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IEVADS 

Šīs vadlīnijas ir metodoloģisks palīglīdzeklis finansējuma saľēmējiem Klimata pārmaiľu 

finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu ieviešanā. Tajā ietvertie nosacījumi vienādi attiecas 

uz visiem finansējuma saľēmējiem neatkarīgi no to juridiskā statusa, ar kuriem Latvijas 

Republikas Vides ministrija kā atbildīgā iestāde par Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta 

budţeta programmas ieviešanu un SIA „Vides investīciju fonds” kā Klimata pārmaiľu finanšu 

instrumenta projektu īstenošanas izpildi uzraugošā institūcija ir noslēgusi līgumu par projekta 

īstenošanu Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā 

"Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāţu ēkās". 

Vadlīnijas ir veidotas balstoties uz projekta vadības labās prakses principiem un šādiem 

normatīvajiem aktiem, kas ir apstiprināti vadlīniju izstrādes brīdī, tas ir: 

Likumi: 

 08.11.2007. Likums „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos 

mehānismos”; 

 06.05.2010. Dokumentu juridiskā spēka likums; 

 06.04.2006. Publisko iepirkumu likums; 

 14.10.1992. LR likums „Par Grāmatvedību”;  

 20.06.2001. Darba likums; 

 26.03.1991. Likums „Par arhīviem”. 

Ministru Kabineta noteikumi: 

 25.06.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.644 „Klimata pārmaiľu finansēto 

projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība”; 

 05.01.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.1 "Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta 

finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 

izglītības iestāţu ēkās" nolikums"; 

 05.02.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru 

un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”; 

 21.10.2003. Ministru kabineta noteikumi Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības 

kārtošanu un organizāciju” 

 02.04.2002. Ministru kabineta noteikumi Nr.141 „Informācijas sistēmās esošo 

dokumentēto datu un elektronisko dokumentu arhivēšanas noteikumi”. 

Citi:  

 Vides ministrijas izstrādātās KPFI finansēto projektu atklātā konkursā 

"Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāţu ēkās" projekta 

iesnieguma aizpildīšanas,  projektēšanas un būvniecības iepirkumu vadlīnijas Vides 

ministrijas mājas lapā 

http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/augstsk/?doc=10260 

 Publisko iepirkumu likuma piemērošanas vadlīnijas IUB mājas lapā 

http://www.iub.gov.lv/node/97; 

 Latvijas valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Instrukcija par juridisko personu arhīvu 

dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 

http://www.arhivi.lv/sitedata/VAS/dokumenti/lvas-tiesibu-akti-instrukcija.pdf;  

http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/augstsk/?doc=10260
http://www.iub.gov.lv/node/97
http://www.arhivi.lv/sitedata/VAS/dokumenti/lvas-tiesibu-akti-instrukcija.pdf
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 Līgums par Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta projekta īstenošanu, kas noslēgts 

starp finansējuma saľēmēju, atbildīgo iestādi un fondu (projekta līgums); 

 Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta logo un tā lietošanas nosacījumi 

http://www.vidm.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/...//KPFIlogo.

http://www.vidm.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/...//KPFIlogo
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VADLĪNIJĀS IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI 

Atbildīgā iestāde LR Vides ministrija 

d.d. Darba dienas 

Fonds SIA „Vides investīciju fonds” 

IUB Iepirkumu uzraudzības birojs 

Konkurss Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts 

konkurss „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības 

iestāţu ēkās” 

KPFI Klimata pārmaiľu finanšu instruments 

MK noteikumi Nr.1 Ministru kabineta 05.01.2010. noteikumi Nr.1 "Klimata pārmaiľu 

finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 

"Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāţu 

ēkās" nolikums" 

MK noteikumi Nr.65 Ministru kabineta 05.02.2008. noteikumi Nr.65 “Noteikumi par 

iepirkuma procedūru un tās piemērošanu kārtību pasūtītāja 

finansētiem projektiem” 

MK noteikumi Nr.585 Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumu Nr.585 „Noteikumi par 

grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 

Projekta līgums Līgums, kas noslēgts ar atbildīgo iestādi, Fondu un finansējuma 

saľēmēju par KPFI projekta īstenošanu 

LR Latvijas Republika 

LVL LR nacionālās naudas vienība – lats 

PVN Pievienotās vērtības nodoklis 

VID Valsts ieľēmumu dienests 
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1.  PROJEKTA IEVIEŠANAS CIKLS 

KPFI līdzfinansēto projektu ieviešanas cikls sākas ar dienu, kad finansējuma saľēmējs ir 

saľēmis atbildīgās iestādes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ilgst līdz 

brīdim, kad tiek pabeigta visu projekta līgumā (tam pievienotajā projektu iesniegumā) 

paredzēto aktivitāšu īstenošana. 5 gadus pēc projekta ieviešanas beigām ilgst projekta pēc 

ieviešanas posms, kura laikā tiek veikts projektā sasniegto rezultātu monitorings.  

KPFI līdzfinansētā projekta ieviešanā tiek izdalīti šādi posmi un to procesi: 

0. Darbības pirms projekta līguma noslēgšanas: 

 Projekta konta (norēķinu konta) atvēršana Valsts Kasē (10 d.d. laikā no lēmuma par 

projekta apstiprināšanu saņemšanas); 

 Organizatoriskās struktūras izveide un atbildīgo darbinieku nozīmēšana; 

 Projekta lietu nomenklatūras izveide; 

 Atsevišķas grāmatvedības uzskaites izveidošana. 

1. Projekta ieviešanas uzsākšana: 

 Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes plāna sastādīšana un iesniegšana 

Fondā (10 d.d. laikā no projekta līguma noslēgšanas); 

 Iepirkumu plāna sastādīšana un iesniegšana Fondā (10 d.d. laikā no projekta līguma 

noslēgšanas); 

 Avansa maksājuma pieprasījums(-i). 

2. Projekta ieviešana: 

 Iepirkumu konkursu organizēšana; 

 Projekta aktivitāšu ieviešana un vadība; 

 Publicitātes aktivitātes; 

 Projekta lietvedība; 

 Projekta grāmatvedība; 

 Pārskatu sagatavošana un iesniegšana Fondā: 

o Starpposma pārskati (1 reizi projekta ceturksnī, līdz nākamā mēneša 

20.datumam); 

o Noslēguma pārskats (1 mēneša laikā no projekta aktivitāšu īstenošanas 

pabeigšanas); 

 Līguma grozījumi; 

 Maksājumu pieprasījumu sagatavošana un iesniegšana Fondā: 

o Starpposma maksājuma pieprasījums (ne biežāk kā 1 reizi projekta ceturksnī, 

vienlaicīgi ar starpposma pārskatu); 

o Noslēguma maksājuma pieprasījums (vienlaicīgi ar noslēguma pārskatu). 

3. Projekta pēcieviešana (5 gadi pēc projekta pabeigšanas): 

 Projekta dokumentācijas glabāšana; 

 Projekta publicitāte; 

 Projekta rezultātu monitorings; 

 Pārskatu sagatavošana un iesniegšana Fondā: 

o Monitoringa pārskati (par katru gadu līdz nākamā gada 31.janvārim). 

4. Projektu īstenošanas kontrole un audits: 

 Projekta progresa pārbaudes;  

 Izdevumu atbilstības pārbaudes; 

 Projekta pēcnovērtējums; 

 Neattiecināmo un neatbilstoši veikto izmaksu atmaksa. 
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PARAUGS – PROJEKTA IEVIEŠANAS CIKLA LAIKA GRAFIKS 

 

  

  

Pirms projekta 

līguma 

noslēgšanas 

Projekta ieviešana Projekta pēcieviešana 

30 

dienas 

14 

dienas 

14 

dienas 

1 

mēnesis 

2 

mēnesis 

3 

mēnesis 

4 

mēnesis 

5 

mēnesis 

6 

mēnesis 

7 

mēnesis 

8 

mēnesis 

9 

mēnesis 

... max līdz 

01.12.2011. 

2 mēnesis no 

projektu 

aktivitāšu 

pabeigšanas 

5 gadi pēc 

projekta 

pabeigšanas 

10 gadi pēc 

projekta 

pabeigšanas 

Projekta konta (norēķinu konta) atvēršana 

Valsts Kasē  
  

                                

Organizatoriskās struktūras izveide un atbildīgo 

darbinieku nozīmēšana 
  

    
  

                          

Projekta lietu nomenklatūras izveide                                   

Atsevišķas grāmatvedības uzskaites izveidošana                                   

Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 

prognozes plāna sastādīšana un iesniegšana 

Fondā 

  

    

  

                          

Iepirkumu plāna sastādīšana un iesniegšana 

Fondā 
  

                                

Avansa maksājuma pieprasījums(-i)                                   

Avansa izmaksa                                   

Iepirkumu konkursu organizēšana                                   

Publicitātes aktivitātes                                   

Projekta lietvedība                                   

Projekta grāmatvedība                                   

Starpposma pārskatu sastādīšana un iesniegšana 

Fondā 
  

                                

Noslēguma pārskata sastādīšana un iesniegšana 

Fondā 
  

                                

Starpposma maksājuma pieprasījumu 

sastādīšana un iesniegšana Fondā 
  

                                

Noslēguma maksājuma pieprasījuma 

sastādīšana un iesniegšana Fondā 
  

                                

Atbalsta atmaksa saskaľā ar iesniegto 

maksājuma pieprasījumu 
  

                                

Projekta dokumentācijas glabāšana                                   

Projekta rezultātu monitorings                                   

Monitoringa pārskatu sastādīšana un 

iesniegšana Fondā 
  

                                

Projekta progresa pārbaudes                                   

Izdevumu atbilstības pārbaudes                                   

Projekta pēcnovērtējums                                   
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2.  MAKSĀJUMU PIEPRASĪJUMU IESNIEGŠANAS PROGNOZE 

Finansējuma saľēmējs 10 d.d. laikā no projekta līguma noslēgšanas iesniedz Fondā 

Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozi. Šī informācija ir nepieciešama, lai: 

 rūpīgi izplānot valsts budţeta ieľēmumus un izdevumus; 

 sastādīt finansēšanas plānus: ikmēneša, ceturkšľa, iknedēļas izdevumu prognozes; 

 sagatavot priekšlikumus grozījumiem likumā par valsts budţetu. 

Sagatavojot maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozi, finansējuma saľēmējiem, kas, 

kas nav valsts budţeta iestādes, ir jāľem vērā MK noteikumu Nr.1 VII sadaļā minētie 

finansējuma saľēmējiem pieejamie maksājumi un tiem noteiktie ierobeţojumi. Finansējuma 

saľēmējam ir pieejami šādi maksājumu veidi:  

 avansa maksājums līdz 50 % no projektā norādītās tehniskās dokumentācijas 

izstrādes finanšu instrumenta finansējuma summas;  

 viens vai vairāki starpposma maksājumi, kuru kopējā summa ir līdz 50 % no 

projektā norādītās tehniskās dokumentācijas izstrādes finanšu instrumenta 

finansējuma summas;  

 avansa maksājums būvniecības darbiem līdz 40 % no projektam apstiprinātā 

finanšu instrumenta finansējuma summas;  

 viens vai vairāki starpposma maksājumi, kuru kopējā summa ir līdz 40 % no 

projektam apstiprinātā finanšu instrumenta finansējuma summas;  

 noslēguma maksājums, kas, ľemot vērā finansējuma saľēmējam izmaksāto avansa 

maksājumu un starpposma maksājumus, nepārsniedz projektam apstiprināto finanšu 

instrumenta finansējuma summu. 

Saskaľā ar projekta līguma Vispārīgo noteikumu 6.11.punktu, finansējuma saľēmējam 

izmaksātā avansa summa tiek dzēsta no nākamajiem starpposma maksājumiem ieturot 

līdz 60% apmērā no maksājuma pieprasījumā ietvertā KPFI finansējuma apjoma. 

Finansējuma saľēmēji, kas ir valsts budţeta iestādes, maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 

prognozē avansa maksājumu summas nenorāda.  

Starpposma maksājuma pieprasījumus finansējuma saľēmējs var iesniegt ne bieţāk kā reizi 

projekta ceturksnī. Norādot starpposma un noslēguma maksājuma pieprasījumu 

iesniegšanas datumus, ir jāľem vērā, ka maksājuma pieprasījumi ir iesniedzami vienlaicīgi ar 

starpposma vai noslēguma pārskatu, līdz ar to maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datumam 

jāsakrīt ar attiecīgā pārskata iesniegšanas datumu: 

 starpposma maksājuma pieprasījums – līdz projekta ceturksnim sekojošā mēneša 

20. datumam; 

 noslēguma maksājuma pieprasījums – 1 mēneša laikā no projektu aktivitāšu 

pabeigšanas. 
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PARAUGS – MAKSĀJUMU PIEPRASĪJUMU IESNIEGŠANAS PROGNOZE – KOMERSANTIEM UN ATVASINĀTĀM 

PUBLISKĀM PERSONĀM  

Finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognoze 

Nr. 

p.k. 
Maksājuma pieprasījuma veids 

Plānotais maksājuma pieprasījuma apjoms 

Plānotais 

iesniegšanas 

datums 

Attiecināmo 

izdevumu 

summa 

(2+3) 

KPFI 

finansējums
1 

 

Finansējuma 

saņēmēja 

finansējums 

 

Segtā 

izmaksātā 

avansa 

summa (LVL) 

(līdz 60% no 

2) 

Maksājuma 

pieprasījuma 

summa  

(2-4) 

1 2 3 4 5 

1 
Avanss (tehniskās dokumentācijas 

izstrādei)
2 

7 480 7 480    7 480  15.09.2010. 

2 Starpposma  17 600 14 960 2 640  7 480 7 480
9  20.12.2010.

3 

3 Avanss (būvniecības darbiem) 
8 56 984 56 984    56 984  01.04.2011. 

4 Starpposma 55 000 46 750  8 250  28 050 18 700
10  20.06.2011.

 3 

5 Starpposma 65 000 55 250   9 750 28 934 26 316
10  20.09.2011.

 3 

6 Noslēguma 30 000 25 500 4 500 0 25 500  01.12.2011.
5 

KOPĀ: 25 140
6 

67 480
7 142 460

8   
1
 Saskaľā ar projekta līguma Speciālo noteikumu 4.punktā noteikto atbalsta intensitāti (%). Piemērā ir lietota finansējuma intensitāte 85%. 

2
 Vienāds vai mazāks par projekta līguma Speciālo noteikumu 4.punktā noteikto avansa summu.  

3
 Sakrīt ar starpposma pārskata iesniegšanas datumu – līdz projekta ceturksnim sekojošā mēneša 20.datumam. 

4 
Vienāds vai mazāks par projekta līguma Speciālo noteikumu 4.punktā noteikto avansa summu.

 

5 
Sakrīt ar noslēguma pārskata iesniegšanas datumu – viena mēneša laikā no projekta aktivitāšu pabeigšanas. 

6 
Sakrīt ar projekta līguma Speciālo noteikumu 4.punktā noteikto finansējuma saľēmēja līdzfinansējuma summu. 

7 
Sakrīt ar kopējo pieprasīto avansa maksājumu summu. 

8
 Sakrīt ar projekta līguma Speciālo noteikumu 4.punktā noteikto KPFI finansējuma summu.  

9
 Nedrīkst pārsniegt projekta līguma Speciālo noteikumu 4. punktā noteiktos ierobeţojumus. 

10
 Nedrīkst pārsniegt projekta līguma Speciālo noteikumu 4. punktā noteiktos ierobeţojumus. 
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PARAUGS – MAKSĀJUMU PIEPRASĪJUMU IESNIEGŠANAS PROGNOZE – VALSTS BUDŢETA IESTĀDĒM 

 

Finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognoze 

 

Nr. 

p.k. 
Maksājuma pieprasījuma veids 

Plānotais maksājuma pieprasījuma apjoms 

Plānotais 

iesniegšanas 

datums 

Attiecināmo 

izdevumu 

summa 

(2+3) 

KPFI 

finansējums
1 

 

Finansējuma 

saņēmēja 

finansējums 

 

Segtā 

izmaksātā 

avansa*summa 

(LVL) (līdz 

60% no 2) 

Maksājuma 

pieprasījuma 

summa  

(2-4) 

1 2 3 4 5 

1 
Avanss (tehniskās dokumentācijas 

izstrādei)* 
0 0    0  15.09.2010. 

