumu novēršanai.
Pieprasījums
saņemts

Pieprasījums
noraidīts

Pieprasījums
iesniegts atkārtoti

Pieprasījums
apstiprināts un
iesniegts
maksājumu iestādē

(datums)
(vārds, uzvārds un paraksts)
Aizpilda maksājumu iestāde1
Pieprasījums
saņemts

Pieprasījums
noraidīts

Pieprasījums
iesniegts atkārtoti

Pieprasījums
apstiprināts un
iesniegts
maksājumu iestādē

(datums)
(vārds, uzvārds un paraksts)

4. ATTIECINĀMO IZDEVUMU KOPSAVILKUMS1
Izmaksu
Noslēgtajā līgumā
Iepriekšējos
sadalījums
apstiprinātās
pieprasījumos
atbilstoši
attiecināmās
deklarētie
noslēgtajam
izmaksas (EUR)
attiecināmie
līgumam
izdevumi
(EUR)2
1
2

Šajā
pieprasījumā
deklarētie
attiecināmie
izdevumi
(EUR)
3

Visi
pieprasījumi
kopā
4 = (2 + 3)
(EUR)
4

Maksājumu iestādes darbinieks atzīmes dokumentā neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots
atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
1

Attiecināmie
izdevumi – kopā

Gūtie ieņēmumi

Jāsakrīt ar
Norāda
līgumā/vienošanās iepriekšējo
norādīto
maksājumu
pieprasījumu
kopsummu.
Norāda, ja
attiecas uz
projektu.

Izdevumi kopā
(ņemot vērā gūtos
ieņēmumus)

Jāsakrīt ar
5.tabulas
datiem

Norāda
kopsummu.

*

* Kad AI/SI veic maksājuma pieprasījuma korekcijas, tad neattiecināmie izdevumi
un/vai ieturējumi, ja tādi ir, tiek atņemti kopsummā, nevis sadalījumā pa finansējuma
avotiem no “Izdevumi kopā”, un tad tiek rēķināts pieprasījuma sadalījums pa
finansēšanas avotiem. Ja neattiecināmie izdevumi vēlākā laika posmā tiek attiecināti,
tad tiem atsevišķi, izmantojot finansējuma likmes, rēķina finansējuma sadalījumu.
Finansējuma likme ir attiecīgajā līgumā norādītā likme. Finansējuma likmi norāda ar
tik cipariem aiz komata, cik izmantoti aprēķinos.
Eiropas
Savienības
finansējums
%
t.sk.
šķērsfinansējums
t.sk. netiešo
izmaksu
nemainīgā likme
Eiropas
Savienības
finansējums
Valsts budžeta
finansējums
Valsts budžeta
dotācija
pašvaldībām
Pašvaldības
budžeta
finansējums
Cits publiskais
finansējums
Privātais
finansējums

Finansēju Norāda
ma likme/ summu,
intensitāte ņemot vērā
**
procentuālo
daļu ***

%

%

%
%

%

%
%
%

** Norāda finansējuma likmi vai intensitāti, kas ir norādīta attiecīgajā līgumā vai
aktivitātes noteikumos. Finansējuma likmi norāda ar tik cipariem aiz komata, cik
izmantoti aprēķinos.

*** Rēķinot finansējuma procentuālo sadalījumu, ja iegūto skaitļu kopsumma, ņemot
vērā arī divus ciparus aiz komata bez noapaļošanas, nav vienāda ar “Izdevumi kopā”
summu, tad finansējuma sadalījumu vienmēr noapaļo par labu ES finansējumam. ES
finansējumu apaļo tikai gadījumos, ja citus finansējumus matemātiski nesanāk noapaļot,
bet ES finansējums matemātiski ir noapaļojams.
Pieļaujamā avansa un starpposma maksājuma kopsumma
Eiropas Savienības
samaksātais avanss

fonda

finansējuma

saņēmējam

Pieļaujamais starpposma maksājumu apmērs

%3
EUR
%3
EUR
EUR

Norāda
starpību starp
Pieļaujamā
avansa
un
starpposma
maksājuma
kopsummu un
samaksāto
avansa summu

Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs
Parakstīt tiesīgā/Pilnvarotā amatpersona.
(amats, vārds, uzvārds un paraksts)
Datums _______________
Piezīmes.
Informatīvās daļas 2. un 4.ailē norādītās summas var atšķirties no atbildīgās
iestādes vai sadarbības iestādes reāli apstiprināto attiecināmo izdevumu summas, ja
Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam nav informācijas par atbildīgās
iestādes vai sadarbības iestādes iepriekšējā maksājuma pieprasījumā apstiprinātajiem
attiecināmajiem izdevumiem.
1

Norāda informāciju par sadarbības iestādes vai atbildīgās iestādes apstiprinātajiem
attiecināmajiem izdevumiem. Ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs vēl nav
saņēmis informāciju par atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes apstiprināto
maksājuma pieprasījuma attiecināmo izdevumu summu, ailē norāda maksājuma
pieprasījuma summu.
2

3

Saskaņā ar noslēgto līgumu.

