
 
Līgums par projekta īstenošanu. Speciālie noteikumi 

 
Līgums par  

projekta „[projekta nosaukums]” 
 īstenošanu 

Nr.[projekta numurs] 
 

Speciālie noteikumi 
 

Latvijas Republikas Vides ministrija – Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta budžeta 
programmas izpildītājs (turpmāk tekstā – Atbildīgā iestāde), tās valsts sekretāra vietnieces, 
Investīciju departamenta direktores Vijas Gēmes personā, kas rīkojas saskaņā ar Vides 
ministrijas nolikumu un pamatojoties uz Vides ministrijas 2010.gada 25.marta rīkojumu Nr. 
101 „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbildīgās iestādes funkciju īstenošanu” un 
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” (turpmāk – Vides investīciju 
fonds), tās valdes priekšsēdētājas Ilzes Puriņas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem  
un pamatojoties uz 2007.gada 16.oktobra pilnvaru (reģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā 
ar Nr.13644), no vienas puses, un  
 
[Finansējuma saņēmēja nosaukums], reģistrācijas Nr. .[numurs] (turpmāk – Finansējuma 
saņēmējs), [paraksta tiesīgās amatpersonas amats, personas vārds un uzvārds] personā, kas 
rīkojas [saskaņā ar statūtiem/[Pašvaldības nosaukums] nolikumu/pamatojoties uz 
[Pašvaldības nosaukums] rīkojumu Nr.[numurs], no otras puses,  
 
turpmāk tekstā kopā – Puses, atsevišķi – Puse, 
 
pamatojoties uz likuma „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos 
mehānismos” 10.panta 1.

3
daļu un Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu 

Nr.1492 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
"Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošo tehnoloģiju attīstīšana" nolikums” 65.punktu 
(turpmāk – Konkursa īstenošanu regulējošie Ministru kabineta noteikumi), kā arī uz Atbildīgās 
iestādes [datums] lēmumu Nr.[numurs] par projekta „[Nosaukums]” iesnieguma 
apstiprināšanu 
 
vienojas par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma piešķiršanu projektam 
„[Nosaukums]” Nr.[numurs] (turpmāk – Projekts), Projekta īstenošanas kārtību, un Projekta 
uzraudzību (turpmāk - Līgums) nosakot, ka: 
 
1. Projekta īstenošanas termiņš ir [skaitlis] mēneši saskaņā ar Projekta īstenošanas laika 

grafiku. Projekts jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2011.gada 1.decembrim. 
 
2. Projekta izmaksu attiecināmības: 

2.1. sākuma datums ir 2010.gada 1.janvāris; 
2.2. beigu datums ir 2011.gada 1.decembris. 

 
3. Projekta kopējās izmaksas ir [summa skaitļiem] LVL ([summa vārdiem]), no tām  
 

Projekta attiecināmās izmaksas ir [summa skaitļiem] LVL ([summa vārdiem]), no tām: 
 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (budžeta apakšprogrammas 27.00.00 „Klimata 
pārmaiņu finanšu instruments”) līdzekļi (turpmāk – Atbalsta summa) ir [skaitlis]% no 
Projekta attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL [summa skaitļiem] ([summa 
vārdiem]) un Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir [skaitlis]% no projekta 
attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL [summa skaitļiem] ([summa vārdiem]), no 
tām: 
 

3.1.  avansa maksājums [summa skaitļiem] LVL ([summa vārdiem]), 
3.2. viens vai vairāki starpposma maksājumi, kuru kopējā summa nepārsniedz 75% 
no Atbalsta summas, 
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3.3. atsevišķa starpposma maksājuma summa nav lielāka par 25% no Atbalsta 
summas, 
3.4. noslēguma maksājums. 

 
4. Starpposma pārskata iesniegšanas laika grafiks ir šāds:  

 

Nr. Periods Starpposma pārskata iesniegšanas 
datums 

1. no 2010.gada 14.jūlija līdz 2010.gada 
30.oktobrim 

[datums] 

2. no 2010.gada 1.novembra līdz 
2011.gada 31.janvārim 

 

3. no 2011.gada 1.februāra līdz 
2011.gada 30.aprīlim 

 

4. no 2011.gada 1.maija līdz 2011.gada 
31.jūlijam 

 

5. no 2011.gada 1.augusta līdz 
2011.gada 30.oktobrim 

 

 
5. Pušu juridiskās adreses:  
 

5.1. Latvijas Republikas Vides ministrija: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494; 
5.2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds”; Ģertrūdes iela 10/12, 

Rīga, LV-1050; 
5.3. [Finansējuma saņēmēja nosaukums: adrese]. 

  
6. Līgums sastāv no: 
 

6.1. Līguma Speciālajiem noteikumiem uz [2 (divām)] lapām; 
6.2. Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un pielikumiem uz 12 (divpadsmit) lapām; 
6.3. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir: 
 

6.3.1. [Finansējuma saņēmēja nosaukums] iesniegtā projekta „[Nosaukums]” 
iesniegums un tā pielikumi uz [lapu skaits] lapām; 

6.3.2. Vides ministrijas [datums] lēmums Nr.[numurs] par projekta „[Nosaukums]” 
iesnieguma apstiprināšanu uz [lapu skaits] lapām; 

6.3.3. [Finansējuma saņēmēja nosaukums] iesniegto Vides ministrijas [datums] 
lēmumā Nr.[numurs] ietverto nosacījumu izpildi pamatojošo dokumentu 
kopijas uz [lapu skaits] lapām,] 

6.3.4. [Vides ministrijas [datums] atzinums Nr.[numurs] par Vides ministrijas 
[datums] lēmumā Nr.[numurs] ietverto nosacījumu izpildi uz [lapu skaits 
vārdiem] lapām.] 

 
7. Līgums sastādīts un parakstīts trīs identiskos eksemplāros, no kuriem vienu glabā 

Atbildīgā iestāde, otru – Vides investīciju fonds un trešo – Finansējuma saņēmējs. Visiem 
Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir 
parakstījusi pēdējā no Pusēm, un tas ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

 
 
Atbildīgās iestādes vārdā: 
Atbildīgās iestādes vadītāja, 
Vides ministrijas  
valsts sekretāra vietniece, 
Investīciju departamenta 
direktore  

Vides investīciju fonda 
vārdā: 
Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību „Vides investīciju 
fonds” valdes priekšsēdētāja 
Ilze Puriņa 

 Finansējuma saņēmēja 
vārdā: 
[Finansējuma saņēmēja 
paraksta tiesīgās 
amatpersonas amats, vārds 
un uzvārds] 
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V.Gēme 
 
_______________________ 

 
 
_______________________ 

 
 
_______________________ 

_______________________ 
(Vieta, datums, z.v.)  

_______________________ 
(Vieta, datums, z.v.) 

 _______________________ 
(Vieta, datums, z.v.) 

 