2 Starpposma  17 600 14 960 2 640  0 14 960  20.12.2010.
2 

3 Avanss (būvniecības darbiem) * 0 0     0   01.04.2011. 

4 Starpposma 55 000 46 750  8 250  0 46 750   20.06.2011.
 2 

5 Starpposma 65 000 55 250   9 750 0 55 250   20.09.2011.
 2 

6 Noslēguma 30 000 25 500 4 500 0 25 500  01.12.2011.
3 

KOPĀ: 25 140
4 

0* 142 460
5   

*Avanss valsts budţeta iestādēm nav paredzēts 
 

1
 Saskaľā ar projekta līguma Speciālo noteikumu 4.punktā noteikto atbalsta intensitāti (%). Piemērā ir lietota finansējuma intensitāte 85%. 

2
 Sakrīt ar starpposma pārskata iesniegšanas datumu – līdz projekta ceturksnim sekojošā mēneša 20.datumam. 

3
 Sakrīt ar noslēguma pārskata iesniegšanas datumu – viena mēneša laikā no projekta aktivitāšu pabeigšanas. 

4 
Sakrīt ar projekta līguma Speciālo noteikumu 4.punktā noteikto valsts budţeta finansējuma summu. 

5
 Sakrīt ar projekta līguma Speciālo noteikumu 4.punktā noteikto KPFI finansējuma summu. 
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3.  INFORMĀCIJAS UN PUBLICITĀTES NOSACĪJUMI  

 

 

Saistošie normatīvie akti un dokumenti 

 

 

MK noteikumi Nr.1 58.punkts ar apakšpunktiem  Minimālās projektu konkursa prasības 

sabiedrības informēšanas un 

publicitātes pasākumu nodrošināšanai  

Vides ministrijas 20.08.2009. rīkojumu Nr.263 

„Par Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta 

logo un tā lietošanas nosacījumiem” 

 

 KPFI logo un tā noformēšanas 

prasības 

 KPFI logo lietošana un nosacījumi 

projekta informācijas un publicitātes 

pasākumos 

Projekta līguma Vispārīgo noteikumu 10.punkts 

ar apakšpunktiem, projekta iesnieguma 4.sadaļa 

”PUBLICITĀTE” 

 Projekta iesniegumā apstiprinātie 

publicitātes pasākumi un to īstenošanas 

plāns 

3.1. PUBLICITĀTES  PASĀKUMU ĪSTENOŠANA  

Plānojot informācijas un publicitātes pasākumus projekta ietvaros nepieciešams apzināt: 

 kādi pasākumi tiks īstenoti projekta uzsākšanas posmā, 

projekta īstenošanas posmā un projekta pabeigšanas 

posmā; 

 kāds būs pasākumu īstenošanas bieţums un termiľš; 

 kāda būs pasākuma mērķauditorija; 

 kas būs atbildīgā persona; 

 vai ir kas specifisks, kas konkrētā pasākuma ietvaros plānots. 

Ieteicams publicitātes pasākumu plāna sastādīšanai un kontrolei izmantot pārskatāmu tabulu: 

Projekta 

posms 
Pasākums Mērķis un 

īss 

pasākuma 

apraksts 

Mērķa 

grupa 
Termiņš/ 

regularitāte 
Atbildīgā 

persona 
Papildinfor

mācija 

Projekta 

uzsākšanas 

posmā 

      

Projekta 

īstenošanas 

posmā 

      

Pēc projekta 

pabeigšanas 
      

 

KPFI logo un tā lietošanas nosacījumi jāievēro visiem 

finansējuma saņēmējiem neatkarīgi no juridiskā statusa vai 

informācijas un publicitātes pasākumu veida! 

Ieteikums – pirms katra 

pasākuma atbildi uz šiem 

jautājumiem: 

kas? kad? kur? kā? ko? 

kāpēc? 

http://www.vidm.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/KPFI/lik//263_2009vidm.pdf
http://www.vidm.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/KPFI/lik//263_2009vidm.pdf
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Projekta īstenošanas laikā finansējuma saľēmējam obligāti jānodrošina šādi informācijas un 

publicitātes pasākumi: 

Informē Fondu par darbinieku, kas nozīmēts par atbildīgo par publicitātes pasākumiem 

Kā informē? Kad informē? 

 Sūtot paziľojumu uz Fonda e-pasta adresi 

kpfi@lvif.gov.lv 

 Sūtot paziľojumu Fondam pa pastu uz adresi 

Ģertrūdes ielā 10/12 - 1, Rīgā. 

1 mēneša laikā no 

projekta līguma 

noslēgšanas 

Informatīvie pasākumi 

Par ko informē? Kad informē? Mērķa grupa 

Informē par projekta aktivitātēm 

un rezultātiem, tai skaitā ietekmi 

uz vidi un SEG emisijas 

samazinājumu 

Ne retāk kā reizi 

projekta ceturksnī 
Augstākās izglītības mācību 

iestādes vadība, mācību spēki 

un studenti 

Objektā – informē par projekta 

aktivitātēm un rezultātiem, tai 

skaitā ietekmi uz vidi un SEG 

emisijas samazinājumu 

Projekta īstenošanas 

laikā saskaľā ar 

būvdarbu norisi, bet ne 

retāk kā reizi ceturksnī 

Citu izglītības iestāţu vadība, 

mācību spēki un studenti, citu 

iestāţu pārstāvji, vietējie 

iedzīvotāji 

Par ilgtspējīgu attīstību, Latvijas 

un Eiropas Savienības 

normatīvajiem aktiem attiecīgajā 

jomā vai citām saistītām tēmām 

Vismaz 2 semināri 

projekta īstenošanas 

laikā atbilstoši mācību 

iestādes profilam, 

studiju kursiem un 

pasniedzēju kapacitātei 

Citu izglītības iestāţu vadība, 

mācību spēki un studenti, citu 

iestāţu pārstāvji, vietējie 

iedzīvotāji 

Informatīvajos pasākumos, piemēram, semināros, diskusijās, informatīvajās sanāksmēs, kas tiek 

organizētas projekta mērķa grupām, jābūt skaidrai atsaucei uz īstenoto projektu un KPFI 

(piemēram, izmantojot KPFI logo): gan izdales materiālos, gan dalībnieku sarakstos, gan 

prezentācijās, gan citos materiālos, kas tiek izmantoti projekta informatīvā pasākumu laikā.  

Ja informatīvajos pasākumos nav paredzēti izdales materiāli, par projekta finansējumu jāsniedz 

mutiska informācija, lai klātesošie zinātu, ka konkrētais projekts tiek īstenots ar KPFI atbalstu.  

 KPFI logo izvietojams uz projekta ietvaros drukāta vai elektroniska materiāla 

titullapas, izdevuma pirmā vāka iekšpuses vai plakāta – augšējā vai apakšējā malā. 

 Elektronisko prezentāciju slaidos KPFI logo izvietojams pēc izvēles. 

Finansējuma saľēmējs var īstenot arī papildu informatīvos pasākumus projektā 

apstiprinātajam. Piemēram piedalīties informatīvos semināros un konferencēs sniedzot 

informāciju par projektu. Turklāt informēšana par projektu citu organizētajos pasākumos 

neprasa papildu finansējumu.  

 

Informāciju par veiktajiem informatīviem pasākumiem norāda progresa/noslēguma 

pārskatā, tam pievienojot šādus pasākuma īstenošanu attaisnojošos dokumentus: 

 pasākuma programma; 

 ielūguma/informācijas par pasākumu teksts un/vai publikācijas kopija; 

 

Plānojot informācijas un publicitātes pasākumus, jāizvērtē 

pasākumu sasaiste ar projekta darbībām un to efektivitāte 

publicitātes mērķu sasniegšanā! 

mailto:kpfi@lvif.gov.lv
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 prezentācijas/izdales materiāli; 

 apmeklētāju reģistrācijas lapa; 

 apmeklētāju novērtējums.  

Informācija projekta ieviesēja interneta vietnē 

Ko publicē? Kur publicē? Kad publicē? 

Informācija par plānotajiem 

un īstenotajiem publicitātes 

pasākumiem, projekta 

īstenošanu, finanšu 

izlietojumu un panākto vides 

kvalitātes uzlabojumu 

Tīmekļa vietnes 

pirmajā lapā 
Informāciju publicē pēc projekta 

līguma noslēgšanas un jāatjauno 

ne retāk kā reizi 3 mēnešos 

Finansējuma saľēmēja atbildībā ir ievietot savā interneta vietnē aktuālo informāciju par 

projektu, norādot finansējuma avotu un ievērojot KPFI logo lietošanas nosacījumus.  

Izvietojot informāciju internetā, ieteicams pievienot saites uz interneta mājas lapām, kas ietver 

informāciju par KPFI, piemēram, atbildīgās iestādes tīmekļa vietne (www.vidm.gov.lv), Fonda 

tīmekļa vietne (www.lvif.gov.lv). 

Informāciju par finansējuma saľēmēja tīmekļa vietnes adresi un informācijas atjaunošanas 

datumiem norāda progresa/noslēguma pārskatā, tam pievienojot izdrukas no tīmekļa 

vietnes. 

Informatīvā plāksne un vizuālo informāciju 

Ko uzstāda? Kur uzstāda? Kad uzstāda? 

Ēkas energosertifikāts un vizuāla 

informācija, kurā uzskatāmi 

parādīti projekta īstenošanas 

rezultāti 

Mācību iestādē 

publiski pieejamā 

telpā 

Pēc projekta pabeigšanas 

eksponējama pastāvīgi 

Informatīvā plāksne saskaľā ar 

KPFI logo un tā lietošanas 

nosacījumiem* 

Pie katras ēkas, 

kurā veiktas 

projekta aktivitātes 

Pēc projekta pabeigšanas 

eksponējama pastāvīgi 

*Informatīvās plāksnes izmēri ir 30x21 cm. Uz plāksnes jābūt izvietotai KPFI logo pilnajai 

versijai. 

Informatīvo plākšľu izgatavošanu nodrošina Vides ministrija. Pirms projekta aktivitāšu 

īstenošanas pabeigšanas konkrētā ēkā Fonds pēc finansējuma saľēmēja pieprasījuma izsniegs 

informatīvo plāksni, kura arī būs jāustāda pie ēkas, kurā tika veiktas projekta aktivitātes. 

Informāciju par uzstādīto informatīvo plāksni un/vai vizuālo informāciju telpās norāda 

progresa/noslēguma pārskatā, pievienojot tās fotoattēlu. 

3.2. KPFI LOGO UN TĀ NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS  

KPFI logo sastāv no atjaunojamo energoresursu simboliskiem atveidiem – saules enerģijas 

(dzeltenā krāsā), ūdens enerģijas (zilā krāsā) un biomasas (zaļā krāsā). Kompozīcijas pamatā 

ir aplis, kurā attēlota šo trīs elementu mijiedarbība, bet kompozīcijas centrā atveidota stilizēta 

cilvēka figūra (melnā krāsā), kura vada šos procesus. Kompozīcijas dinamika netieši norāda 

vēl uz ceturto atjaunojamo energoresursu – vēja enerģiju, kā arī uz dzīvības ciklu. 

Visos projekta īstenošanas laikā veiktajos publicitātes pasākumos ir jāapliecina sasaiste ar 

KPFI finansējumu, norādot: 

http://www.lvif.gov.lv/


15 

 

 

grafiskais simbols – ikona 

 

 

 

tikai materiālos, kuros 

paralēli tiek izmantots 

logo pilnais vai 

saīsinātais variants 

logo saīsinātais variants – grafiskais simbols ar Klimata pārmaiľu 

finanšu instrumenta 

nosaukuma saīsinājumu – 

KPFI 

 

projekta informācijas 

un 

publicitātes pasākumos 

logo pilnais variants – grafiskais simbols ar saīsinājumu KPFI un 

pilno nosaukumu “Klimata pārmainu finanšu instruments”.  

Logo pilnajam variantam iespējami divi risinājumi –  

 

horizontālais un vertikālais. 

lietvedībā un citos 

projekta dokumentos 

Logo maksimālais izmērs netiek ierobeţots. Palielinot vai samazinot logo, ir jāsaglabā to 

proporcijas. Līdz ar to nedrīkst veikt logo horizontālu vai vertikālu paplašināšanu vai 

sašaurināšanu. Logo minimālie izmēri un proporcijas ir atrunātas Vides ministrijas 

20.08.2009. rīkojumā Nr.263 „Par Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta logo un tā 

lietošanas nosacījumiem”. 

Logo var lietot arī melnbaltus, ja ievēro nosacījumu, ka visi logo krāsainie elementi ir melni 

vai balti, nevis pelēki. Tāpat tos var lietot arī uz krāsaina materiāla, ievērojot nosacījumu, ka 

logo fons ir baltā krāsā.  

Visos materiālos, izmantojot KPFI logo, tiem ir jābūt vienā izmērā ar citiem izmantotajiem 

logo, piemēram, finansējuma saľēmēja logo.  

3.3. INFORMĀCIJAS UN PUBLICITĀTES PASĀKUMU REZULTĀTI 

Gan projekta īstenošanas laikā, gan pēc tā pabeigšanas tiek īstenoti projekta uzraudzības 

pasākumi, kas ietver arī publicitātes pasākumu izmaksu un to īstenošanas atbilstības pārbaudi, 

ľemot vērā to atbilstību projekta iesniegumā plānotajam, izvērtējot to tiešu saistību ar 

projektu, kā arī KPFI logo lietošanas prasību ievērošanu. 

Projekta iesniegumā ir norādīts skaits plānotajiem informācijas un publicitātes pasākumiem. 

Projektu pārskatos, savukārt, jāatskaitās par īstenotajiem pasākumiem, norādot konkrētus 

rezultatīvos rādītājus. 

Kā piemērus rezultatīvajiem rādītājiem var minēt: 

 publikāciju skaitu projekta īstenotāja interneta vietnē; 

KPFI logo elektroniskā 

versija pieejama Vides 

ministrijas mājas lapā 

http://www.vidm.gov.lv/l

at/darbibas_veidi/KPFI/li

kumd/ 

 

http://www.vidm.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/KPFI/lik//263_2009vidm.pdf
http://www.vidm.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/KPFI/lik//263_2009vidm.pdf
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 informācijas pasākumu skaits, bieţums, apmeklētāju/dalībnieku skaits, atbilstošu 

publikāciju skaits plašsaziľas līdzekļos saistībā ar pasākumiem; 

 izplatīto materiālu skaits, materiālu daudzveidība; 

 preses prelīţu skaits, ziľu skaits plašsaziľas līdzekļos; 

 publikāciju skaits, tirāţa, auditorija, aptvertā teritorija; 

 interneta vietnes apmeklētāju vai konkrētas interneta publikācijas apmeklētāju 

skaits. 

 

Lai nodrošinātos ar visu informācijas un publicitātes pasākumu pierādošo dokumentu 

esamību, projekta lietā jāsaglabā: 

 izdrukas no mājas lapas; 

 preses relīţu izdrukas; 

 rakstu kopijas; 

 radio un TV ieraksti; 

 semināru, konferenču darba kārtības; 

 dalībnieku saraksti; 

 izdales materiāli; 

 fotoattēli; 

 reprezentācijas materiālu paraugeksemplārs; 

 citi materiāli. 

