Pieprasījums (tāme) jāiesniedz
piecu darba dienu laikā no
ergoterapeita atzinuma
saņemšanas e-pastā

2.pielikums pie līguma par bezdarbnieku
ar invaliditāti iesaistīšanu pasākumā
Datums nedrīkst
būt agrāks par
pamatojošo
dokumentu

Pieprasījums (tāme) vienreizējās dotācijas saņemšanai,
lai veiktu bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu pielāgošanu
sagatavošanas

datumu 1
(ESF projekts „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001)

20___.gada ____. ___________
_______________________________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums /fiziskās personas vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs, PVN maksātāja numurs2)

_______________________________________________________________________________________
(bankas nosaukums, bankas kods)
Konta Nr.
jāsakrīt ar
Līgumā
norādīto

IBAN
_______________________________________________________________________________________
(amats, vārds, uzvārds)3

personā, kas rīkojas saskaņā ar ______________________ (turpmāk – Darba devējs),
Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) _____________ filiālē 20__.gada __._____
līguma Nr.________________ (turpmāk – Līgums) ietvaros iesniedz pieprasījumu (tāmi)
vienreizējās dotācijas saņemšanai, lai veiktu bezdarbnieku ar invaliditāti darba vietu pielāgošanu
(turpmāk – Pieprasījums).
1. Pieprasījums sagatavots:
Norāda informāciju par katru bezdarbnieku,
kuram izsniegts ergoterapeita atzinums ar
1.1. atbilstoši ergoterapeitu sniegtajiem atzinumiem:
norādi par pielāgojuma nepieciešamību.
20__.gada __._____ sagatavots atzinums Nr.______;
20__.gada __._____ sagatavots atzinums Nr.______.
1.2. nodrošinot interešu konflikta riska novēršanu (situācija, kad Darba devējam jāpieņem
lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, kas ietekmē vai var ietekmēt Darba devēja, tā
radinieku līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātā vai svaiņa līdz pirmajai svainības pakāpei
vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses);
1.3. nodrošinot finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu (vēlams veikt darījumu izmaksu
izvērtēšanu (tirgus izpēte u.tml.), salīdzinot vismaz trīs dažādus piedāvājumus un izvēlēties
izdevīgāko darījumu (izdevīgākā darījuma princips prasa, lai resursi, ko Darba devējs lieto
darbības veikšanai, būtu pieejami noliktajā laikā, pienācīgā apjomā un kvalitātē un par
izdevīgāko cenu));
1.4. atbilstoši4 Darba devēja 20__.gadā __.___________ iesniegtajam Pieprasījumam kopējā
summa no NVA finansējuma ir EUR_____ (________________________ euro ______centi);
(summas atšifrējums vārdiem)

1.5. atbilstoši4 atkārtoti veiktai darījumu izmaksu izvērtēšanai bezdarbnieku ar invaliditāti darba
vietu
pielāgošanai
no
NVA
finansējuma
nepieciešami
EUR_____________(_____________________________euro ___centi)5.
(summas atšifrējums vārdiem)
Iesniedzot Pieprasījumu, ja pasākums īstenots nodarbinātības speciālā budžeta ietvaros, iekavas dzēš.
PVN maksātāja numuru norāda, ja Darba devējs ir PVN maksātājs.
3
Norāda, ja Darba devējs ir juridiska persona.
4
Apakšpunktu aizpilda tikai precizēta Pieprasījuma iesniegšanas gadījumā (skatīt Līguma 5.5.3.apakšpunktu).
5
Pieprasījuma 1.4.apakšpunktā norādītā finansējuma un papildus no NVA nepieciešamā finansējuma kopsumma.
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2
Ierakstus 2. kolonnā veic
atbilstoši pozīciju
nosaukumiem
ergoterapeita atzinumā

2. Darba vietu pielāgošana:
2.1. bezdarbniekam ar invaliditāti ______________________:
(vārds, uzvārds)
Tabulu
atsevišķi
aizpilda par
katru
bezdarbnieku,
kurš norādīts
līguma
1.2.punktā un
kuram
nepieciešams
veikt darba
vietas
pielāgojumu.

Nr.p.k.

Iekārta/aprīkojums (t.sk. tehnisko
palīglīdzekļu izgatavošana, piegāde un
uzstādīšana), atbilstoši ergoterapeita atzinumā
norādītajam

Iegādēm, kurām
paredzēta piegāde vai
uzstādīšana, norāda
pakalpojuma izmaksas
atbilstoši pielikumā
pievienotajai pamatojošai
dokumentācijai.

