PARAUGS

Līguma par pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu
attīstība” īstenošanu
2.pielikums
ESF projekts „Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001

ATSKAITE
par pasākuma "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība" īstenošanu
Nr. 1

2020.gada 2. novembrī

Valmiera
(Atskaites sagatavošanas vieta)

(Atskaites sagatavošanas datums)

Biedrības “Krāsani un Saulaini” (biedrības/nodibinājuma/augstākās izglītības iestādes
nosaukums) (turpmāk – Īstenotājs) valdes priekšsēdētajas, Santas Bērziņas (amats, vārds,
uzvārds) personā, rīkojas saskaņā ar statūtiem, sagatavo šo atskaiti par pasākuma „Darbam
nepieciešamo iemaņu attīstība” (turpmāk – Pasākums) īstenošanu par periodu no 2020.gada
01.oktobra līdz 2020.gada 31.oktobrim pamatojoties uz 2020.gada 29.septembrī noslēgto
līgumu par pasākuma „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” īstenošanu Nr. Nr.00.13.52.15/56. Īstenotājs ir nodrošinājis Filiāles norīkotā (-o) bezdarbnieka (-u) nodarbināšanu
Pasākumā.
1. Atskaites periodā Īstenotājs Pasākumā iesaistījis 2 bezdarbnieku (-us).
(skaits)

2. Pamatojoties uz Atskaites 4.1. un 4.2.apakšpunktā norādītajos pielikumos sniegto informāciju,
bezdarbnieku iesaistei Pasākumā un individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei izlietoti:
2.1.

no Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA)
finansējuma stipendijām bezdarbniekiem

EUR 370.00

Trīs simti septiņdesmit euro 00 centi
(summas atšifrējums vārdiem)

2.2.

no NVA finansējuma individuālo aizsardzības
līdzekļu iegādei
Septiņdesmit septiņi euro 20 centi

EUR 77.20

(summas atšifrējums vārdiem)

3. Pasākuma Īstenotājs apliecina, ka:
3.1. ir bezdarbniekiem izmaksājis stipendijas par iepriekšējo pārskata periodu saskaņā ar
iepriekšējā atskaitē norādīto atbilstoši Līgumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
3.2. ir novērsis dubultā finansējuma risku, ievērojot regulas Eiropas Parlamenta un
Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013.gada 17.decembris ), ar ko paredz kopīgus
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas
fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu,
Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un
atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 65.panta 11.punktā noteikto.
3.3. Līgumā norādītie rekvizīti ir korekti un aktuāli.
Santa Bērziņa
(Īstenotāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds )
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(paraksts)
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4. Atskaitei ir pievienoti šādi dokumenti:
4.1. informācija par Pasākuma īstenošanā iesaistīto bezdarbnieku iesaistes laiku un
aprēķināto stipendiju uz _1_ lp.;
4.2. atskaite par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi uz _4_lp.;
4.3. izdevumi par iepriekšējā mēnesī/ceturksnī faktiski veiktajām stipendijas izmaksām
(izņemot pirmo iesniegto atskaiti), saskaņā ar iepriekšējā atskaitē norādīto informāciju
uz _-_ lp.;
4.4. bezdarbnieka prombūtni attaisnojošo dokumentu kopijas uz _-_lp.;
4.5. rīkojumu kopijas par bezdarbnieku atskaitīšanu no Pasākuma uz _-_ lp.
5. Atskaite (ar pielikumiem), iesniegšanai NVA ir sagatavota vienā eksemplārā, latviešu
valodā uz _7_ lapām.
Īstenotājs vai pilnvarotā persona
(Biedrības/nodibinājuma/
augstākās izglītības iestādes nosaukums)

Santa Bērziņa 02.11.2020
(paraksts, tā atšifrējums, datums)
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