Projekta uzraudzības pasākumu laikā tiek pievērsta uzmanība arī tam, vai ir sasniegti 

publicitātes pasākumu mērķi. Gadījumos, kad tiek konstatēts, ka informācijas un publicitātes 

pasākumi nav īstenoti atbilstoši projekta līguma prasībām vai ir bijuši nepietiekamā apjomā, 

tad var tikt lemts par attiecīgā projekta īstenošanai piešķirto līdzekļu samazināšanu vai 

atgūšanu. 

 

Finansējuma saľēmējam ir jāsaglabā visi materiāli, kas parāda 

īstenoto informācijas un  publicitātes pasākumu norisi un pierāda to 

atbilstību Līgumam, konkursa noteikumiem un KPFI logo 

lietošanas nosacījumiem, kā arī jānodrošina to glabāšanu projekta 

lietā. 

Ieteikumi: 

 neatstāj publicitātes pasākumus uz pēdējo brīdi; 

 informē projekta komandu par KPFI logo lietošanas nosacījumiem; 

 izvērtē kādi publicitātes un informācijas pasākumi neprasa lielus 

finanšu ieguldījumus vai arī īstenojami bez maksas (piemēram,  

informācija interneta vietnē, raksts vietējā laikrakstā,  preses relīzes). 
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PARAUGS – INFORMĀCIJAS STENDS  

 

1000 mm 

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA 

PĀRMAIĽU FINANŠU INSTRUMENTS 

 

 

ROJEKTA NOSAUKUMS 

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA NOSAUKUMS 

FINANSĒJUMA APJOMS 

CITA AR PROJEKTU SAISTĪTA INFORMĀCIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācijas stenda laukumam, kas atvēlēts KPFI, jāaizľem vismaz 25% no kopējās stenda 

platības. Atlikušie 75% stenda laukuma izmantojami pēc finansējuma saľēmēja ieskatiem 

saskaľā ar projekta pieteikumu. 

1
5
0
0
 m

m
 

5
0
0
-7

0
0
 m

m
 

Ieteikums – informācijas 

stendus, kas jāuzstāda 

projekta īstenošanas laikā, var 

integrēt ar būvizkārtni 

būvniecības procesa laikā! 
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PARAUGS – INFORMĀCIJAS PLĀKSNE  

 

500 mm (330 mm) 

 

PROJEKTS NR.[ ] [Projekta nosaukums] PABEIGTS 2010. GADĀ. 

[ %] NO PROJEKTA ATTIECINĀMĀM IZMAKSĀM FINANSĒJA 

KLIMATA PĀRMAIĽU FINANŠU INSTRUMENTS. 

ŠĪ PROJEKTA ĪSTENOŠANAS REZULTĀTĀ TIKS PANĀKTS CO2 

EMISIJU SAMAZINĀJUMS PAR [ ] TONNĀM 

 

 

 

 

PARAUGS – PUBLIKĀCIJA INTERNETA VIETNĒ  

 

 

<Finansējuma saņēmēja nosaukums> IR NOSLĒDZIS <datums> LĪGUMU NR. <numurs> AR LR 

VIDES MINISTRIJU UN SIA „VIDES INVESTĪCIJU FONDS” PAR PROJEKTA <nosaukums> 

ĪSTENOŠANU, KO LĪDZFINANSĒ KLIMATU PĀRMAIĽU FINANŠU INSTRUMENTS. 

 

 

 

  

3
0

0
 m

m
 (

2
0

0
 m

m
) 
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4.  IEPIRKUMI 

 

Iepirkuma procedūra – procedūra, saskaľā ar kuru pasūtītājs atlasa piegādātājus un piešķir 

tiesības noslēgt būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumus, ja iepirkuma priekšmeta 

līgumcena pārsniedz noteikto limitu. 

 

KPFI finansējuma saľēmējiem ir pienākums nodrošināt saľemtā finansējuma efektīvu 

izmantošanu, ievērojot tādus publisko tiesību principus kā atklātību un vienlīdzīgu iespēju 

nodrošināšanu uzľēmējiem. Tas nozīmē, ka visu KPFI finansēto projektu īstenošanas gaitā ir 

nepieciešams piemērot normatīvos aktus publiskā iepirkuma jomā. 

Publisko iepirkumu jomu Latvijā regulē: 

 Publisko iepirkumu likums, ar ko pārľemta Eiropas Parlamenta un Padomes 

31.04.2004. direktīva 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, 

piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 

procedūru; 

 likums „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”, ar ko 

savukārt pārľemta Eiropas Parlamenta un Padomes 31.04.2004. direktīva 2004/17/EK, 

ar ko koordinē līgumu piešķiršanas procedūras subjektiem, kuri darbojas 

ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu jomā; 

 Ministru kabineta 05.02.2008. noteikumi Nr.65 “Noteikumi par iepirkuma 

procedūru un tās piemērošanu kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”. 

Minēto normatīvo aktu piemērošana katrā konkrētā gadījumā ir atkarīga no attiecīgā subjekta 

juridiskā statusa un no jomas, kurā tas darbojas. Tādējādi, lai konstatētu, kurā iepriekš 

minētajā normatīvajā aktā ietvertais tiesiskais regulējums finansējuma saľēmējam iepirkumos 

ir jāpiemēro, jākonstatē, vai tas atbilst pasūtītāja definīcijai Publisko iepirkumu likuma 

izpratnē, vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja definīcijai likuma „Par iepirkumu sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” izpratnē, vai arī finansējuma saņēmēja definīcijai MK 

noteikumu Nr.65 izpratnē: 

 Pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē ir valsts vai pašvaldības iestāde, 

pašvaldība, cita atvasināta publiska persona vai tās institūcija, kā arī privāto tiesību 

juridiskā persona, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem: 

 ir nodibināta vai darbojas, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības, kurām nav 

komerciāla vai rūpnieciska rakstura, 

 atrodas valsts vai pašvaldības iestādes, pašvaldības, citas atvasinātas publiskas 

personas vai tās institūcijas padotībā vai izšķirošā ietekmē vai šiem kritērijiem 

atbilstošas privāto tiesību juridiskās personas izšķirošā ietekmē (šī ietekme 

izpauţas kā balsstiesību vairākums pārraudzības vai izpildinstitūcijas locekļu 

ievēlēšanā vai vadības iecelšanā), vai arī šīs privāto tiesību juridiskās personas 

darbību vairāk par 50 procentiem finansē valsts, pašvaldība, cita atvasināta 

publiska persona, tās institūcija vai cita šiem kritērijiem atbilstoša privāto tiesību 

juridiskā persona. 

 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs likuma „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju vajadzībām” izpratnē ir: 

 

Iepirkuma procedūras mērķis ir nodrošināt iepirkuma procedūras 

atklātumu, piegādātāju brīvu un taisnīgu konkurenci un valsts līdzekļu 

efektīvu izmantošanu! 
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 publiskā institūcija vai publiskās institūcijas uzľēmums, kas veic šā likuma II 

nodaļā minētās darbības šā likuma II nodaļā minētajās jomās, 

 jebkurš privāto tiesību subjekts, kas veic šā likuma II nodaļā minētās darbības šā 

likuma II nodaļā minētajās jomās vai jebkurā to kombinācijā, pamatojoties uz 

īpašām vai izľēmuma tiesībām, ko piešķīrusi kompetenta iestāde uz tādu 

normatīvo vai administratīvo aktu pamata, kuru normas ierobeţo darbību veikšanu 

iepriekšminētajās jomās, dodot tikai vienam subjektam vai daţiem subjektiem 

tiesības veikt darbības kādā no šīm jomām, un kas ievērojami ietekmē citu 

subjektu iespējas darboties šajās jomās. 

 Finansējuma saņēmējs MK noteikumu Nr.65 izpratnē ir jebkura persona, kura 

saskaľā ar atbildīgās institūcijas lēmumu saľem Eiropas Savienības politiku 

instrumentu, kā arī valsts vai pašvaldību budţeta finansējumu līguma izpildei, izľemot 

finansējumu, kas tiek piešķirts kā kompensācija. 

 

 

 

4.1. IEPIRKUMA PLĀNA IESNIEGŠANA FONDĀ  

Finansējuma saľēmējam 10 d.d. laikā no projekta līguma noslēgšanas ir jāsagatavo 

iepirkuma plāns un jāiesniedz Fondā. Fonds 20 d.d. laikā pēc iepirkuma plāna saľemšanas 

pārbauda, vai tas ir aizpildīts saskaľā ar iepirkumu plāna paraugu un vai tajā norādītais līguma 

priekšmets atbilst apstiprinātā projekta plānotajām darbībām, kā arī pārliecinās par to, vai ir 

izvēlēta paredzamai līgumcenai atbilstoša iepirkumu procedūra. Ja iepirkumu plānā ir 

nepieciešams veikt precizējumus, finansējuma saľēmējam iepirkuma plāns Fonda noteiktajā 

termiľā ir jāprecizē un atkārtoti jāiesniedz izvērtēšanai. 

Iepirkumu plāna aizpildīšanas laikā galvenokārt uzmanība ir jāvelta paredzamai līgumcenai 

un tai atbilstošās iepirkumu procedūras izvēlei. Paredzamā līgumcena ir nosakāma 

atbilstoši projekta iesniegumā norādītai preču/pakalpojumu iegādes izmaksu summai. Ja 

paredzamā līgumcena ir mazāka par normatīvajos aktos iepirkuma jomā noteiktajiem 

līgumcenu sliekšľiem un iepirkuma procedūra netiek piemērota, iepirkuma plāns ir tas 

dokuments, kurā ir jānorāda iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un tas, ka iepirkuma 

procedūra netiks piemērota. 

 

Atceries! - Veicot iepirkumu saskaľā ar Publisko iepirkumu likumu, ievēro 

Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātās Publisko iepirkumu likuma 

piemērošanas vadlīnijas, metodiskos ieteikumus un skaidrojumus, kas ir 

atrodami Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: 

http://www.iub.gov.lv/files/upload/VADLINIJAS_2009_0.pdf 

Vides ministrijas KPFI finansēto projektu atklātā konkursā "Energoefektivitātes 

paaugstināšana augstākās izglītības iestāţu ēkās" izstrādātās vadlīnijas 

projektēšanas un būvniecības iepirkumiem, kā arī projektēšanas nolikuma 

paraugs ir atrodami Vides ministrijas mājas lapā: 

http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/augstsk/?doc=10260 

Vides ministrijas izstrādātās iepirkuma vadlīnijas un iepirkumu procedūru 

dokumentu veidľu paraugi ir atrodami Vides ministrijas mājas lapā: 

http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=6511 

 

http://www.iub.gov.lv/files/upload/VADLINIJAS_2009_0.pdf
http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/augstsk/?doc=10260
http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=6511
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Normatīvie akti nenosaka kārtību, kādā var tikt grozīta iepirkumu plānā iekļautā informācija. 

Gadījumā, ja projekta īstenošanas gaitā iepirkumu plānā ir jāveic labojumi vai grozījumi, 

ieteicams veikt tādas pašas darbības, kādas ir noteiktas jauna iepirkumu plāna iesniegšanai, 

atsevišķi norādot, ka tiek iesniegti iepirkumu plāna grozījumi. Iepirkumu plānu grozījumi ir 

pakļauti tādai pašai dokumentu aprites kārtībai un pārbaudēm kā paši iepirkumu plāni.  
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PARAUGS – IEPIRKUMU PLĀNA AIZPILDĪŠANAS PARAUGS –  

ATVASINĀTĀM PUBLISKĀM PERSONĀM UN VALSTS  BUDŢETA 

IESTĀDĒM  

 

Iepirkumu plāns 

 

1. Projekta nosaukums Rietumu universitātes galvenās ēkas Rīgā, Brīvības 

ielā 1 energoefektivitātes paaugstināšana  

2. Līguma Nr. KPFI - 3/100 

3. Līguma noslēgšanas datums 01.09.2010. 

4. Finansējuma saņēmējs Rietumu universitāte  

Rietumu universitāte ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē, līdz ar to 

projekta ietvaros jāveic iepirkumi saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma prasībām. 

Nr. Līguma priekšmets
1 

Paredzamā 

līgumcena
2 

Iepirkuma 

procedūra
3 

Iepirkuma 

procedūras 

izsludināšanas 

termiņš 

1. Būvprojekta izstrāde 

 

17 000 LVL* Iepirkuma procedūra 

atbilstoši Publisko 

iepirkumu likuma 

8
1
.pantam 

01.10.2010. 

2. Autoruzraudzība 

3. Rekonstrukcijas darbu 

veikšana 
150 000 LVL 

 

Atklāts konkurss 01.02.2011. 

4. Spiediena tests un 

termofotografēšana 

1 500 LVL Iepirkuma procedūra 

netiks veikta 
n/a 

 

*paredzamā līgumcena tiek noteikta kā kopējā preču un pakalpojumu paredzamo līgumcenu 

summa, jo preces un pakalpojumus var sniegt/piegādāt viens izpildītāju/piegādātāju loks. 

 

 

 

                                                 
1
 Preču un pakalpojumu klāsts un veicamo būvdarbu saraksts, par kuriem paredzēts slēgt iepirkuma līgumu 

2
 Plānotā līguma summa, ľemot vērā visu iepirkuma līguma darbības laiku 

3
 Plānota iepirkuma procedūra atbilstoši normatīvo aktu prasībām publiskā piepirkuma jomā vai jānorāda, ka 

iepirkuma procedūra netiks veikta. 

Atbildīgā amatpersona: 

(vārds, uzvārds) 

Jānis Bērziľš  

 

Tālrunis: 

Fakss: 

E-pasts: 

+371 22233344  

+371 66677788  

Janis.berzins@ru.lv  

Paraksts:  Datums: 

(dd/mm/gggg) 

10.09.2010. 

 

Zīmoga vieta: 
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PARAUGS – IEPIRKUMU PLĀNA AIZPILDĪŠANAS PARAUGS –  

KOMERSANTIEM  

Iepirkumu plāns 

 

1. Projekta nosaukums Rietumu universitātes galvenās ēkas Rīgā, Brīvības 

ielā 1 energoefektivitātes paaugstināšana  

2. Līguma Nr. KPFI - 3/100 

3. Līguma noslēgšanas datums 01.09.2010. 

4. Finansējuma saņēmējs SIA „Rietumu universitāte” 

SIA „Rietumu universitāte” ir finansējuma saņēmējs Ministru kabineta 05.02.2008. noteikumu Nr.65 

„Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem 

projektiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.65) izpratnē, līdz ar to projekta ietvaros jāveic iepirkumi 

saskaņā ar MK noteikumu Nr.65 prasībām. 

Nr. Līguma priekšmets
4 

Paredzamā 

līgumcena
5 

Iepirkuma 

procedūra
6 

Iepirkuma 

procedūras 

izsludināšanas 

termiņš 

1. Tehniskā projekta 

izstrāde 

17 000 LVL* Iepirkuma procedūra 

netiks veikta 
n/a 

2. Autoruzraudzība 

3. Būvdarbu veikšana 141 950 LVL 

 

Līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanas 

procedūra atbilstoši 

MK noteikumu Nr.65 

IV.sadaļai 

01.02.2011. 

4. Būvuzraudzība 3 500 LVL Iepirkuma procedūra 

netiks veikta 
n/a 

5. Spiediena tests un 

termofotografēšana 

1 500 LVL Iepirkuma procedūra 

netiks veikta 
n/a 

*paredzamā līgumcena tiek noteikta kā kopējā preču un pakalpojumu paredzamo līgumcenu 

summa, jo preces un pakalpojumus var sniegt/piegādāt viens izpildītāju/piegādātāju loks. 