5. PĀRSKATA PERIODA ATTIECINĀMIE IZDEVUMI2
Nr.
p.k
.

Projekta izdevumi
Rēķina samaksa
Rēķina summa (EUR)3
izdevu- Ārpakalpoju izdevumus
izdevumus
samaksas samaksas rēķina Rēķina kopēj
t.sk.
4
mu
ma statuss
pamatopamatojoša
dokudokusum- summa
ie
PVN kā
apraksts
joša dokudokumenta
menta
menta
ma ar PVN5 attiec attieci(izmaksu
menta
datums
datums
numurs
bez
ināmie
veids,
numurs
PVN
nāmi izdevum
preces
e
i6
vai
izdepakalpovumi
juma
nosaukums)
No Eiropas Savienības fonda finansētie projekta izdevumi Izmaksas norāda secīgi pa izdevumu pozīcijām

Izdevumu
pozīcija
saskaņā
ar
noslēgto
līgumu

Darbu
izpildītājs
vai
pakalpojumu
sniedzējs

Norāda
izdevumu
pozīciju
un, ja ir,
sīkāku
pozīcijas
iedalījum

Norāda
uzņēmumu
vai
privātperson
u

Norāda
īsu
aprakstu
(piemēram,
darba
alga,
inventāra

Rēķina,
čeka, kvīts,
darba/uzņēm
uma līguma,
algas
aprēķina
numurs

Rēķina, čeka,
kvīts,
darba/uzņēmum
a
līguma
noslēgšanas,
algas aprēķina
datums
u.tml.

Maksājum
a
uzdevuma
izpildes
datums,
čeka, kvīts
datums

Maksājum
a
uzdevuma,
čeka, kvīts
numurs

Finansējuma saņēmēji, kuru projektiem tiek piemērota netiešo izmaksu nemainīgā likme, aizpilda šo tabulu par tiešajiem attiecināmajiem izdevumiem.
Norāda tikai attiecināmos izdevumus
4
Aizpilda Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajiem projektiem, kuriem piemēro netiešo izmaksu nemainīgās likmes.
5
Aizpilda Eiropas Savienības fondu līdzfinansētiem projektiem, kuriem piemēro netiešo izmaksu nemainīgās likmes.
6
Neaizpilda finansējuma saņēmēji, kuri nav finansējuma saņēmēji, kuri nav PVN maksātāji
2
3

Piezī
mes

īre,
kancelejas
preces,
nolietojum
a aprēķins
u.tml.)

u
(skaitliski
un
ar
vārdiem)

u.tml.
Numuru
nenorāda,
veicot IIN,
VSAOI
u.tml.maksāj
umus.

Datumu
nenorāda,
veicot
IIN,
VSAOI
u.tml.maksājum
us.

No šķērsfinansējuma finansētie projekta izdevumi
Kopā
Attiecināmie izdevumi – kopā

Gūtie ieņēmumi
Izdevumi kopā (ņemot vērā gūtos ieņēmumus)
Netiešie attiecināmie izdevumi
%
(aprēķina no tiešajām attiecināmajām izmaksām
(ņemot vērā gūtos
ieņēmumus)
Kopā attiecināmie izdevumi (ņemot vērā gūtos ieņēmumus un
netiešos attiecināmos izdevumus)
Eiropas Savienības finansējums
%

Jāsakr
īt ar
4.tabu
las
datiem

t.sk. šķērsfinansējums
Valsts budžeta finansējums
t.sk. šķērsfinansējums

%
%
%

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām

%

t.sk. šķērsfinansējums

%

Pašvaldības budžeta finansējums

%

t.sk. šķērsfinansējums

%

Cits publiskais finansējums

%

t.sk. šķērsfinansējums

%

Privātais finansējums

%

t.sk. šķērsfinansējums

%

5.tabulā “PĀRSKATA PERIODA ATTIECINĀMIE IZDEVUMI” tiek piemērotas 4.tabulā “ATTIECINĀMO IZDEVUMU KOPSAVILKUMS” norādītās
finansējuma likmes/intensitātes. Tā kā 4.tabulas dati veidojas no 5.tabulā norādītajiem datiem, tad norādītās finansējuma likmes/intensitātes nevar
atšķirties.
Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs
(amats, vārds, uzvārds un paraksts)
Datums _______________

Piezīme.
1

Norāda tikai attiecināmos izdevumus.

