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Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 

Esošo un plānoto ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums. Ieņēmumu izdevumu sadaļa ir jāaizpilda pēc 

naudas plūsmas principa (bez PVN) par uzņēmuma kopējiem ieņēmumiem un izdevumiem, papildus 

izdalot projekta īstenošanas nozari (Pretendenti, kas nav PVN maksātāji, neizdala PVN). 

!!!  Esošiem - Saimnieciskās darbības ekonomiskas dzīvotspējas rādītājs - ir pozitīvs atlikums finanšu 

plānā starp ieņēmumiem un izdevumiem pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas (MK 590 

14.2 punkta nosacījums) un gadā, kad plānots sasniegt saimnieciskās darbības rādītāju. 

 

!!! Jauniem - Saimnieciskās darbības ekonomiskas dzīvotspējas rādītājs - ir pozitīvs atlikums finanšu 

plānā starp ieņēmumiem un izdevumiem projekta iesniegšanas, īstenošanas un saimnieciskās darbības 

rādītāju sasniegšanas gadā. 

 

Nepareizi sagatavota ieņēmumu un izdevumu sadaļa  

 

!!!Ar šādu ieņēmumu un izdevumu starpību Projekta iesniegums ir noraidāms!!! 

 

Pēdējā noslēgtā gada informācijas atspoguļošana ieņēmumu izdevumu kopsavilkumā  

 
 

 

 

 

  

-Ieņēmumiem ir jāsakrīt ar pēdējā noslēgtā gada pelņas zaudējumu 

aprēķinā norādīto neto apgrozījumu; 

- D3 iesniedzējiem ar ieņēmumiem no lauksaimniecības, 

tūrisma un citiem saimnieciskās darbības veidiem,   sadalot tos 

pa “Ieņēmumiem no projekta nozares” un “Ieņēmumiem no 

pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības”.   

- Papildus  “Ieņēmumu” sadaļā var norādīt   no PZ aprēķina pozīcijas 

“Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu” ES un valsts 

atbalstus.   

 

Izdevumu sadaļā ir jānorāda visi izdevumi, kas radušies, lai 

saražotu preces vai sniegtu pakalpojumus (mainīgās un fiksētās 

izmaksas). 

Dati ir salīdzināmi ar PZ norādītiem produkcijas ražošanas, 

pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksām, kā arī 

ar citu GP  un D3 informāciju.  
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1. Ieņēmumu sadaļa. 

Plānoto ieņēmumu tabulā norāda visus uzņēmuma ieņēmumus no produktu un 

pakalpojumu realizācijas, atsevišķi izdalot ieņēmumus no projekta nozares. Detalizēti ir jāuzskaita 

produkta un pakalpojuma veidi, norādot realizētos apjoms, mērvienību un cenu par vienību. 

Produktu un pakalpojuma veidu pievieno ar “+” .  

Dienests rādītāju sasniegšanas gadā kritiski vērtēs ieņēmumu sadaļā norādītos ES un valsts 

atbalstus un ārkārtas ieņēmumus un izvērtēs to ietekmi uz dzīvotspējas rādītājiem. 

 

!!! Ieņēmumiem ir jābūt atšifrētiem produktu, pakalpojuma līmenī, nav pieļaujams norādīt tikai 

nozari.  

Nepareizi sagatavota  

 

Pareizi sagatavota  

Ieņēmu sadaļā no projekta nozares un pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības  ir jānorāda plānotie 

ieņēmumi no produktiem, ko plāno ražot un pakalpojumiem ko plāno sniegt, norādot ražošanas apjomu un vienas 

vienības cenu. Produktu un pakalpojumu veidu nepieciešams atšifrēt pēc iespējas sīkāk.  
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2. Izdevumu sadaļa  

Izdevumu kopsavilkumā norāda visus izdevumus no projekta nozares un pārējās uzņēmuma saimnieciskās 

darbības - izejmateriāli, darba algas, energoresursi, realizācijas izmaksas, transporta izmaksas, iekārtu un 

telpu remonts, nomas maksa par ēkām un zemi un citi izdevumi. Izdevumu sadaļā nenorāda aizdevuma 

atmaksu, līzingus, nolietojumu. Izdevumi ir jāuzskaita detalizēti, veidu pievieno ar “+” . 

Izdevumu sadaļā ir jānorāda visi izdevumi no projekta nozares un pārējās uzņēmuma saimnieciskās 

darbības. Ražošanas izmaksas, iepakošanas, mārketinga, tirdzniecība, atalgojums. Pakalpojumiem – 

izdevumi kas nepieciešami, lai sniegu pakalpojumu.  

 

Nepareizi sagatavota 

 

             Pareizi sagatavota  

 

 

 

 

 

 

 

 