  

                                                 
4
 Preču un pakalpojumu klāsts un veicamo būvdarbu saraksts, par kuriem paredzēts slēgt iepirkuma līgumu 

5
 Plānotā līguma summa, ľemot vērā visu iepirkuma līguma darbības laiku 

6
 Plānota iepirkuma procedūra atbilstoši normatīvo aktu prasībām publiskā piepirkuma jomā vai jānorāda, ka 

iepirkuma procedūra netiks veikta. 

Atbildīgā amatpersona: 

(vārds, uzvārds) 

Jānis Bērziľš  

 

Tālrunis: 

Fakss: 

E-pasts: 

+371 22233344  

+371 66677788  

Janis.berzins@ru.lv  

Paraksts:  Datums: 

(dd/mm/gggg) 

10.09.2010. 

Zīmoga vieta: 
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4.2. LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS PROCEDŪRA 

SASKAĽĀ AR MINISTRU KABINETA NOTEIKUMIEM NR.65 

Paredzamās līgumcenas noteikšana 

Lai pareizi izvēlētos iepirkuma procedūras veidu, finansējuma saľēmējs paredzamo līgumcenu 

nosaka pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas, savukārt paredzamās līgumcenas precīza 

noteikšana ir pilnībā atkarīga no pareizas finansējuma saľēmēja vajadzību definēšanas.  

Paredzamo līgumcenu nosaka, tajā neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli, jo tas ir atšķirīgs 

daţādām preču un pakalpojumu kategorijām, kā arī var atšķirties daţādu Eiropas Savienības 

valstu starpā. 

Plānošanas gaitā finansējuma saľēmējs var veikt nelielu tirgus pētījumu vai aptauju, kuras 

rezultātā iegūtu priekšstatu par attiecīgā tirgus dalībniekiem (iespējamajiem piegādātājiem) un 

aptuveno preces vai pakalpojuma cenu amplitūdu.  

Paredzamo līgumcenu nosaka kā finansējuma saľēmēja plānoto kopējo samaksu par līguma 

izpildi. Finansējuma saľēmējs, plānojot kopējo samaksu, ľem vērā jebkuru izvēles iespēju un 

jebkurus līguma papildinājumus, tai skaitā apmācību izmaksas, uzturēšanas (apkalpošanas) 

izmaksas, komisijas maksas, procentu maksājumus un citus atlīdzības veidus, ja tādi 

piemērojami konkrētajam pakalpojumam. 

Iepirkuma paredzamās līgumcenas noteikšanu reglamentē MK noteikumu Nr.65 II.sadaļa. 

 

Izvērtējot, vai iepirkuma priekšmets ir līdzīgas preces vai pakalpojumi, finansējuma saľēmējs 

ľem vērā preču/pakalpojumu iegādes mērķi, preču piegādes/pakalpojuma sniegšanas laiku un 

iespējamo ieinteresēto piegādātāju loku. Ľemot vērā, ka preces/pakalpojumi tiks iegādāti 

viena projekta ietvaros un iespējams vienā gada laikā, noteicošam jābūt iespējamo 

ieinteresēto piegādātāju lokam – ja preci vai pakalpojumus var sniegt/piegādāt viens 

izpildītāju loks, paredzamā līgumcena jānosaka kā kopējo šo preču vai pakalpojumu 

paredzamo cenu summu. 

PIEMĒRS 

 Iepirkuma sadalīšana lotēs, paredzot, ka pretendents var iepirkumā pieteikties uz 

vienu vai vairākām lotēm: finansējuma saľēmējs vēlas iepirkt celtniecības materiālus: 

dēļus (20 000 LVL), gāzbetonu (22 000 LVL) un cementu (13 000 LVL). Kopējā 

paredzamā iepirkuma līgumcena sastāda 55 000 LVL. Tātad finansējuma saľēmējam 

visu trīs daļu iepirkumam jāpiemēro līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra, 

neskatoties uz to, ka katras daļas paredzamā līgumcena ir mazāka par 50 000 LVL. 

Finansējuma saľēmējs uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu norāda, ka iepirkums ir 

sadalīts lotēs, kā arī to, vai piedāvājumus drīkst iesniegt tikai par vienu loti, vairākām 

lotēm. 

 

Preču vai pakalpojumu iepirkumam, kura paredzamā līgumcena ir 50000 LVL vai 

lielāka, vai būvdarbu iepirkumam, kura paredzamā līgumcena ir 120000 LVL vai 

lielāka, piemēro līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru saskaņā ar MK 

noteikumu Nr.65 IV sadaļu. 

 

 MK noteikumi Nr.65 aizliedz sadalīt iepirkuma priekšmetu daļās, 
tādējādi izvairoties no iepirkuma procedūras piemērošanas. 

 Ja iepirkuma priekšmets ir līdzīgas preces vai pakalpojumi, 
paredzamo līgumcenu nosaka kā kopējo šo preču vai 
pakalpojumu summu. 
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* Izvēloties ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu 

** Saskaľā ar MK noteikumu Nr.65 4.sadaļu “Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra” 

 

Tehniskās specifikācijas sagatavošana 

Tehniskā specifikācija ir iepirkuma procedūras svarīgākais dokuments, kurā finansējuma 

saľēmējs definē savu vajadzību (iepirkuma priekšmetu), nosakot prasības attiecībā uz 

iepērkamo preci, pakalpojumu vai būvdarbiem. Laba un kvalitatīvi izstrādāta tehniskā 

specifikācija ir viens no būtiskākajiem, ja ne pats svarīgākais dokuments iepirkuma 

procedūras veikšanā. Sastādot tehnisko spefikāciju, finansējuma saľēmējam ir jābūt skaidri 

definētai savai vajadzībai, pieejamajiem finanšu resursiem, kā arī jābūt informētam par tirgū 

esošo sortimentu un iespējamo pretendentu loku. 

Tehniskajās specifikācijās finansējuma saľēmējam ir jāiekļauj informācija tādā apjomā un 

kvalitātē, lai: 

 pretendenti varētu kvalitatīvi sagatavot atbilstošu piedāvājumu un aprēķināt tā 

izmaksas; 

 netiktu ierobeţotas pretendentu iespējas piedāvāt daţādus risinājumus. 

Lai īstenotu piegādātāju brīvas konkurences un vienlīdzīgas attieksmes pret piegādātājiem 

principu, finansējuma saľēmējam ir aizliegts iepirkuma tehniskajā dokumentācijā 

iestrādāt nepamatoti ierobeţojošas prasības attiecībā uz pretendentiem, kavēt kāda 

pretendenta dalību iepirkuma procedūrā, kā arī izvirzīt diskriminējošas prasības 

attiecībā uz iepirkuma priekšmetu, pretendenta kvalifikāciju vai piedāvājuma 

vērtēšanas kritērijiem, kuras vienam pretendentam iepirkumā varētu dot priekšroku.  

Finansējuma saľēmējam ir jādod pretendentiem iespēja uzdot jautājumus par iepirkuma 

tehniskajā specifikācijā iekļautajiem kritērijiem. 

Iepirkuma paredzamās līgumcenas noteikšana

Nav jāveic iepirkuma 
procedūra*

Jāveic iepirkuma procedūra**

Preču vai pakalpojumu paredzamā 
līgumcena mazāka par 50 000 LVL 

(bez PVN) vai būvdarbu 
paredzamā līgumcena mazāka par 

120 000 LVL (bez PVN)

Preču vai pakalpojumu paredzamā 
līgumcena lielāka par 50 000 LVL 

(bez PVN) vai būvdarbu 
paredzamā līgumcena lielāka par 

120 000 LVL (bez PVN)

Ieteikums – Ja rodas šaubas par paredzamās līgumcenas noteikšanu un iepirkuma 

procedūras piemērošanu, ieteicams ievērot MK noteikumos Nr.65 noteiktos iepirkumu 

principus, kā arī piemērot iepirkuma procedūru, tādējādi nodrošinot lielāku atklātības 

pakāpi. 



26 

 

 

 

 

PIEMĒRS 

Ar iepirkuma priekšmetu nesaistītas, diskriminējošas vai nesamērīgi augstas 

kvalifikācijas prasības: 

 visam pretendenta personālam ir jābūt ar augstāko izglītību (iepirkumā, kurā reālo 

darbu veiks noteikts skaits profesionāļu (projekta vadītāju), savukārt pārējais 

personāls būs tikai tehniskie darbinieki); 

 nesamērīgas prasības attiecībā uz pretendenta finanšu stāvokli – pieprasīt pretendenta 

gada finanšu apgrozījumu, kas vairāk nekā trīs reizes pārsniedz pretendenta finanšu 

piedāvājumā norādīto summu; 

 pretendentu diskriminācija, pamatojoties uz to ģeogrāfisko atrašanās vietu – 

pieprasīt, lai iepirkumā piedalās tikai kādā noteiktā teritorijā (piemēram, Kurzemē 

vai Cēsīs) darbojošies vai reģistrētie pretendenti. 

Tehniskās specifikācijas būvdarbu līgumiem ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka 

finansējuma saľēmēja prasības attiecībā uz materiāliem, precēm, tehnisko aprīkojumu vai 

priekšmetiem un kas raksturo materiālus, preces, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai, 

tos iegūstot, tie atbilstu pasūtītāja paredzētajiem mērķiem. Šie apraksti ietver vides 

aizsardzības noteikumus, projektēšanas prasības, atbilstības novērtējuma un izpildes prasības, 

drošības noteikumus, kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, terminoloģiju, izmērus, simbolus, 

pārbaudes noteikumus un metodes, fasējumu, marķēšanu, raţošanas procesus un metodes. 

Tehniskajās specifikācijās iekļauj arī noteikumus par darbu izpildes pārbaudēm un darbu 

pieľemšanu, prasības attiecībā uz būvdarbu veikšanas metodēm un tehnoloģiju un citus 

tehniskos noteikumus, ko finansējuma saľēmējs paredzējis būvdarbiem vai būvei kopumā, 

vai materiāliem un priekšmetiem, kādus paredzēts izmantot būvē. 

Būvdarbu apjomus nosaka saskaľā ar tehnisko projektu un ietver būvdarbu apjomu sarakstā. 

Ieteikumi: 

 Precīzi jāformulē prasības iepirkuma priekšmetam, lai iespējamais 

piegādātājs varētu konstatēt līguma priekšmetu un finansējuma saľēmējs – 

salīdzināt piedāvājumus (kvalitāte, apjoms, garantija, piegādes nosacījumi, 

vēlamais galarezultāts u.c.) 

 Ja tehniskajā specifikācijā ir norāde uz standartiem, tirdzniecības markām, 

patentiem un specifisku izcelsmi, norāde lietojama kopā ar vārdiem "vai 

ekvivalents”. 

Bieţāk pieļautās kļūdas: 

 Sagatavotā tehniskā specifikācija ir pārāk vispārīga/pārāk sareţģīta  

 Nesakrīt ar projekta iesniegumā norādīto tehnisko specifikāciju un pirms 

iepirkuma procedūras veikšanas nav ierosināti atbilstoši projekta līguma 

grozījumi  

 Apstiprinātajā projekta iesniegumā norādīts, ka īstenojot projektu, tiks 

samazināta ietekme uz vidi, ievērojot „zaļā iepirkuma” principus, bet šāda 

prasība netiek ietverta tehniskajā specifikācijā 

 Līguma priekšmeta aprakstā ir norāde uz standartiem, tirdzniecības markām, 

patentiem vai specifisku izcelsmi, bet norāde nav lietota kopā ar vārdiem “vai 

ekvivalents”. 
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Tehniskās specifikācijas sagatavo, ľemot vērā invalīdu piekļuves noteikumus, ja tas 

nepieciešams konkrētajam projektam. 

Tehniskajās specifikācijās piegādes un pakalpojumu līgumiem nosaka nepieciešamajām 

piegādēm un pakalpojumiem izvirzītās prasības. Pakalpojumu līgumiem papildus nosaka 

pakalpojumu mērķi, izmantojamās metodes un resursus (ja nepieciešams), kā arī 

galarezultātu. Tehniskajās specifikācijās piegādes un pakalpojumu līgumiem papildus iekļauj 

tehniskos aprakstus, kas ietver tādas finansējuma saľēmēja noteiktās prasības attiecībā uz 

preci vai pakalpojumu kā kvalitātes līmenis, noteikumi par vides aizsardzību, konstrukcijas 

prasības (arī prasības attiecībā uz invalīdu piekļuves iespējām), izpildes prasības, preces 

lietošanas prasības, drošības noteikumi, izmēri, terminoloģija, simboli, pārbaudes noteikumi 

un metodes, prasības attiecībā uz preces nosaukumu, ar kādu tā tiek pārdota, iesaiľojumu un 

marķēšanu, lietotāja instrukcijas, raţošanas procesi un metodes, kā arī atbilstības noteikšanas 

metodes. 

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija ir jānošķir no pašam pretendentam izvirzāmajām 

kvalifikācijas prasībām. Ja iepirkuma priekšmets satur sareţģītus tehnoloģiskos risinājumus, 

finansējuma saľēmējam būtu jāapsver iespēja ietvert kvalifikācijas prasībās pretendentam 

attiecībā uz tehnikas uzstādīšanu, lietotāju apmācību. Šādā gadījumā iepirkuma 

dokumentācijā ir jāiekļauj prasības attiecībā uz nepieciešamajiem dokumentiem darbinieku 

profesionālās kvalifikācijas novērtēšanai (sertifikāti u.c.). 

Iepirkuma komisijas izveidošana 

Iepirkumu veikšanai saskaľā ar MK noteikumiem Nr.65 finansējuma saľēmējs pilnvaro vienu 

vai vairākas personas, kuras ir kompetentas tā iepirkuma jomā, par kuru paredzēts slēgt 

līgumu. Speciālas iepirkumu komisijas veidošana nav nepieciešama. 

Uzaicinājuma nosūtīšana IUB 

Finansējuma saľēmējs pirms iepirkuma veikšanas, aizpildot MK noteikumu Nr.65 

1.pielikumā esošo formu, publicē uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu IUB interneta mājas 

lapā www.iub.gov.lv, kur tas atrodas vismaz 5 (piecas) d.d. (kuru laikā pretendenti var 

iesniegt savus piedāvājumus): 

 IUB mājas lapā www.iub.gov.lv elektroniskā veidā, izmantojot publikāciju 

vadības sistēmu (PVS elektroniskā veidā, izmantojot publikāciju vadības 

sistēmu (PVS) vai 

 nosūtot pa faksu (67326167, 67326720) vai kā ieskanētu dokumentu pa e-pastu 

(sludinajumi@iub.gov.lv) 

Finansējuma saľēmējs nepieciešamības gadījumā var veikt grozījumus tehniskajā 

specifikācijā un uzaicinājumā, nosūtot IUB paziľojumu par grozījumiem iepirkuma 

procedūras dokumentos atbilstoši MK noteikumu Nr.65 2.pielikumam un pagarinot 

piedāvājumu iesniegšanas termiľu vismaz par 5 (piecām) d.d. 

Piedāvājumu saņemšana no iespējamajiem piegādātājiem 

Piedāvājuma iesniegšanas termiľš nevar būt īsāks par 5 (piecām) d.d., skaitot no nākamās 

darba dienas pēc uzaicinājuma publicēšanas IUB mājas lapā. 

Ja iepirkuma procedūra tiek veikta tehnoloģiski sareţģīta līguma priekšmeta iepirkumam, 

minimālo 5 (piecu) d.d. termiľu finansējuma saľēmējs var pagarināt, tādējādi ļaujot pēc 

iespējas lielākam pretendentu lokam sagatavot kvalitatīvus un tehniskajai specifikācijai 

atbilstošus piedāvājumus. 

