PARAUGS
Līguma par pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu
attīstība” īstenošanu
4.pielikums

Atskaite par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi
ESF projekts „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001

Pamatojoties uz 2022.gada 16.maijā noslēgto līgumu ar biedrību “Krāsaini un Saulaini”
(biedrības/nodibinājuma/augstākās izglītības iestādes nosaukums) par pasākuma „Darbam
nepieciešamo iemaņu attīstība” īstenošanu Nr.00.13.5-12.3/56 (turpmāk - Līgums):
1. profesijā biroja administrators strādājošam bezdarbniekam Zigmundam Liepam (vārds,
uzvārds) iegādāti zemāk norādītie individuālie aizsardzības līdzekļi (turpmāk – IAL):
Nr.
Preces
Cena EUR
Cena EUR
Datums, kad
Bezdarbnieka
p.k.
nosaukums
(bez PVN)
(ar PVN)
IAL izsniegti
paraksts par
(aizpilda PVN
(aizpilda
bezdarbniekam
saņemšanu
maksātājs)1
PVN
nemaksātājs)2
Paraksts
1.
Dezinfekcijas
34.80
24.05.2022.
līdzekļi
virsmām
(kas satur
vismaz 70%
etanola)
Paraksts
2.
Dezinfekcijas
15.20
24.05.2022.
līdzekļi rokām
(kas satur
vismaz 70%
etanola)
Kopā3:
50.00
2. profesijā biroja administrators strādājošam bezdarbniekam Tomam Kalniņam (vārds,
uzvārds) iegādāti zemāk norādītie individuālie aizsardzības līdzekļi:
Nr.
Preces
Cena EUR
Cena EUR
Datums, kad
Bezdarbnieka
Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā reģistrētam nodokļu maksātājam dotācija tiek maksāta bez
PVN, jo saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 92.pantu Valsts ieņēmumu dienesta PVN
maksātāju reģistrā reģistrētam nodokļu maksātājam ir tiesības priekšnodokli atskaitīt no valsts budžetā
maksājamās nodokļa summas.
2
Aģentūra PVN izmaksas sedz tikai Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā nereģistrētām personām.
3
Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un
preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju
izvēles principiem” 136.1.3. apakšpunktā noteiktajam, individuālo aizsardzības līdzekļu izmaksas ir ne vairāk kā
50 euro apmērā vienam bezdarbniekam.
1
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p.k.

nosaukums

1.

Dezinfekcijas
līdzekļi
virsmām
(kas satur
vismaz 70%
etanola)
Dezinfekcijas
līdzekļi rokām
(kas satur
vismaz 70%
etanola)
Kopā:

2.

(bez PVN)
(aizpilda PVN
maksātājs)²
-

(ar PVN)
(aizpilda PVN
nemaksātājs) 3
34.80

IAL izsniegti
bezdarbniekam

paraksts par
saņemšanu

24.05.2022.

Paraksts

-

15.20

24.05.2022.

Paraksts

50.00

IAL paredzēti bezdarbnieku veselības drošībai Covid-19 uzliesmojuma pandēmijas izraisīto
inficēšanas risku mazināšanai, nodrošinot bezdarbniekus ar darba specifikai atbilstošiem
aizsardzības līdzekļiem (piemēram, cimdi, dezinfekcijas līdzekļi , kas satur vismaz 70%
etanola,u.c.).
Pielikumā:
Izmaksu apliecinoša dokumenta (čeks/kvīts/rēķins/pavadzīme) kopija par IAL iegādi uz
_2_lapām.
IAL iegādes apliecinoša dokumenta (pavadzīmes, rēķina)
un norēķinu apliecinoša dokumenta par IAL iegādi
(maksājuma uzdevuma, čeka, kvīts) kopiju lpp. skaits.

Īstenotājs vai pilnvarotā persona

__Paraksts__Santa Bērziņa, 10.06.2022.
(paraksts, tā atšifrējums, datums)
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