Netiešo izmaksu nemainīgās likmes, vienas vienības izmaksu vai kopsummas maksājuma gadījumos aizpilda tikai ailes „Izdevumu pozīcija
saskaņā ar noslēgto līgumu”, „izdevumu apraksts (izmaksu veids, preces vai pakalpojuma nosaukums) un „kopējie attiecināmie izdevumi”.
Visām tabulām, kas pārsniedz vairāk kā 1 lappusi, tabulas virsrakstu noformē tā, lai tas būtu redzams visās lappusēs, kurās turpinās tabula (iezīmē
tabulas virsraksta rūtiņas, izvēlas
(Table Tools), Layout un Repeat
as header row at the top of each page.

6. NORĒĶINU REKVIZĪTI7
Norāda informāciju no finansēšanas līguma vai pēc finansējuma saņēmēja sniegtās
informācijas.

Konts, kurā veicams maksājums

Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam/
valsts budžetam


Konta turētājs
Konta numurs
Gadījumos, kad atmaksa tiek veikta Valsts budžetā, kontu var
nenorādīt
Maksājumu pakalpojuma
sniedzēja kods
Maksājumu pakalpojuma
sniedzēja nosaukums

Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs
(amats, vārds, uzvārds un paraksts)

Datums _______________
Piezīme.
1

Neaizpilda, ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde.

7. PROJEKTA IETVAROS IEPIRKTIE VAI RADĪTIE PAMATLĪDZEKĻI (ja attiecināms)
Lūdzam norādīt informāciju par visiem pamatlīdzekļiem, kas maksājuma pieprasījuma pārskata
periodā radīti vai iepirkti projekta ietvaros, daļēji vai pilnībā izmantojot Eiropas Savienības
fondu finansējumu.

Nr.
p.k.

Pamatlīdzekļa
nosaukums

Pamatlīdzekļa
uzskaites
kartītes Nr.

Atrašanās
vieta

1

2

3

4

7

Derīgās
Datums, kad
lietošanas
nodots
laiks
ekspluatācijā
(gados)

Neaizpilda, ja fiansnējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde.

5

6

Izslēgšanas
datums

Izslēgšanas
pamatojums

7

8

APLIECINĀJUMS IZDEVUMU SERTIFICĒŠANAI
Saskaņā ar Eiropas Savienības fonda pieprasījumā deklarētajiem attiecināmajiem
izdevumiem apstiprinu, ka:
1) Eiropas Savienības fonda pieprasījumā iekļautie izdevumi ir veikti, tie atbilst Eiropas
Savienības fonda projektā paredzētajam, kā arī ir attiecināmi saskaņā ar prasībām, kas noteiktas
Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos finanšu jomā. Eiropas
Savienības fonda pieprasījumā iekļauto izdevumu attaisnojošie dokumenti ir pieejami;
2) ir ievērotas iepirkuma prasības, valsts atbalsta prasības, vides aizsardzības prasības un
dzimumu līdztiesības princips (ciktāl tas attiecas uz projektu);
3) izdevumi veikti izmaksu periodā, ko nosaka Eiropas Savienības finansējuma saņēmēja
un atbildīgās iestādes/sadarbības iestādes līgums/vienošanās;
4) ir ievērota publicitātes un vizuālās identitātes atbilstība normatīvo aktu prasībām
Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes jomā;
5) visu ar projektu saistīto darījumu atspoguļošanai ir ieviesta atsevišķa grāmatvedības
uzskaites sistēma vai atbilstošs grāmatvedības kods;
6) informācija par darījumiem iespēju robežās ir reģistrēta elektroniski un ir pieejama pēc
kompetento iestāžu pieprasījuma;
7) ir nodrošināta audita izsekojamība;
8) maksājuma pieprasījuma, tam pievienoto dokumentu kopijas un maksājuma
pieprasījuma elektroniskā versija (ja tā ir jāiesniedz saskaņā ar līgumu) atbilst oriģināliem;
9) visi ar Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināli
glabājami līdz 2021.gada 31.decembrim;
10) pārskata perioda attiecināmajos izdevumos norādītā informācija ir patiesa un
izdevumos iekļautā PVN summa nav atskaitīta kā priekšnodoklis Pievienotās vērtības nodokļa
likuma XI nodaļā noteiktajā kārtībā.
Esmu informēts, ka kompetentās iestādes, ja nepieciešams, veic finanšu kontroli, un
piekrītu kontroles veikšanai.

Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs
(amats, vārds, uzvārds un paraksts)
Datums _______________

