
4.PIELIKUMS 

20__.gada __.________ līgumam Nr._________. 

 

 

Attiecināmās izmaksas apliecinošie dokumenti 

 

Nr. 
p.k. 

Attiecināmās izmaksas (izmaksu pozīcijas) 
Pēc projekta īstenošanas 

Fondā iesniedzamo dokumentu kopijas
1 

1. Atlīdzība par darba veikšanu 

1. Darbaspēka atalgojums projekta īstenošanā iesaistītajam vadības, 

projektā nodarbināto pētnieku, zinātniski, tehniskā personāla un 

cita pētnieku palīgpersonāla darba alga (ieskaitot slimības naudu, 

ikgadējo atvaļinājumu, papildatvaļinājumu, atvaļinājuma 

kompensāciju) un darba devēja veiktās valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī citi normatīvajos aktos 

noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksājumi. 

Atvaļinājuma, papildatvaļinājuma un atvaļinājuma kompensācijas 

izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmajām, ja tās ir veiktas par 

projekta īstenošanas periodu. 
 

1.Darba līgums vai rīkojums, kurā par katru norīkoto darbinieku norādīta normatīvajos 

aktos noteiktā informācija, tai skaitā: 
1.1. vārds un uzvārds; 

1.2. darba apraksts; 

1.3. dienas vai nedēļas darba laiks; 

1.4. darba alga. 
2. Darba algas aprēķins(-i).  
3. Darba laika uzskaites tabula(-as) par projekta īstenošanas periodu. 
4. Rīkojums(-i) par atvaļinājumu, kurā noteikts darba periods, par kuru atvaļinājums 

piešķirts. 
5. Darba nespējas lapa A, ja nepieciešams. 
6. Rīkojums par darbinieka atbrīvošanu, kurā noteikta kompensācija par neizmantotā 

atvaļinājuma periodu un dienām, ja nepieciešams. 

7. Valsts kases apstiprināta projekta konta apgrozījuma izdruka
3
 par projekta 

īstenošanas periodu. Sadarbības partnera kredītiestādes apstiprināta konta izdruka 

par kontu no kura ir veikti maksājumi projekta ietvaros par projekta īstenošanas 

periodu. 
8. Atskaite (-s), kurā norādīts katra projekta darbības nodrošināšanā iesaistītā 

darbinieka īss veikto darbu apraksts un katra darbinieka nostrādāto kopējo stundu 

skaits sadalījumā pa mēnešiem. 

2. Ārvalstu komandējumu (darba braucienu) izmaksas 

2.1. Komandējuma (darba brauciena) izmaksas saskaņā ar 

normatīvo aktu par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem 

un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi.  

 

1.Rīkojums par komandējumu, kurā norādīts: 

1.1.darbinieka (-u) vārds, uzvārds; 

1.2.komandējuma mērķis un laika periods; 

1.3.komandējuma naudas apmērs un atmaksas kārtība. 

2. Darbinieka komandējuma atskaite. 

3. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i)
2
 vai avansa norēķins ar pievienotajiem 

dokumentiem. 

4.Valts kases apstiprināta projekta konta apgrozījuma izdruka
3
 par projekta īstenošanas 

periodu. Sadarbības partnera kredītiestādes apstiprināta konta izdruka par kontu 

no kura ir veikti maksājumi projekta ietvaros par projekta īstenošanas periodu. 



2.2. Ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas (t.sk. 

vietējā transporta izmaksas, taksometrs, autotransporta noma, 

degvielas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta 

autotransports),  bagāžas izdevumi, kā arī maksa par 

pārbraucieniem, ja projekta ietvaros plānotas vairākas vietas. 

1.Rīkojums par komandējumu, kurā ir norādīts: 

1.1. darbinieka(-u) vārds, uzvārds; 

1.2.komandējuma mērķis un laika periods; 

2.Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i)
2
. 

3.Valts kases apstiprināta projekta konta apgrozījuma izdruka
3
 par projekta īstenošanas 

periodu. Sadarbības partnera kredītiestādes apstiprināta konta izdruka par kontu 

no kura ir veikti maksājumi projekta ietvaros par projekta īstenošanas periodu. 
4. Transportlīdzekļa biļete(-es) (lidmašīnai gan biļete (t.sk. elektroniskā formāta 

aviobiļete, gan iekāpšanas talons (boarding pass)). 

3. Līgumpētījumu, tehnisko zināšanu un patentu vai to licenču izmaksas un ārējo pakalpojumu izmaksas 

3.1. Ārējo pakalpojumu izmaksas, ja pakalpojumi izmantoti projekta 

mērķa sasniegšanai. 

 

 

1. Ar izpildītāju(-iem) noslēgtais līgums (-i), kuram kā neatdalāma sastāvdaļa 

pievienota detalizēta tāme un darbu pieņemšanas-nodošanas akts (-i). 

2.Atlīdzības un nodokļu aprēķins (-i). 

3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība, ja par personu netiek veiktas valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

maksājumi. 

4. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i)
2 
(ja pieejams)

2
.
 
 

5. Valts kases apstiprināta projekta konta apgrozījuma izdruka
3
 par projekta 

īstenošanas periodu. Sadarbības partnera kredītiestādes apstiprināta konta izdruka 

par kontu no kura ir veikti maksājumi projekta ietvaros par projekta īstenošanas 

periodu. 

3.2. No ārējiem avotiem iegādātu līgumpētījumu, tehnisko zināšanu 

un patentu vai to licenču izmaksas, ja darījums ir veikts 

konkurences apstākļos un iepirkums, kas nepieciešams projekta 

īstenošanai ir veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, 

kas regulē iepirkuma procedūru. 