Cena 6,
EUR*

Izmaksas kopā:
Pieprasījuma summa:7
Pozīcijā – “Izmaksas kopā” norāda
visu preču un pakalpojumu
kopsummu atbilstoši pielikumā
pievienotajai pamatojošai
dokumentācijai. Pozīcijā –
“Pieprasījuma summa” norāda ne
vairāk kā noteikts MK noteikumu
Nr.75 88.3.apakšpunktā (skatīt
7.atsauci).

* PVN maksātājs norāda cenu bez PVN, ar PVN neapliekamā persona norāda cenu ar PVN
2.2. bezdarbniekam ar invaliditāti ______________________:
(vārds, uzvārds)

Nr.p.k.

Iekārta/aprīkojums (t.sk. tehnisko
palīglīdzekļu izgatavošana, piegāde un
uzstādīšana), atbilstoši ergoterapeita atzinumā
norādītajam

Cena 6,
EUR*

Izmaksas kopā:
Pieprasījuma summa:7
* PVN maksātājs norāda cenu bez PVN, ar PVN neapliekamā persona norāda cenu ar PVN
3. Pieprasījuma summa kopā EUR_______(__________________________ euro _____centi)8.
(summas atšifrējums vārdiem)

NVA PVN izmaksas sedz tikai ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamām personām.
Pieprasījuma summa vienai darba vietai ir ne vairāk kā noteikts 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” 88.3.apakšpunktā.
8
Iesniedzot precizētu Pieprasījumu, norāda Pieprasījuma 1.5.apakšpunktā un 1.4.apakšpunktā norādītā NVA pieprasītā
finansējuma starpību.
6
7

KRG_4.2.21_18.pielikums_4.versija_06.02.2020.

Lapu skaitam ir
jāatbilst faktiski
pievienoto
pielikuma lapu
skaitam.

Pieprasījuma pielikumā9:

3

Katras darba vietas pielāgošanai nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma, kā arī tehnisko
palīglīdzekļu (tai skaitā piegādes un uzstādīšanas izmaksas) apraksti un paredzamo izmaksu
pamatojošā dokumentācija uz _____ lapām.
Darba devējs vai pilnvarotā persona

________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

1) Darba devēja darba vietas pielāgošanai paredzēto iekārtu / aprīkojuma (t.sk. tehnisko palīglīdzekļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana)
apraksti un paredzamo izmaksu pamatojošā dokumentācija satur informāciju par preces tehnisko specifikāciju, kura atbilst ergoterapeita
atzinumā norādītajiem parametriem, cenu, kā arī piegādes un uzstādīšanas izmaksām (ja attiecināms);
Ja darba vietas pielāgošanai paredzētās iegādes tiek iegādātas no veikala mājaslapas internetā, tad izdrukā jābūt skaidri redzamai mājaslapai,
no kuras un kad (datums) veikta izdruka. Ja no veikala interneta mājaslapā redzamā preces apraksta nav izsecināms, ka prece atbilst visiem
ergoterapeita atzinumā norādītajiem preces parametriem, papildus pamatojošai dokumentācijai pievieno saraksti ar interneta veikala pārstāvi,
kurā ir apstiprināta iegādes atbilstība visiem ergoterapeita atzinumā norādītajiem parametriem.
Ja prece tiek iegādāta veikalā (bez interneta starpniecības), pamatojošai dokumentācijai pievieno saraksti (e-pasts, vēstules) ar veikala
pārstāvi no kuras izsecināms, ka piedāvātā prece atbilst ergoterapeita atzinumā norādītās preces parametriem un norādīts datums, veikala
pārstāvja paraksts (var būt arī bez paraksta, ja sūtīts e pastā (šādā gadījumā Darba devējs pieprasījuma pielikumā pievieno e-pastu, kurā
skaidri redzams, ka e-pastu sūtījis veikals (tā pārstāvis));
2) Pieprasījumam jāpievieno tikai Pieprasījuma 2.punkta apakšpunktos norādīto iekārtu/aprīkojuma (t.sk. tehnisko palīglīdzekļu
izgatavošana, piegāde un uzstādīšana) pamatojošā dokumentācija;
3) Iegādi Darba devējam ieteicams veikt ne ātrāk kā NVA ir saskaņojis Darba devēja iesniegtu Pieprasījumu.

9

Iesniedzot precizētu Pieprasījumu, pievieno tikai atkārtoti veiktu darījumu izmaksu pamatojošos dokumentus.
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