 

 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
mailto:sludinajumi@iub.gov.lv
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Lēmuma pieņemšana par iesniegtajiem piedāvājumiem 

Finansējuma saľēmējs atzīst par atbilstošiem tikai tos piedāvājumus, kuri iesniegti un 

sagatavoti atbilstoši uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, un izvēlas 

no atbilstošajiem piedāvājumiem piedāvājumu ar zemāko cenu. 

Iepirkuma procedūra tiek uzskatīta par atbilstošu, ja ir saľemts vismaz viens atbilstošs 

piedāvājums. 

 

Finansējuma saľēmējs, pieľemot lēmumu par uzvarētāju, to noformē rakstiski, pamatojot 

piegādātāja (vai vairāku piegādātāju, ja iepirkums ir sadalīts daļās) izvēli saskaľā ar 

specifikācijā minētajiem kritērijiem. 

Paziņojuma par lēmuma pieņemšanu nosūtīšana IUB (3 d.d. laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas) un iespējamajiem piegādātājiem 

Finansējuma saľēmējs 3 (trīs) d.d. laikā pēc lēmuma pieľemšanas sagatavo paziľojumu par 

lēmuma pieľemšanu atbilstoši MK noteikumu Nr.65 3.pielikumam un nosūta to 

piegādātājiem, kas iesnieguši piedāvājumus, un IUB: 

 IUB mājas lapā www.iub.gov.lv elektroniskā veidā, izmantojot publikāciju 

vadības sistēmu (PVS) vai  

 nosūtot pa faksu (67326167, 67326720) vai kā ieskanētu dokumentu pa e-pastu 

(sludinajumi@iub.gov.lv) 

Līguma ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju slēgšana  

Nedrīkst slēgt līgumu: 

 ar saistīto personu likuma par “Nodokļiem un nodevām” izpratnē; 

 ja ir konstatējams interešu konflikts: ar ģimeni, jūtu dzīvi, politisko vai 

valstisko piederību, mantiskajām vai jebkādām citām interesēm saistīti iemesli, 

kas ietekmē līgumslēdzēju objektivitāti. 

 

Tā kā MK noteikumi Nr.65 nenosaka finansējuma saľēmēja lēmuma pārsūdzības termiľu vai 

kārtību, finansējuma saľēmējs līgumu ar piegādātāju var slēgt uzreiz pēc lēmuma 

pieľemšanas. Līgumu ar izvēlēto piegādātāju slēdz rakstiski. Lai arī pretendentu sūdzības 

netiek skatītas IUB, pretendentiem ir tiesības pārsūdzēt finansējuma saľēmēja pieľemto 

Bieţāk pieļautās kļūdas: 

 Par iepirkuma procedūras uzvarētāju ir atzīts uzľēmuma piedāvājums, kurš 

neatbilst uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām 

 Uzaicinājumā netiek norādīta piegādes vieta 

 Nav ievēroti iepirkuma procedūras termiľi 

 Paziľojumā par lēmuma pieľemšanu ir norādīta piegādātāja piedāvātā 

līgumcena ar PVN 

 Finansējuma saľēmējs ir noteicis pārāk īsu piedāvājuma derīguma termiľu 

 

Saistīto personu un interešu konflikta ierobeţojums: 
Lai nodrošinātu iepirkuma procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu 

konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, 
nosacījumi attiecas arī uz projektiem, kuriem netiek veikta iepirkuma 

procedūra! 
 

http://www.iub.gov.lv/
mailto:sludinajumi@iub.gov.lv


29 

 

lēmumu tiesā tādā kārtībā, kāda noteikta Administratīvā procesa likumā, šī paša likuma 188. 

panta pirmajā daļā minētajā termiľā. 

4.3. ZAĻIE IEPIRKUMI 

Veicot pretendentu atlasi būvdarbu un pakalpojumu iepirkumos, pasūtītājs var ľemt vērā 

pretendentu spēju īstenot noteiktus vides aizsardzības pasākumus, kā arī pretendenta atbilstību 

starptautiskām vides kvalitātes prasībām. Eiropas Savienībā tiek lietotas divas galvenās vides 

vadības programmas – vides pārvaldības vadības un audita sistēma (EMAS) un 

Eiropas/Starptautiskie vides vadības sistēmu standarti (EN/ISO 14001). EMAS sistēma aptver 

Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomisko zonu, savukārt ISO sistēma aptver visu pasauli. 

Tomēr jāatceras, ka savas spējas nodrošināt vides aizsardzības pasākumus pretendents var 

apliecināt ne tikai ar reģistrāciju EMAS sistēmā vai EN ISO 14001, bet arī ar līdzvērtīgu 

novērtējumu par savas darbības atbilstību vides aizsardzības prasībām, kuras Latvijā 

atbilst minētajām vides vadības sistēmām. 

Izstrādājot tehniskās specifikācijas, pasūtītājs var paredzēt iepirkumu priekšmetam atbilstošu 

vides kvalitātes prasību ievērošanu, ietverot ekoloģiskos kritērijus no specifikācijām, kas 

ietvertas Eiropas, daudznacionālos vai jebkuros citos ekomarķējumos, ja: 

 šīs specifikācijas ir pietiekamas, lai aprakstītu preces vai pakalpojumus, kas ir 

paredzamā līguma priekšmets; 

 prasības ekomarķējumam sagatavotas, pamatojoties uz zinātnisku informāciju; 

 ekomarķējums apstiprināts, izmantojot procedūras, kurās var piedalīties visas 

ieinteresētās organizācijas – valsts institūcijas, patērētāji, raţotāji, izplatītāji un 

vides organizācijas; 

 ar ekomarķējumu noteiktās specifikācijas ir pieejamas visām ieinteresētajām 

personām. 

Piemēri: 

 

 Izstrādājot tehniskās specifikācijas papīra iepirkumam, var prasīt, lai papīra 

ražošanā nebūtu izmantota balināšana ar hloru, vismaz 30% no papīra ražošanā 

izmantotajām izejvielām būtu iegūtas atkārtotas pārstrādes rezultātā u.tml. 

 Izstrādājot tehniskās specifikācijas iespieddarbu iepirkumam, var prasīt, lai netiktu 

izmantotas sintētiskās krāsvielas. 

 Iepērkot elektropreces vai aprīkojumu var iekļaut prasību par atbilstību noteiktiem 

energoefektivitātes kritērijiem vai nosakot preces minimālo derīgās kalpošanas 

laiku. 

 

Ekomarķējums standartizētā veidā iekļauj informāciju par preces vai pakalpojuma atbilstību 

konkrētām kvalitātes prasībām vides jomā. Tā ir viena no metodēm, kas sniedz patērētājam 

informāciju par produktu ietekmi uz vidi. Latvijā Eiropas ekomarķējuma sistēmas ieviešanu 

koordinē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra. Ekomarķējuma sistēmas 

ieviešana nodrošina oficiāli apstiprinātu videi draudzīgu preču un pakalpojumu, to raţotāju un 

pakalpojumu sniedzēju vieglu identifikāciju Eiropas valstīs. Sistēmas piemērošana raţotājiem 

ir brīvprātīga. 
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Pasūtītājs var norādīt, ka tas pieľem, ka preces vai pakalpojumi, kuriem ir ekomarķējums, 

atbilst tehniskajās specifikācijās noteiktajām un procedūras dokumentos norādītajām 

prasībām. 

Pasūtītājs kā citu atbilstības pierādījumu pieľem raţotāja dokumentāciju vai kompetentas 

institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem. 

Nosakot pretendentu vērtēšanas kritērijus, pasūtītājs tajos var ietvert arī konkrētus, objektīvi 

novērtējamus un salīdzināmus kritērijus saistībā ar vides aizsardzības prasību ievērošanu. 

Piemēri: 

Pasūtītājs tehniskajās specifikācijās ir paredzējis, ka tīrīšanas tehniskais aprīkojums 

nedrīkst patērēt vairāk kā 3 kW/h elektroenerģijas. Pasūtītājs var piešķirt papildu punktus 

labākam tehniskam aprīkojumam, norādot vērtēšanas kritērijos, ka, vērtējot konkursa 

priekšlikumus, papildu punkti tiks piešķirti aprīkojumam, kas elektroenerģiju patērē mazāk, 

nekā tas noteikts minimālajās atbilstības prasībās. 

Ja apgaismes spuldžu tehniskajās specifikācijās ietverta prasība, ka spuldžu minimālais 

kalpošanas ilgums ir 10 000 stundas, tad saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanā var 

paredzēt papildu punktus par katrām papildu 1000 stundām, kas pārsniedz 10 000 stundu 

robežu. 

 

Pasūtītājs līguma izpildes nosacījumos ir tiesīgs ietvert konkrētu vides aizsardzības prasību 

izpildi. Šīs prasības nedrīkst būt pretrunā ar Eiropas Savienības tiesību normām un tām jābūt 

norādītām tehniskajās specifikācijās vai paziľojumā par līgumu. 

 Eiropas Savienības oficiālajā portālā ir publicēta “Videi draudzīga publiskā iepirkuma 

rokasgrāmata” latviešu valodā. Rokasgrāmata internetā ir pieejama adresē 

http://europa.eu.int/comm/environment/gpp/pdf/handbook_lv.pdf. 

 Detalizēta informācija par Eiropas ekomarķējumu ir pieejama Eiropas Savienības 

ekomarķējuma mājas lapā http://europa.eu.int/ecolabel.  

 Detalizētāka informācija par ekomarķējumu pieejama arī Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas Fonda mājas lapā www.lvgma.gov.lv. 

Lai izvēlētos ekonomiski visizdevīgāko preci vai produktu ilgtermiľā, jāľem vērā izmaksas, 

kas rodas ne tikai preces vai pakalpojuma iegādes laikā, bet arī tiešās un netiešās lietošanas un 

ar enerģijas patēriľu saistītās izmaksas. Lai to izdarītu, ir jāveic aprites cikla analīze. 

Tā ir metode, ar kuras palīdzību var novērtēt visas preces aprites cikla laikā radušās izmaksas 

(preces cena, uzstādīšana, energoresursu izmaksas, lietošanas izmaksas, uzturēšanas izmaksas 

un utilizācijas izmaksas). Tādējādi aprites cikla pieeja ļauj objektīvi izvērtēt saimnieciski 

visizdevīgāko risinājumu, jo tā ļauj ľemt vērā aprites cikla izmaksas attēlo iepircēja izmaksas, 

kas rodas attiecīgās preces vai pakalpojuma pilnā dzīves cikla laikā. 

Izmantojot aprites cikla analīzes pieeju saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanā, 

daudzos gadījumos zaļais iepirkums var būt arī ekonomiski izdevīgs. Tas sevišķi attiecas uz 

energoefektivitātes jautājumiem, jo energoefektīviem risinājumiem bieţi vien ir zemākas 

aprites cikla izmaksas, līdz ar to šādi risinājumi ilgtermiľā ir saimnieciski izdevīgāki. 

Aprites cikla kalkulācija 

Aprites jeb dzīves cikla izmaksas kalkulāciju veic pēc starptautiski atzītas metodes, nosakot 

preces vai pakalpojuma pilna aprites cikla laikā radītās izmaksas: 

 iegādes izmaksas un visas ar tām saistītās izmaksas (piegāde, uzstādīšana, 

sagatavošana darbam utt.); 

http://europa.eu.int/comm/environment/gpp/pdf/handbook_lv.pdf
http://europa.eu.int/ecolabel
http://www.lvgma.gov.lv/
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 ekspluatācijas (darbināšanas, uzturēšanas un lietošanas) izmaksas, to skaitā 

elektroenerģijas, 

 rezerves daļu un tehniskās apkalpes izmaksas; 

 izmaksas, kas saistītas ar preces dzīves cikla beigām, piemēram, maksa par 

demontāţu un utilizāciju. 

Aprites cikla izmaksas parasti rēķina līdz attiecīgās iekārtas utilizācijai vai kapitālajam 

remontam. 

Latvijā tehniskās sistēmas vai iekārtas aprites cikla izvērtēšanas veidu nosaka Valsts Standarts 

LVS EN ISO 14040 "Vides pārvaldība. Dzīves cikla novērtēšana. Principi un struktūra." 

 

Aprites cikla izmaksas tiek aprēķinātas pēc šādas formulas: ACI = Co + Σnt=1(Ct/(1+a)t) 

 
Co – preces cena, iekļaujot uzstādīšanas izmaksas. 
Σ – aprites cikla laikā radītās izmaksas, no 1. gada līdz n-tajam gadam, kas parāda produkta 
dzīves cikla beigas (gados). 
Ct – ikgadējās ekspluatācijas izmaksas (LVL), kurās ir iekļautas uzturēšanas izmaksas, enerģijas 
un citu resursu izmantošanas izmaksas, kā arī utilizācijas izmaksas. 
a – atlaide. 
t – preces kalpošanas gadu skaits. 

 

Teorētiski šo formulu nevar izmantot sistēmām ar atšķirīgu dzīves ilgumu. Šādām sistēmām 

aprites cikla izmaksas ir ieteicams vērtēt pret vienu gadu – ikgadējās izmaksas var aprēķināt 

pēc šādas formulas: A ACI = ACI * t / [1-(1+t)-n]. 

Aprites cikla aprēķina piemērs spuldzēm 

 Kvēlspuldze, 100W Ekonomiskā spuldze, 23W 

Vidējais kalpošanas laiks 1000 h 6000 h 

Gaismas atdeve 1200 lm 1380 lm 

Gaismas efektivitāte 13,8 lm/W 60 lm/W 

Krāsu temperatūra 2700 K 3000 K 

Spriegums 230 V 230 V 

Cena 0,19 4,00 

Spuldţu izmaksas uz 6000 

stundām 

1,14 (6 gb.) 4,00 (1 gb.) 

1 kWh cena 0,048 0,048 

Maksa par elektroenerģiju 

(6000 h) 

6000 × 0,1 × 0,048 = 28,80 6000 × 0,023 × 0,048 = 6,62 

Kopējās izmaksas 1,14 + 28,80 = 29,94 4,00 + 6,62 = 10,62 

IEGUVUMS 29,94 – 10,62 = 19,32 

 

 Energoefektīvo spuldţu mūţs ir vismaz 6000 stundu salīdzinājumā ar 1000 

stundām kvēlspuldzei. 
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 Vidēji 1000 stundas atbilst spuldzes viena gada ekspluatācijai. Ar vidējo spuldzes 

darbības laiku trīs stundas dienā energoefektīvās spuldzes kalpošanas laiks ir 2,7 

līdz 13,6 gadi. 

 Energoefektīvo spuldţu un kvēlspuldţu atbilstošās jaudas: 11W – 40W, 15W – 60 

W, 17W – 75W, 23W – 100W. 

 Papildus šiem faktoriem vēl var ľemt vērā bankas procentu likmes, papildu 

darbaspēka izmaksas un citus faktorus, kas var rasties lietošanas un utilizācijas 

laikā. 

Publisko iepirkumu likums nosaka kārtību, kādā pasūtītājs veic publiskos iepirkumus savu 

ekonomisko un saimniecisko vajadzību apmierināšanai. Pašvaldībām kā Eiropas Savienības 

(ES) finansējuma saľēmējām ir pienākums nodrošināt saľemtā finansējuma efektīvu 

izmantošanu, ievērojot tādus publisko tiesību principus kā atklātību un vienlīdzīgu iespēju 

nodrošināšanu uzľēmējiem. Tas nozīmē, ka visu ES finansēto projektu īstenošanas gaitā ir 

nepieciešams piemērot Publisko iepirkumu likumu un tam pakārtotos Ministru kabineta 

noteikumus. 