1. Līgums(-i) ar pakalpojumu sniedzēju(-iem). 

2.Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i)
2
. 

3.Valts kases apstiprināta projekta konta apgrozījuma izdruka
3
 par projekta īstenošanas 

periodu. Sadarbības partnera kredītiestādes apstiprināta konta izdruka par kontu 

no kura ir veikti maksājumi projekta ietvaros par projekta īstenošanas periodu. 

3.3. No ārējiem avotiem iegādātu līgumpētījumu, tehnisko zināšanu 

un patentu vai to licenču amortizācijas izmaksas par projektā 

izmantoto laiku. Ja laiks, kas nepieciešams patentu un licenču 

izmantošanai projektā, pārsniedz licenču un patentu darbības 

laiku, par attiecināmajām izmaksām uzskatāmas tikai to 

amortizācijas izmaksas. 

1. Nemateriālo ieguldījumu iegādi apliecinošs dokuments. 

2. Izziņa, kurā norādīts nemateriālo ieguldījumu: 

2.1. nosaukums; 

2.2. laika periods, stundu skaits, kurā līgumpētījums, tehniskās zināšanas un patents 

vai to licence izmantots pētniecības projekta termiņā; 

2.3. nolietojuma aprēķins par 2.2.apakšpunktā minēto laika periodu,
, 
kur nolietojuma 

norma nepārsniedz 20% gadā no instrumentu, iekārtu un aprīkojuma iegādes vērtības; 

2.4. apliecinājums, ka patentu iegādē nav izmantoti valsts, pašvaldības vai Eiropas 

Savienības līdzekļi. 

4. Tehnoloģiju un tā aprīkojuma izmaksas 

4.1. Tehnoloģiju un tā aprīkojuma iegādes izmaksas, ciktāl tās 

izmanto projektā.  

1. Ar piegādātāju(-iem) noslēgtais līgums(-i), kuram kā neatdalāma sastāvdaļa 

pievienota detalizēta tāme. 

2. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i)
2
. 



3. Valts kases apstiprināta projekta konta apgrozījuma izdruka
3
 par projekta 

īstenošanas periodu. Sadarbības partnera kredītiestādes apstiprināta konta izdruka 

par kontu no kura ir veikti maksājumi projekta ietvaros par projekta īstenošanas 

periodu. 
4. Instrumentu, iekārtu un tā aprīkojuma norakstīšanas akts (-i), ja nepieciešams. 

4.3. Tehnoloģiju un tā aprīkojuma amortizācijas izmaksas, ciktāl tās 

izmanto projektā.  

1. Pamatlīdzekļa iegādi apliecinošs dokuments. 

2. Izziņa, kurā norādīts pamatlīdzekļa: 

2.1. nosaukums; 

2.2. laika periods, stundu skaits, kurā instruments, iekārta vai aprīkojums izmantots 

pētniecības projekta termiņā; 

2.3. nolietojuma aprēķins par 2.2.apakšpunktā minēto laika periodu
, 
kur nolietojuma 

norma nepārsniedz 20% gadā no instrumentu, iekārtu un aprīkojuma iegādes vērtības; 

2.4. apliecinājums, ka pamatlīdzekļa iegādē nav izmantoti valsts, pašvaldības vai 

Eiropas Savienības līdzekļi. 

5. Materiālu un izejvielu iegādes un piegādes izmaksas 

5. Materiālu un izejvielu iegādes un piegādes izmaksas, ja tās 

atbilst vidējām tirgus cenām un to iegāde ir nepieciešama projekta 

mērķu sasniegšanai 

 

1. Ar piegādātāju(-iem) noslēgtais līgums(-i), kuram kā neatdalāma sastāvdaļa 

pievienota detalizēta tāme. 

2. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i)
2
. 

3. Valts kases apstiprināta projekta konta apgrozījuma izdruka
3
 par projekta 

īstenošanas periodu. Sadarbības partnera kredītiestādes apstiprināta konta izdruka 

par kontu no kura ir veikti maksājumi projekta ietvaros par projekta īstenošanas 

periodu. 

6. Izstrādātā jaunā produkta vai tehnoloģijas izmaksas 

6. Produkta vai tehnoloģijas izveidi, pilnveidi, testēšanu un 

demonstrēšanu apliecinošie dokumenti  

 Produkta / tehnoloģijas alternatīvās izpētes (ja tiek veikta), tehnisko risinājumu, 

eksperimentālās izstrādes (modulis, prototips, etalons, paraugs, u.c.), un testēšanas 

tehniskā dokumentācija. 

7. Informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas  

 

1. Līgums (-i), kas saistīti ar publicitātes organizēšanu un publicitātes pasākumu 

tehnisko nodrošināšanu, kuriem  kā neatdalāma sastāvdaļa pievienot detalizēta tāme. 

2. Publicitātes pasākumu materiāli (raksti, plakāti u.c.). 

3. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i)
2
.  

4. Valts kases apstiprināta projekta konta apgrozījuma izdruka
3
 par projekta 

īstenošanas periodu. Sadarbības partnera kredītiestādes apstiprināta konta izdruka 

par kontu no kura ir veikti maksājumi projekta ietvaros par projekta īstenošanas 

periodu. 

Piezīmes. 
1
 Fondā iesniedz attiecināmo izmaksu apliecinošo dokumentu kopijas, nevis oriģinālus. 

2
 Darījumu apliecinošs dokuments var būt rēķins, faktūrrēķins, preču pavadzīme-rēķins. 

3 
Iesniedz Valsts kases konta apgrozījuma izdruku, kas apstiprināta ar Valsts kases elektronisko parakstu vai Valsts kases zīmogu un darbinieka parakstu. 


