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3.pielikums 

20__.gada __.________ Līgumam par projekta īstenošanu Nr._________. 

 

Attiecināmās izmaksas attaisnojošie dokumenti 

Nr. 

p.k. 

Attiecināmās izmaksas (izmaksu 

pozīcijas) 
Vides investīciju fondā iesniedzamo dokumentu kopijas

1
 

1. Preču iegāde 

1.1.  Gaismekļu iegāde 

 Papildus aprīkojuma iegāde 

o Apgaismojuma līmeņa regulēšanas 

ierīču iegāde 

o Aizsardzības automātikas iegāde 

o Pievadu iegāde 

1. Ar preču piegādātāju noslēgtais līgums, kuram kā neatdalāma sastāvdaļa pievienota detalizēta 

tāme. 

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

3. Pieņemšanas-nodošanas akts(-i) vai preču pavadzīme(-es) - rēķins(-i). 

4. Projekta konta apgrozījuma izdruka
3
 par pārskata periodu. 

2. Būvdarbu/pakalpojumu izmaksas 

2.1.  Demontāžas darbu izmaksas 

 Montāžas darbu izmaksas 

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

detalizēta tāme. 

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

3. Nodošanas-pieņemšanas akts(-i) (formas Nr.2, formas Nr.3, ja attiecināms). 

4. Projekta konta apgrozījuma izdruka
3
 par pārskata periodu. 

5. Būvprojekts vai vienkāršotās renovācijas būvprojekts, tehniskās shēmas, ja attiecināms. 

6. Pieņemšanas komisijas akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
4 

7. Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) deklarācija, ja PVN maksājumi ir iekļauti projekta 

attiecināmajās izmaksās un PVN tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 

142.pantu.
5
 

3. Ar iepirkumu izsludināšanu un lēmuma par uzvarētāju paziņošanu saistītā dokumentācija 

3.1. Ar iepirkumu izsludināšanu un lēmuma par 

uzvarētāju paziņošanu saistītā dokumentācija 

1. Uzaicinājumi un tehniskā specifikācija(-as). 

2. Izvēlētā pretendenta piedāvājums. 

3. Vērtēšanas ziņojums un komisijas sēžu protokols(-i). 

4. Lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem. 

Piezīmes: 
1
 Vides investīciju fondā iesniedz attiecināmo izmaksu apliecinošo dokumentu kopijas, kas ir apstiprinātas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā 

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

3 
Iesniedz kredītiestādes apstiprinātu vai finansējuma saņēmēja, atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” 7.

1
panta piektajai daļai apliecinātu konta 

apgrozījuma izdruku. 
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4 
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem (Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”) 

pieņemšanas komisijas akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. 
5
 Iesniegtās PVN deklarācijas pārskatā par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā, ir jābūt norādītiem visiem nodokļa 

rēķiniem, kas apliecina darījumu veikšanu projekta ietvaros un uz kuru pamata ir aprēķināts PVN samaksai valsts budžetā. PVN izmaksas var tikt 

attiecinātas Projekta ietvaros, ja tās ir faktiski veiktas no Projekta konta. 

Izstrādājot un noformējot maksājumu un darījumu apliecinošos dokumentus, ņem vērā likumos „Par grāmatvedību” un „Par pievienotās vērtības 

nodokli”, Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” minētās prasības, 

Dokumentu juridiskā spēka likumu, kā arī citos normatīvajos aktos minētās prasības. 