4.4. IEPIRKUMA LĪGUMI  

 

Ľemot vērā, ka viens no lielākiem projekta īstenošanas riskiem ir sasitīts ar būvdarbu veiksanu, ir 

lietderīgi būvdarbu iepirkuma līgumā paredzēt šādus izpildes nodrošinājumus:  

 līguma izpildes garantija; 

 avansa garantija; 

 ieturējuma nauda. 

Līguma izpildes garantija: būvuzľēmējam 1 mēneša laikā no līguma spēkā stāšanās dienas 

jāiesniedz pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājums 10%  (atsevišķos gadījumos - 5%) apmērā 

no līguma summas. Vairākos līgumos ir noteikts, ka pēc būvdarbu pieľemšanas līguma izpildes 

nodrošinājuma apjoms tiek samazināts par 50%. 

Avansa garantiju jāizdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētai bankai, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, vai 

apdrošināšanas kompānija. Līguma izpildes laikā izpildītājam katrā starpmaksājumā tiek dzēsta 

daļa avansā samaksātā summa, kas attiecīgi samazina garantijas vērtību. 

No līgumu ietvaros veicamajiem starpmaksājumiem ieturami 10% līdz pasūtītāja ieturētā 

summa sasniedz 10% (atsevišķos gadījumos - 5%) no līguma summas.  

Pēc būvdarbu pieľemšanas pasūtītājs būvuzľēmējam izmaksā 50% no pasūtītāja ieturētās 

summas. Atlikušos 50% pasūtītājs izmaksā būvuzľēmējam pēc līguma pilnīgas izpildes, 

beidzoties defektu paziľošanas periodam vai arī ja būvuzľēmējs iesniedz pasūtītājam ieturējuma 

naudas garantiju 50% apmērā no pasūtītāja ieturētās summas. Ieturējuma naudas garantija jāizdod 

Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī 

reģistrētai bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai, kas Latvijas Republikas normatīvajos 

Vides ministrijas izstrādātie iepirkumu līgumu veidņu paraugi ir atrodami Vides 

ministrijas mājas lapā: 

http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/augstsk/?doc=10260 

un 

http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=6511 

http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/augstsk/?doc=10260
http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=6511


33 

 

tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas 

teritorijā. 

Svarīgi ľemt vērā, ka nedrīkst mainīt garantijas veidu pēc iepirkuma veikšanas (bankas 

garantiju aizstāt ar apdrošināšanas kompānijas garantiju), jo tādejādi tiek mazinātas prasības 

iepirkuma līgumā un iespējams, kāds cits izpildītājs ar šādiem atvieglotiem nosacījumiem 

piedāvātu zemāku cenu.  

 

5.  FINANŠU VADĪBA  

5.1. PROJEKTA KONTS 

MK noteikumos Nr.1 un projekta līgumā ir paredzēts, ka avansa maksājuma saľemšanai un 

izdevumu veikšanai no saľemtā avansa maksājuma un starpposma maksājumu saľemšanai, kā arī 

visiem KPFI finansētā projekta izdevumu veikšanai nepieciešamajiem līdzekļiem finansējuma 

saľēmējs atver kontu Valsts kasē. Konta numuru finansējuma saľēmējs paziľo Fondam rakstiski 

pirms projekta līguma noslēgšanas, jo tas tiek ierakstīts projekta līguma Speciālajos noteikumos. 

Ja pēc projekta līguma noslēgšanas izdevumi tiek veikti no cita konta, kas nav projekta konts, tie 

var tikt uzskatīti par neattiecināmiem.  

Projekta konts ļauj daudz vieglāk kontrolēt projekta finanšu plūsmu. 

 

Attiecināmo izdevumu maksājumus, kas ir radušies projekta ietvaros pirms projekta līguma 

noslēgšanas, var veikt arī no cita finansējuma saľēmēja norēķinu konta bankā. Pēc projekta 

līguma noslēgšanas finansējuma saņēmējs, īstenojot projektu, visus maksājumus veic 

tikai no projekta konta Valsts kasē! 

Kad un kā atvērt? 

Projekta kontu finansējuma saľēmējs atver pēc projekta apstiprināšanas sava rajona Valsts 

kases norēķinu centrā. 

Lai atvērtu kontus Finansējuma saľēmējam Valsts kasē jāiesniedz šādi dokumenti:  

 iesniegums par konta atvēršanu; 

 normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta statūtu vai nolikuma kopija, ja 

kontu Valsts kasē atver pirmo reizi; 

 nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija, ja kontu Valsts kasē atver pirmo 

reizi; 

 dokumenta kopija par budţeta līdzekļu piešķiršanu (piemēram, lēmums, rīkojums, 

vēstule, līgums). 

Amatpersonas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Valsts kases pilnvarotas amatpersonas 

klātbūtnē Valsts kasē noformē paraksta parauga kartīti. Minētā prasība neattiecas uz 

Daţi praktiski apsvērumi: 

 Projekta konts nav paredzēts ilgtermiľa naudas glabāšanai – nav nepieciešams 

projekta uzsākšanas brīdī tajā ieskaitīt visu projekta naudu. 

 No projekta konta ir jāapmaksā tikai ar projektu saistītie izdevumi. 

 No projekta konta nedrīkst pārskaitīt saľemto avansu uz depozīta kontu – būs 

jāskaita atpakaļ, bet par iegūto procentu summu tiks samazināta KPFI 

finansējuma summa. 
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amatpersonām, kuru parakstu paraugi jau ir noformēti.  

Ja klienta sniegtajā informācijā konta atvēršanai ir izmaiľas, tad klients par tām nekavējoties 

rakstiski informē Valsts kasi. Ja Valsts kasē atvērts konts valsts budţeta asignējuma piešķiršanai 

un maksājumu veikšanai un mainījies konta paraksttiesīgo personu pilnvarojums vai personas 

dati, klients nekavējoties rakstiski informē ministriju vai citu centrālo valsts iestādi.  

Valsts kasei ir tiesības pieprasīt no klienta papildu informāciju, kas ir nepieciešama klienta konta 

atvēršanai vai slēgšanai, kā arī maksājumu izpildes nodrošināšanai.  

Valsts kase triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saľemšanas atver kontus (izľemot kontus 

valsts budţeta asignējuma piešķiršanai un maksājumu veikšanai) un paziľo klientam kontu 

rekvizītus. 

Sīkāku informāciju par kontu apkalpošanas kārtību iespējams saņemt Valsts kases 

Budţeta izpildes un uzraudzības departamentā: 

Tālr.: 67094209, 67094246 vai Valsts kases mājas lapā www.kase.gov.lv 

5.2. GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE UN DOKUMENTU NOFORMĒŠANA 

Visiem maksājumiem, kas ir veikti KPFI finansēto projektu ietvaros ir jānodrošina atsevišķa 

grāmatvedības uzskaite, izmantojot kontus/subkontus vai dimensijas.  

Ja nodalītas grāmatvedības nodrošināšanai tiek izmantoti jaunizveidotie konti/subkonti, 

finansējums saľēmējs ne vēlāk kā projekta īstenošanas uzsākšanas dienā pirms maksājumu 

veikšanas grāmatvedībā sagatavo grāmatvedības konta plānu un grāmatojumu shēmu (kontu 

plānu sagatavo atbilstoši MK noteikumu Nr.585 prasībām) projekta uzskaitei, kur ietver: 

 visus jaunizveidotos kontus, kas tiek izmantoti projekta ietvaros veikto darījumu 

uzskaites grāmatojumu shēmā; 

 kontu plānu teksta daļai (t.i. kontu nosaukumiem) ir jābūt saprotamai un maksimāli 

viennozīmīgi skaidrojamai; 

 konta plānā konta numuriem ir jāsaskan ar grāmatojumu shēmā norādītajiem un 

grāmatojumu shēmā nevar būt iekļauti konti, kas nav paredzēti kontu plānā.  

Kontu plānam, kurā ir ietverti ar projekta īstenošanu saistītie konti un subkonti, ir jābūt 

apstiprinātam (paraksttiesīgās amatpersonas parakstītam).  

Ja grāmatvedības uzskaiti nodala izmantojot dimensijas, finansējuma saľēmējs sagatavo 

rīkojumu par grāmatvedības uzskaites nodalīšanu, izmantojot dimensijas, kurā tiek norādīti 

konkrēti konti/subkonti, kuri tiks nodalīti, rīkojumam pievienojot vadītāja apstiprināta kontu 

plāna kopiju.  

Jārēķinās, ka Fonds izlases kārtā veiks pārbaudes projektu īstenošanas vietās, kuru laikā 

auditori lūgs uzrādīt izdrukas no grāmatvedības uzskaites sistēmas par izdevumiem, kas 

radušies attiecīgā laika posmā. 

 

Atbilstoši MK noteikumu Nr.585 8.punktam dokumentus, kas atbilst attaisnojuma 

dokumentiem noteiktajām prasībām, izmanto ierakstiem grāmatvedības reģistros, lai 

sistematizētu šajos dokumentos ietverto informāciju par uzľēmuma saimnieciskajiem 

darījumiem. Pēc attaisnojuma dokumenta pārbaudes uz tā norāda iegrāmatojumu 

(kontējumu) vai nodrošina šī iegrāmatojuma (kontējuma) atšifrējumu, ja iegrāmatošanu veic 

 

Vienmēr jāpārliecinās, ka izveidotā sistēma ļaus datus ne tikai ievadīt, 

bet arī tos izdrukāt tā, lai tie sniegtu nepieciešamo informāciju. 

http://www.kase.gov.lv/
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elektroniski. Lai novērstu iespēju izdarīt atkārtotu ierakstu, pēc attaisnojuma dokumenta 

ierakstīšanas attiecīgajā grāmatvedības reģistrā dokumentā norāda ieraksta kārtas numuru. 

Projekta izmaksām, kas radušās un ir atbalstāmas pirms projekta līguma noslēgšanas, jābūt 

pārgrāmatotām ar projekta īstenošanu saistītos grāmatvedības kontos, norādot 

grāmatojumus uz atbilstošiem dokumentiem. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1 20.7.punktu, izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir 

iekļautas kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi finansējuma saņēmēja aktīvos. 

Saņemtās finanšu palīdzības uzskaite publiskā sektora uzņēmumiem: 

1. Nākamo periodu ieľēmumos uzskaita saľemto finanšu palīdzību, ja tie ir saskaľā ar 

vismaz vienu no dāvinājuma vai pušu vienošanās līguma nosacījumiem: 

- saľemtie līdzekļi paredzēti ilgtermiľa ieguldījuma objekta iegādei, izveidošanai 

vai būvniecībai; 

- saľemtie līdzekļi tiks izlietoti tikai nākamajā pārskata gadā (noteiktu nākamā 

pārskata gada izdevumu segšanai vai budţeta iestādes funkciju izpildes 

nodrošināšanai); 

- nosacījumu neizpildes gadījumā saľemtie līdzekļi nākamajos gados jāatmaksā. 

2. Nākamo periodu ieľēmumos sākotnēji uzskaita saľemtās finanšu palīdzības vai finansiālā 

atbalsta vērtību iekļauj attiecīgā pārskata perioda ieľēmumos: 

- atbilstoši ilgtermiľa ieguldījuma kārtējā gada nolietojuma un vērtības norakstījuma 

summām, ja saľemtā finanšu palīdzība vai finansiālais atbalsts pilnībā sedz 

attiecīgā objekta vērtību; 

- atbilstoši ilgtermiľa ieguldījuma kārtējā gada nolietojuma un vērtības norakstījuma 

daļai, kas attiecas un saľemto finanšu palīdzību vai finansiālo atbalstu, ja saľemtā 

finanšu palīdzība vai finansiālais atbalsts sedz tikai daļu no attiecīgā objekta 

vērtības; 

- ja iepriekšējā pārskata gādā saľemtā finanšu palīdzība izlietota pārskata gada 

izdevumu segšanai vai budţeta iestādes funkciju izpildes nodrošināšanai; 

- ja izpildīti nosacījumi, kuru neizpildes gadījumā saľemtie līdzekļi būtu jāatmaksā; 

- pakāpeniski nosacījumu izpildes laikā.  

3. Nākamo periodu ieľēmumu kontā atzītos maksājumus iekļauj ieľēmumu un izdevumu 

pārskatā pēc uzkrāšanas principa: 

- ieľēmumus atzīstot periodā, uz kuru tie attiecas, 

- attiecīgi ieľēmumus atzīst dienā, kad budţeta iestāde ir sniegusi pakalpojumu vai 

piegādājusi darījumā paredzēto aktīvu.  

Saņemtās finanšu palīdzības uzskaite kapitālsabiedrībās: 

1. No valsts budţeta saľemtu finanšu palīdzību, kas izpauţas kā tiešais naudas maksājums, 

norāda bilances postenī „Nākamo periodu ieľēmumi” attiecīgi ilgtermiľa vai īstermiľa 

kreditoru sastāvā, ja saskaľā ar vismaz vienu no šīs finanšu palīdzības devēja noteiktajiem 

nosacījumiem: 

- nauda paredzēta ilgtermiľa ieguldījumu objekta iegādei, izveidošanai vai 

būvniecībai; 

- nauda tiks izlietota tikai nākamajā pārskata gadā (noteiktu nākamā pārskata gada 

izdevumu segšanai vai budţeta iestādes funkciju izpildes nodrošināšanai); 

- ja nosacījums netiek izpildīts saľemtie līdzekļi nākamajos gados jāatmaksā. 
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- pārskata gada ieľēmumos iekļautās summas norāda Peļľas zaudējuma aprēķina 

postenī „Pārējie uzľēmuma saimnieciskās darbības ieľēmumi”. 

Pamatlīdzekļu uzskaite: 

Uzľēmums var izvēlēties novērtēt finansiālā atbalsta veidā saľemtu pamatlīdzekļu objektu vai 

ilgtermiľa finanšu ieguldījumu objektu atbilstoši patiesajai vērtībai, ja: 

- minētā objekta vērtība, kas norādīta dokumentos par finansiālā atbalsta piešķiršanu 

vai īpašuma tiesību nodošanu, ir zemāka par tā patieso vērtību; 

- šī objekta vērtība minētajos dokumentos nav norādīta, bet patiesā vērtība ir zināma 

(to ir iespējams ticami noteikt). 

- ja no finanšu palīdzības saľemtās naudas iegādāts vai citādi finansiālā atbalsta 

veidā iegūts zemesgabals vai cits ilgtermiľa ieguldījumu objekts ar neierobeţotu 

lietošanas periodu, šādu finansiālo atbalstu iekļauj tā pārskata gada ieľēmumos, 

kad attiecīgais ilgtermiľa ieguldījums objekts pārdots; 

Izľemot gadījumus, ja minēto ilgtermiľa ieguldījumu objektu iespējams tieši saistīt ar kādu 

citu ilgtermiľa ieguldījumu objektu, kura lietošanas periods ir ierobeţots. Šādā gadījumā 

finansiālo atbalstu var iekļaut ieľēmumos pakāpeniski šā cita objekta paredzētājā lietošanas 

periodā. 

5.3. PROJEKTA IZMAKSAS PAMATOJOŠIE DOKUMENTI  

Izmaksu uzskaite un izmaksas pamatojošo dokumentu sagatavošana projektos ir līdzīga tam, 

kā tas tiek organizēts arī finansējuma saľēmēja pamatdarbībā. Specifiskās lietas ir atrunātas 

projekta līgumā. Ievērojot projekta līguma nosacījumus, kā arī LR normatīvo aktu prasības 

dokumentu sagatavošanā, grāmatvedības kārtošanā un citus normatīvos aktus, kas regulē 

nodokļu uzskaiti, būtiski tiek samazināts risks, ka izdevumi tiks atzīti par neatbilstoši 

veiktajiem. 

