PIELIKUMU PIE ATSKAITĒM SARAKSTS UN INFROMĀCIJAS IESNIEGŠANA ATS
STARPPOSMA UN GALA ATSKAITES
NR.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

PIELIKUMS

IESNIEGŠANA

Auditora atzinums par projekta atskaiti, ko sagatavo apstiprināts Subsīdijas
saĦēmēja auditors
Auditora atzinums par katra partnera atskaiti, kas ietver partneru finanšu
atskaites un ko sagatavo apstiprināts Subsīdijas saĦēmēja/partnera
auditors
Maksājuma pieprasījums

1 oriăināls un 1
kopija

Izcelsmes sertifikāti precēm, kuru izmaksas ir lielākas par 5000 EUR par
vienību
Ekonomiskās klasifikācijas forma – aizpilda Lietuvas Subsīdijas
saĦēmēji/partneri
Atskaite par projekta izdevumu sadali saskaĦā ar ekonomisko klasifikāciju
Lietuvas Subsīdijas saĦēmējiem/partneriem
Personāla darba laika uzskaites lapas
Pierādījums par starptautiskā iepirkuma publikāciju
Akts par būvdarbu nodošanu ekspluatācijā (atĜauj ēkas/objekta
ekspluatāciju). Gadījumos, kad šāds akts nav nepieciešams saskaĦā ar
normatīvajiem aktiem, tad jāiesniedz darbu pieĦemšanas-nodošanas akts
Finanšu garantija, ja tas nepieciešams saskaĦā ar Subsīdijas līguma
Vispārīgo noteikumu 15.7.pantu
Sasniegto rezultātu un īstenoto aktivitāšu pierādījumi, piem.:
Pasākumu un sanāksmju gadījumā:
11.1. Dalībnieku saraksts katrai dienai ar parakstiem;
11.2. Pasākumu/tikšanos dienas kārtības;
11.3. Pasākumu/tikšanos protokoli/atskaites (EN/RU vai citā partneru darba
valodā);
11.4. Fotogrāfijas no pasākumiem/sanāksmēm, utt.
⇒ Jebkādi citi papildus dokumenti – pēc izvēles.
(kopējais novērtējums no apmācībām/semināriem/konsultācijām, kura
pamatā ir dalībnieku individuālie novērtējumi; izdales materiāli no
semināriem, prezentācijas, utt.)
Materiāli, kas pierāda rezultātus, ko sasniedza ārpakalpojumu sniedzēji
un/vai Subsīdijas saĦēmējs/partneri:
12.1. Izstrādātie dokumenti (t.i. pētījumi, programmas);
12.2. Informatīvie un publicitātes materiāli (t.i. medijos publicētas preses
relīzes, raksti laikrakstos, skrejlapas, kompaktdiski, izdrukas no tīmekĜa
vietnēm, brošūras, informatīvo stendu fotogrāfijas, plakāti, video un audio
materiāli, mazu publicitātes materiālu fotogrāfijas, tādu kā pildspalvas,
krūzes, krekli, utt.);
12.3. Izbūvēto infrastruktūras objektu un iepirktā lielā aprīkojuma
fotogrāfijas ar publicitātes zīmēm.
GALA ATSKAITE (papildus pielikumi)
PaziĦojums no Subsīdijas saĦēmēja bankas par uzkrātajiem procentiem no
Programmas priekšfinansējuma.
Pierādījumi par īpašumtiesību nodošanu - atrunāti Subsīdijas līguma
Vispārīgo noteikumu 7.3.pantā, ja tas nepieciešams.
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Kontrolsaraksts
(JĀ/NĒ/
N/A)

ZIĥOJUMI PAR PROJEKTA GAITU
NR.

1.

PIELIKUMS

IESNIEGŠANA

Sasniegtie rezultāti, publicitātes materiāli, projekta fotogrāfijas
(papīra formā un/vai elektroniskā CD formātā)

1 kopija

(JĀ/NĒ/
N/A)

Gadījumā, ja Jūs ziĦojumu par projekta gaitu sūtāt vienlaicīgi ar
starpposma/gala atskaiti, pielikumi var tikt pievienoti tikai pie
atskaites, minot to ziĦojuma par projekta gaitu pavadvēstulē.

CITI DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA IESNIEGŠANAI
NR.

DOKUMENTS/ INFORMĀCIJA

IESNIEGŠANA

1.

Iepirkumu plāns

ATS projektu sākumā
(vēstule).

2.

Starptautisko iepirkumu gadījumā saite uz publikācijām

3.

Rakstiska informācija par projekta vadītāja / asistenta, finanšu
vadītāja un kontaktpersonas maiĦu

ATS kad iecelts vai mainīts amatā
(vēstule).

4.

Publicitātes materiālu projekti / melnraksti

ATS (Informācijas koordinatoram)
pārskatīšanai (e-pasts).

5.

Informācija par tuvākajiem pasākumiem

ATS pirms pasākumu organizēšanas
(e-pasts).

6.

Iepirkumu kontrolsaraksti BY partneriem

Jāaizpilda pirms līguma slēgšanas;
pieejams pie Subsīdijas saĦēmēja/
partnera.
ATS pēc pieprasījuma.

ATS uzreiz pēc publicēšanas
(e-pasts).