Pat tad, ja projekta mērķis un rezultāti ir sasniegti, ja izmaksu pamatojošo dokumentu nebūs 

vai tie būs pretrunīgi, izdevumus nevarēs uzskatīt par atbilstoši veiktajiem un attiecināt 

finansēšanai no KPFI. 

Galvenie nosacījumi, lai izmaksas tiktu attiecinātas finansēšanai no KPFI: 

Nosacījums Ko tas nozīmē? 

Ir nepieciešamas projekta ieviešanai 

un ir iekļautas projekta iesniegumā un 

projekta līgumā, tai skaitā iesnieguma 

tehniskās dokumentācijas 

sagatavošanas izmaksas  

Plānoto projekta darbību veikšanai un mērķa un rezultātu 

sasniegšanai paredzēts finansējums, kas atbilst attiecināmo 

izmaksu posteľiem. 

Ir radušās pēc konkursa 

izsludināšanas, taču ne vēlāk kā līdz 

projekta īstenošanas termiľa beigām 

Izmaksas, kas rodas ārpus noteiktā attiecināmo izmaksu 

perioda, ir atzīstamas par neattiecināmām 

Ir faktiski veiktas  Izmaksas ir notikušas. Tas nozīmē, ka par tām ir veikta 

samaksa, ko apliecina maksājuma dokuments. 

Visus maksājumus var veikt vienīgi finansējuma saľēmējs. 

Visi trešo pušu veiktie maksājumi ir neattiecināmās projekta 

izmaksas/projektā neiekļaujamās izmaksas. 

Ir veiktas, ievērojot finanšu vadības, 

ekonomiskuma un efektivitātes 

principus 

Darbojas tirgus cenas princips preču/pakalpojumu iegādē.  

Dod labumu izvirzīto mērķu sasniegšanai. Par samaksāto 

naudu saľemts kvalitatīvs pakalpojums vai prece. Izmaksas 
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atkārtoti nerodas sliktas kvalitātes preču/pakalpojumu 

iegādes dēļ. 

Ir pārbaudāmas, kā arī apliecinātas ar 

attiecīgiem attaisnojuma dokumentu 

oriģināliem vai dokumentu oriģinālu 

atvasinājumiem, kuri izgatavoti 

atbilstoši lietvedību regulējošajos 

normatīvajos aktos noteiktajām 

dokumentu izstrādes un noformēšanas 

prasībām 

Atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām noformēti iekšēji un 

ārēji attaisnojuma dokumenti, kas apliecina iepriekšminēto 

nosacījumu izpildi. 

Ir norādītas projekta iesniedzēja 

grāmatvedības uzskaitē, ir 

identificējamas, nodalītas no pārējām 

izmaksām 

Atsevišķa elektroniska grāmatvedības uzskaite, no kuras 

iespējams izdrukāt apgrozījuma pārskatu par projekta 

kontiem, vai atsevišķa manuāla uzskaite. 

Noteikts finansējums un finansējuma 

avoti 
Projektā noteiktās attiecināmās izmaksas nevar tikt 

pārsniegtas. Tāpat arī jāievēro sadalījums pa budţeta 

pozīcijām. 

Sagatavojot maksājumu apliecinošos attaisnojošos dokumentus, jāľem vērā, ka: 

 attaisnojuma dokumentu sagatavo tā, lai visā tā glabāšanas laikā nezustu ietvertā 

informācija un tiktu nodrošināts tā juridiskais spēks, kā arī pastāvētu iespēja 

izgatavot šī dokumenta kopiju. Attaisnojuma dokumentu nedrīkst sagatavot, 

ierakstiem izmantojot zīmuli vai tos izdarot citādā tehniski viegli pārlabojamā vai 

fiziski nenoturīgā veidā; 

 pēc attaisnojuma dokumenta pārbaudes uz tā norāda iegrāmatojumu (kontējumu) 

vai nodrošina šī iegrāmatojuma (kontējuma) atšifrējumu, ja iegrāmatošanu veic 

elektroniski; 

 sagatavojot attaisnojuma dokumentus, piemēro normatīvos aktus, kas regulē 

dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.  

Sagatavotajiem attaisnojuma dokumentiem jāietver visi rekvizīti, kas noteikti 14.10.1992. 

likuma „Par grāmatvedību” 7. pantā. 

 

Detalizēts saimnieciskā darījuma apraksts rēķinā vai preču pavadzīmē - rēķinā ir būtisks 

pamatojums, lai pierādītu šo izdevumu nepieciešamību projekta īstenošanas nodrošināšanai.  

Nereti attaisnojuma dokumentos netiek pievērsta pietiekama uzmanība darījuma aprakstam. 

Piemēram, kā pakalpojuma veids tiek norādīts „Par sniegtajiem pakalpojumiem”. Šādi sniegto 

pakalpojumu formulējumi ir pārāk plaši un nekonkrēti, tādējādi liedzot izvērtēt sniegto 

pakalpojumu attiecināmību uz projekta aktivitātēm. 

5.4. PROJEKTA ATTIECINĀMO IZMAKSU PAMATOJOŠIE DOKUMENTI 

Finansējuma saľēmēji, kas ir valsts budţeta iestādes, 3 (triju) darba dienu laikā pēc darījumu 

apliecinošā dokumenta (rēķina, faktūrrēķina, preču pavadzīmes - rēķina) saľemšanas, pirms to 

apmaksas veikšanas, iesniedz izdevumus pamatojošo dokumentu kā maksājuma dokumentu 

kopijas Fondā pārbaudei saskaľā ar projekta līguma Vispārīgo noteikumu 6.pielikumu. 

 

Uzmanīgi pārbaudiet ārējos attaisnojuma dokumentus, vai tie satur 

visus nepieciešamos rekvizītus. Prasiet, lai preču piegādātājs vai 

pakalpojuma sniedzējs noformē rēķinus atbilstoši. Neveiciet apmaksu un 

neuzskaitiet grāmatvedībā izdevumus pēc nekorekti noformētiem rēķiniem 

– tas var radīt risku, ka izmaksas tiks atzītas par neatbilstoši veiktām. 
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Finansējuma saľēmēji Fondā kopā ar kārtējo maksājumu pieprasījumu iesniedz projekta 

izmaksu pamatojošo dokumentu kopijas saskaľā ar projekta līguma 4.pielikumu. Ja 

dokumentu kopijas jau ir iesniegtas Fondā (piemēram, valsts budţeta iestāde jau ir iesniegusi 

dokumentus kā maksājuma dokumentus), tie atkārtoti nav jāiesniedz. 

Projekta izmaksu pamatojošie (t.sk. maksājuma7) dokumenti: 

Nr. 

p.k. 

Izdevumu pozīcija Fondā iesniedzamie izdevumus pamatojošie 

dokumenti
1 

1. Attiecināmās tehniskās dokumentācijas izmaksas 

1.1.  Ēkas energoaudita pārskats; 

 Būves tehniskās apsekošanas atzinums, 

ieskaitot termogrāfiju, spiediena testu 

un ēkas inţeniertīklu tehnisko stāvokli, 

t.sk. ventilācijas un vēdināšanas sistēmu 

darbspēju un faktiskās gaisa plūsmas 

ātruma mērījumi, kā arī ēkas apmales 

faktisko augstumu pret trotuāru, 

kājceliľu nivelēšana; 

 Būves meta grafiskā daļa un 

paskaidrojuma raksts; 

 Būvniecības izmaksu tāme; 

 Projektēšanas uzdevums un detalizētas 

tehniskās specifikācijas 

 Ar pakalpojuma sniedzēju(-iem) noslēgtais 

līgums(-i), kuram kā neatdalāma sastāvdaļa 

pievienota detalizēta tāme. 

o Ja izpildītājs ir fiziska persona: ar izpildītāju 

noslēgtais uzľēmuma līgums, kuram 

pievienota detalizēta tāme, atlīdzības un 

nodokļu aprēķins un nodokļu maksātāja 

(pašnodarbinātas personas) reģistrācijas 

apliecība, ja par personu netiek veiktas valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi. 

 Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i)
2
. 

 Nodošanas - pieľemšanas akts(-i). 

 Valsts kases apstiprināta projekta konta 

apgrozījuma izdruka
3
 par pārskata periodu. 

1.2. būvprojekta vai vienkāršotās 

renovācijas būvprojekta izstrāde: 

 Arhitektūras daļa; 

 Inţenierrisinājumu daļa; 

Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas 

apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas 

vienkāršotai inţeniertīklu pievada izbūvei, 

rekonstrukcijai vai renovācijai, vai citas 

saskaľošanas un akceptēšanas 

dokumentācijas izmaksas saskaľā ar 

veicamo būvdarbu apjomu un 

normatīvajiem aktiem 

 Ar pakalpojuma sniedzēju (-iem) noslēgtais 

līgums(-i), kuram kā neatdalāma sastāvdaļa 

pievienota detalizēta tāme. 

 Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i)
2
. 

 Nodošanas - pieľemšanas akts(-i). 

 Valsts kases apstiprināta projekta konta 

apgrozījuma izdruka
3
 par pārskata periodu. 

2. Pakalpojumu izmaksas 

2.1.  autoruzraudzības un būvuzraudzības 

izmaksas 
 Ar pakalpojuma sniedzēju (-iem) noslēgtais 

līgums(-i), kuram kā neatdalāma sastāvdaļa 

pievienota detalizēta tāme. 

o Ja izpildītājs ir fiziska persona: ar izpildītāju 

noslēgtais uzľēmuma līgums, kuram 

pievienota detalizēta tāme, atlīdzības un 

nodokļu aprēķins un nodokļu maksātāja 

(pašnodarbinātas personas) reģistrācijas 

apliecība, ja par personu netiek veiktas valsts 

                                                 
7
 Saskaľā ar sarakstu, izľemot Valsts kases apstiprinātās projekta konta apgrozījuma izdrukas par pārskata 

periodu 
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sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi. 

 Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i)
2
. 

 Nodošanas - pieľemšanas akts(-i) par pārskata 

periodā sniegtiem 

autoruzraudzības/būvuzraudzības 

pakalpojumiem. 

 Valsts kases apstiprināta projekta konta 

apgrozījuma izdruka
3
 par pārskata periodu. 

3. ATTIECINĀMĀS BŪVDARBU IZMAKSAS saskaņā ar būvprojektu pēc TAA un 

energoaudita pārskata prasībām 

3.1.  Ēkas cokola un pirmā stāva grīdas 

norobeţojošo konstrukciju siltināšana 

un nomaiľa; 

 Ārsienu renovācija un siltināšana; 

 Ēkas ieejas mezgla renovācija; 

 Pagraba pārseguma siltināšana; 

 Logu nomaiľa; 

 Bēniľu un tehniskā stāva siltināšana; 

 Jumta renovācija, ar siltumizolāciju un 

hidroizolāciju: 

– ieskaitot jumta seguma izbūvi 

plakaniem jumtiem; 

– tikai siltumizolācijas un 

hidroizolācijas darbi slīpiem jumtiem; 

 Sienu, griestu un grīdas ierobeţots 

kosmētiskais remonts pēc inţeniertīklu 

nomaiľas, lai atjaunotu virsmas 

iepriekšējā stāvoklī; 

 Siltumapgādes sistēmas renovācija; 

 Apkures sistēmas renovācija, norādot 

aprēķināto siltuma enerģijas patēriľa 

samazinājumu; 

 Ventilācijas sistēmas renovācija vai 

izbūve; 

 Ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija; 

 Apgaismojums un elektroapgāde; 

 Vājstrāvu instalācijas, kas 

nepieciešamas citu inţeniertīklu 

ekspluatācijas un telpu klimata 

kontroles nodrošināšanai, norādot 

pieslēgto iekārtu enerģijas patēriľa 

samazinājumu; 

 Citi ēkas renovācijas darbi, kas 

samazina siltumenerģijas patēriľu 

 Ar darba izpildītāju(-iem) noslēgtais līgums(-i), 

kuram kā neatdalāma sastāvdaļa pievienota 

detalizēta tāme. 

 Darbu nodošanas - pieľemšanas akts (forma 

Nr.2, forma Nr.3, ja attiecināms). 

 Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i)
2
. 

 Valsts kases apstiprināta projekta konta 

apgrozījuma izdruka
3
 par pārskata periodu. 

 Būvprojekts vai vienkāršotās renovācijas 

būvprojekts, ja nepieciešams. 

 Pieľemšanas komisijas akts par būves 

pieľemšanu ekspluatācijā
4
. 
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3.2.  Ēkas norobeţojošo konstrukciju 

pārbaude, spiediena tests, termogrāfija 

un fotografēšana pirms būvniecības un 

būvniecības stadijā; 

 Ēkas energosertifikāts pēc nodošanas 

ekspluatācijā 

 Ar pakalpojuma sniedzēju(-iem) noslēgtais 

līgums(-i), kuram kā neatdalāma sastāvdaļa 

pievienota detalizēta tāme. 

o Ja izpildītājs ir fiziska persona: ar izpildītāju 

noslēgtais uzľēmuma līgums, kuram 

pievienota detalizēta tāme, atlīdzības un 

nodokļu aprēķins un nodokļu maksātāja 

(pašnodarbinātas personas) reģistrācijas 

apliecība, ja par personu netiek veiktas valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi. 

 Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i)
2
. 

 Nodošanas - pieľemšanas akts(-i). 

 Valsts kases apstiprināta projekta konta 

apgrozījuma izdruka
3
 par pārskata periodu. 

4. Ar iepirkumu izsludināšanu un lēmuma par uzvarētāju paziņošanu saistītā dokumentācija 

4.1. Ar iepirkumu izsludināšanu un lēmuma 

par uzvarētāju paziľošanu saistītā 

dokumentācija, ja iepirkums veikts 

atbilstoši zaļā publiskā iepirkuma 

prasībām. 

 Uzaicinājumi un tehniskā specifikācija(-as). 

 Pretendentu iesniegtie piedāvājumi. 

 Vērtēšanas ziľojums un komisijas sēţu 

protokols(-i). 

 Lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem. 

Piezīmes: 

1
 Fondā iesniedz dokumentu kopijas, nevis oriģinālus. 

2
 Darījumu apliecinošs dokuments var būt rēķins, faktūrrēķins, preču pavadzīme - rēķins. 

3 
Iesniedz kredītiestādes konta apgrozījuma izdruku, kas apstiprināta ar kredītiestādes elektronisko 

parakstu vai kredītiestādes zīmogu un darbinieka parakstu. 

4 
Saskaľā ar normatīvajiem aktiem (Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumi Nr.299 "Noteikumi par 

būvju pieľemšanu ekspluatācijā") izveidotas pieľemšanas komisijas akts par būves pieľemšanu 

ekspluatācijā. 
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PARAUGS – PAMATOJOŠAJOS  DOKUMENTOS OBLIGĀTI IEKĻAUJAMO 

REKVIZĪTU PĀRBAUDES SARAKSTS  

Nr. Apraksts Atzīme par izpildi 

Fizisku 

personu 

dokuments 

Juridisku 

personu 

dokuments 

1.  Dokumenta autora (uzľēmuma, fiziskas personas) 

nosaukums  

  

2.  Dokumenta autora reģistrācijas numurs (darījumos ar 

fizisko personu – personas kods) 

  

3.  Juridiskā adrese (ārējiem attaisnojuma dokumentiem)   

4.  Dokumenta nosaukums, izľemot vēstules  Neattiecas   

5.  Dokumenta datums   

6.  Dokumenta numurs Neattiecas   

7.  Dokumenta izstrādāšanas, izdošanas, pieľemšanas 

vai parakstīšanas vieta 

  

8.  Saimnieciskā darījuma apraksts un pamatojums   

9.  Mērītāji (daudzumi, summas)   

10.  Paraksts, rekvizīti:   

11.  Dokumenta parakstītāja amata nosaukums Neattiecas   

12.  Attiecīgās amatpersonas pašrocīgi veiktais 

personiskais paraksts 

Neattiecas   

13.  Amatpersonas personiskā paraksta atšifrējums 

(iniciālis un uzvārds) 

Neattiecas   

14.  Projekta rekvizīti: projekta numurs, nosaukums un 

aktivitātes numurs, ja attiecināms 

  

Atsevišķiem pamatojošo dokumentu veidiem var būt obligāti arī citi papildu rekvizīti 

(zīmogs un citi), kurus paredz attiecīgie normatīvie akti. 

 

Metodika: Atzīmēt ar „X”, ja ir izpildīts nosacījums 
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5.5. LIELĀKIE ATTIECINĀMĪBAS RISKI 

Lielākais risks saistībā ar izmaksu atzīšanu par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem ir papildu 

darbu veikšana, neievērojot līguma procedūras, kā arī  nepamatota dienas darbu izmantošana 

līgumā. 

 Ja būvdarbu vai būvniecības līguma izpildes laikā rodas nepieciešamība veikt papildu 

darbus, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā, inţenierim un pasūtītājam (finansējuma 

saľēmējam) vispirms ir jāizvērtē, vai minētie darbi nav atzīstami par jaunu pasūtītāja 

vajadzību, t.i. vai nepieciešamību veikt šos darbus nav noteikušas pasūtītāja papildu 

prasības. Šādus darbus nedrīkst ietvert noslēgtajā līgumā pat gadījumā, ja līgumā ir 

izveidojies ietaupījums. Attiecībā uz šiem darbiem veicams atsevišķs iepirkums. 

 Papildu darbus, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā, drīkst ietvert noslēgtā iepirkuma 

līgumā tikai gadījumā, ja šie papildu darbi vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem: 

 neparedzamības kritērijam, t.i., nepieciešamība veikt papildu darbus ir radusies 

neparedzamu apstākļu dēļ. Respektīvi, nepieciešamība veikt attiecīgos papildu darbus 

ir radusies tādu apstākļu dēļ, kurus pasūtītājs, veicot rūpīgu iepirkuma plānošanu un 

iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanu, objektīvi nevarēja paredzēt. 

Apstākļi, kuri pamato nepieciešamību veikt papildu darbus, nedrīkst būt atkarīgi 

no pasūtītāja (Eiropas Kopienu tiesas (turpmāk – EKT) spriedums lietā C-194/88 

„Komisija pret Itāliju”), tādēļ nepieciešamību veikt papildu darbus nevar pamatot 

ar apstākļiem, kas ir saistīti ar nekvalitatīviem vai nepilnīgiem iepirkuma 

procedūras dokumentiem vai kļūdām iepirkuma plānošanā, un 

 nenodalāmības kritērijam, t.i., papildu darbus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt 

no noslēgtajā līgumā paredzētajiem darbiem, neradot ievērojamas grūtības 

pasūtītājam, vai arī 

 nepieciešamības noslēgtā līguma izpildei kritērijam, t.i., attiecīgie papildu darbi ir 

būtiski nepieciešami noslēgtā līguma izpildei, kaut arī tos ir iespējams nodalīt no 

noslēgtajā līgumā paredzētajiem darbiem, un  

pasūtītājs ir nodrošinājis detalizēta pamatojuma par attiecīgo papildu darbu 

atbilstību iepriekšminētajiem kritērijiem sagatavošanu, pamatojumā ietverot 

norādi uz apstākļiem un pierādījumiem, kas apliecina attiecīgo papildu darbu 

atbilstību iepriekšminētajiem kritērijiem. Pienākums pierādīt iepriekšminēto 

apstākļu esamību ir personai, kura uz šiem apstākļiem atsaucas, tātad preču  

pasūtītājam (EKT spriedums lietā C-189/85 „Komisija pret Itāliju” un C-57/94 

„Komisija pret Itāliju”). 

 Papildu darbus, kas atbilst iepriekšminētajiem kritērijiem var apmaksāt: 

 izmantojot dienas darbus vai, 

 veicot izmaiľas līgumā un papildu darbu apmaksai, izmantojot līguma ietaupījumu 

citās pozīcijās, projekta ietaupījumu vai finansējuma saľēmēja līdzekļus (ārpus 

projekta budţeta).  

Vēršam Jūsu uzmanību, ka inţenierim ir tiesības dot norādījumu veikt izmaiľas, izmantojot 

dienas darbus, attiecībā uz mazāk nozīmīgiem vai gadījuma darbiem. Pie tam, izmantojot 

dienas darbus, var apmaksāt tikai tādus darbus, kuri ir izcenoti dienas izstrādes izmaksu 

pozīcijās. Vēlreiz jāuzsver, ka izmantojot dienas darbus, nevar apmaksāt jaunas 

pasūtītāja vajadzības. 

 Papildus norādām, ka pirms atsevišķu līgumā paredzētu darbu izslēgšanas no līguma vai 

darbu apjoma samazināšanas nepieciešams izvērtēt šāda samazinājuma iespējamo ietekmi 
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uz iepirkuma procedūras, kuras rezultātā noslēgts attiecīgais līgums, pretendentu loku un 

rezultātiem. Līguma apjoma samazinājuma gadījumā pastāv risks, ka visi izdevumi 

līguma ietvaros var tikt atzīti par neatbilstoši veiktām projekta izmaksām.  

5.6. PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS  NODOKLIS 

Tiesības PVN iekļaut attiecināmās izmaksās ir tiem finansējuma saľēmējiem, kas nevar PVN 

atgūt caur priekšnodokli saskaľā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 10.pantu. 

Organizācijas, kas ir reģistrētas ar PVN apliekamo personu reģistrā, izvērtē, vai tās iekļaus 

PVN priekšnodoklī vai projekta attiecināmajās izmaksās.  

 

PVN ir tieši šis gadījums. Tikai pati organizācija izvērtē, kāda būs tās rīcība saistībā ar PVN. 

Izvērtēšanas procesā organizācija vadās pēc sekojošā (skat. atsauces uz likumu„Par 

pievienotās vērtības nodokli”): 

Vērtējums Rīcība 

Finansējuma saľēmējs ir ar PVN apliekamā 

persona un veic tikai ar PVN apliekamus 

darījumus. 

 

PVN ir neattiecināmas izmaksas. Projekta izmaksās 

tās nedrīkst iekļaut, jo ir tiesības to atgūt no valsts 

budţeta caur priekšnodokli. 

Apliekamā persona veic gan apliekamus, gan 

neapliekamus darījumus (likuma 2. panta 2. 

daļā,6. pantā un 18. pantā minētie darījumi ) 

 

PVN var būt gan attiecināmās, gan neattiecināmās 

izmaksas. Ja projekta ietvaros iegādātās preces un 

saľemtie pakalpojumi tiks izmantoti gan apliekamo, 

gan neapliekamo darījumu nodrošināšanai, 

apliekamajai personai nav tiesību visu samaksāto vai 

maksājamo PVN atskaitīt kā priekšnodokli. Šajā 

gadījumā neatskaitāmā PVN daļa var tikt uzskatīta 

par projekta attiecināmajām izmaksām. 

Finansējuma saľēmējam jārēķina proporcija, lai 

noteiktu PVN daļu, kas uzskatāma par neatskaitāmo 

priekšnodokli. 

Apliekamā persona veic gan apliekamus 

darījumus, gan tādus, kas ir ārpus PVN 

likuma darbības jomas (piemēram, 

finansējuma saľēmējs nodrošina ar likumu 

noteiktās funkcijas) (likuma 2. panta 2. un 

22. daļā, kā arī 18. pantā minētie darījumi) 

 

PVN var būt gan attiecināmās, gan neattiecināmās 

izmaksas. 

Ja projekta ietvaros iegādātās preces un saľemtie 

pakalpojumi tiks izmantoti gan apliekamo, gan arī 

tādu izmaksu nodrošināšanai, kas ir ārpus likuma 

darbības jomas, apliekamajai personai nav tiesību 

visu samaksāto vai maksājamo PVN atskaitīt kā 

priekšnodokli. Šajā gadījumā neatskaitāmā PVN daļa 

var tikt uzskatīta par projekta attiecināmajām 

izmaksām. 

Neapliekama persona veic ar PVN 

neapliekamus darījumus un tādus darījumus, 

kas ir ārpus PVN likuma darbības jomas 

(visbieţāk biedrības un nodibinājumi) 

PVN ir attiecināmās izmaksas. 

 

Finansējuma saľēmējam nav tiesību priekšnodoklī iekļaut tādus izdevumus, kuru apliecinošie 

dokumenti nav noformēti ar organizācijas rekvizītiem. 

 

Nedrīkst pieļaut dubulto finansējumu! Tas nozīmē, ka izmaksas, kas ir 

kaut kādā citā veidā atgūstamas no valsts budţeta vai kam jau ir cits 

finansējums, NEDRĪKST iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās. 
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Nodokļu rēķina noformēšana 

Organizācijām kas ir reģistrētas ar PVN apliekamo personu reģistrā un iekļauj PVN 

priekšnodoklī ir jāievēro, ka par nodokļa rēķinu uzskata dokumentu, kurā ietverta Likuma 

“Par pievienotās vērtības nodokli” III nodaļas 8. panta 51. daļā norādītā informācija. 

Ľemot vērā, ka saskaľā ar konkursa nolikuma nosacījumiem, pēc projekta līguma noslēgšanas 

finansējuma saľēmējs veic visus ar projekta īstenošanu saistītos maksājumus no projekta 

konta Valsts kasē, par nodokļa rēķinu projekta ietvaros nevar tikt izmantots no apliekamās 

personas saľemtais elektroniskā kases aparāta čeks. 

Tātad, par nodokļa rēķinu izmanto atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām noformētu: 

 preču pavadzīmi rēķinu; 

 rēķinu. 

Lūdzam ľemt vērā, ka pastāv iespēja, ka ar nepareizi noformēto rēķinu saistītie izdevumi 

nevarēs būs atzīti par attiecināmajiem, bet veidosies problēma ar pārmaksātā nodokļa 

atgūšanu. 
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PARAUGS – NODOKĻA RĒĶINĀ OBLIGĀTI IEKĻAUJAMO REKVIZĪTU 

PĀRBAUDES SARAKSTS  

Nr. Apraksts Atzīme par 

izpildi 

1.  Rēķina izrakstīšanas datums  

2.  Rēķina numurs  

3.  Dokumenta autora nosaukums (fiziskajai personai – vārds, uzvārds, 

personas kods) un juridiskā adrese (fiziskajai personai – deklarētā 

dzīvesvieta) 

 

4.  Dokumenta autora reģistrācijas numurs VID ar PVN apliekamo 

personu reģistrā 
 

5.  Finansējuma saľēmēja nosaukums (fiziskajai personai – vārds, 

uzvārds, personas kods) un juridiskā adrese (fiziskajai personai – 

deklarētā dzīvesvieta) 

 

6.  Finansējuma saľēmēja reģistrācijas numurs VID ar PVN apliekamo 

personu reģistrā vai citas dalībvalsts ar PVN apliekamo personu 

reģistrā, ja tāds ir 

 

7.  Preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas datums, ja tas atšķiras 

norēķina izrakstīšanas datuma, 

 vai 

 datums, kad saľemta atlīdzība avansā, ja šis datums ir zināms un 

atšķiras no rēķina izrakstīšanas datuma 

 

8.  Piegādāto preču vai sniegtā pakalpojuma nosaukums, daudzums 

(apjoms) un mērvienība 
 

9.  Piegādāto preču vai sniegtā pakalpojuma cena (vienas vienības vērtība 

bez nodokļa) 
 

10.  Piemērotās atlaides, ja tās nav atskaitītas no vienas vienības vērtības  

11.  Piemērotā nodokļa likme  

12.  Aprēķinātā nodokļa summa  

13.  Darījuma kopsumma bez nodokļa  

14.  Amatpersonas personiskā paraksta atšifrējums (iniciālis un uzvārds)  

 

Metodika: Atzīmēt ar „X”, ja ir izpildīts nosacījums 
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PARAUGS – NODOKĻA RĒĶINĀ OBLIGĀTI IEKĻAUJAMO REKVIZĪTU 

PĀRBAUDES SARAKSTS  (DARĪJUMIEM, KURU VĒRTĪBA BEZ 

NODOKĻA IR MAZĀKA PAR 100 LATIEM)  

Nr. Apraksts Atzīme par izpildi 

1.  Rēķina izrakstīšanas datums  

2.  Dokumenta autora nosaukums (fiziskajai personai – vārds, uzvārds, 

personas kods) un juridiskā adrese (fiziskajai personai – deklarētā 

dzīvesvieta) 

 

3.  Dokumenta autora reģistrācijas numurs VID ar PVN apliekamo 

personu reģistrā 
 

4.  Preču nosaukums un daudzums vai pakalpojumu veids un apjoms  

5.  Preču cena un vērtība vai atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem  

6.  Piemērotā nodokļa likme  

7.  Aprēķinātā nodokļa summa  

 

Metodika: Atzīmēt ar „X”, ja ir izpildīts nosacījums. 
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6.  PROJEKTA PĀRSKATI UN MAKSĀJUMU PIEPRASĪJUMI  

Noslēgtajā projekta līgumā ir noteikts pārskatu, maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 

bieţums un termiľi.  

Aktuālās pārskatu un maksājuma pieprasījuma formas, kas jāievēro un jāaizpilda, ir 

atrodamas Fonda mājas lapā www.lvif.gov.lv.  

6.1. PROJEKTA PĀRSKATU AIZPILDĪŠANA UN IESNIEGŠANA 

Projekta pārskati ir jāgatavo par noteiktiem periodiem, kas noteikti projekta līgumā. Projekta 

pārskati ir: 

 Starpposma pārskats – iesniedz reizi projekta ceturksnī; 

 Noslēguma pārskats – iesniedz viena mēneša laikā pēc projekta aktivitāšu 

īstenošanas beigām par visu periodu. 

 

Svarīgi projektu īstenošanas gaitā, tai skaitā aizpildot projekta pārskatus, lietot tādu pašu 

terminoloģiju kā projekta iesniegumā, lai jebkurai kompetentai trešajai personai no malas, 

iepazīstoties ar projektā plānoto un paveikto, nerodas jautājums – vai projekts īstenots pēc 

noteiktā apraksta. 

Dokumentu oriģināliem ir jāglabājas pie finansējuma saľēmēja, savukārt gan projekta 

pārskatam, gan maksājuma pieprasījumam jāpievieno projekta dokumentu kopijas. 

Visas kļūdas, neprecizitātes un nesakritības projekta pārskatā, iesniegtajos pielikumos, 

maksājuma pieprasījumā rada jautājumus, kā rezultātā Fonds var lūgt sniegt papildu 

dokumentus, skaidrojumus un labojumus jau iesniegtajos. Šāds informācijas pieprasījums 

pagarina pārskata apstiprināšanas laiku. Taču dokumentu trūkums, neprecīzi skaidrojumi var 

būt par iemeslu, ka Fonds atzīst kādus izdevumus par neattiecināmiem vai neatbilstoši 

veiktiem un tie jāsedz no finansējuma saľēmēja līdzekļiem. 

Vispārīgie nosacījumi 

 Finansējuma saľēmējs nodrošina informācijas par projekta ieviešanu uzkrāšanu, kas ir 

nepieciešama ziľu sniegšanai Fondam, atbilstoši projekta līgumā noteiktajai kārtībai. 

Fonds var noteikt papildus prasības finansējuma saľēmējam minētās informācijas 

uzkrāšanai. 

 

Fondam, lemjot par projekta attiecināmajām izmaksām, projekta 

pārskats ir tikpat svarīgs un nozīmīgs kā projekta maksājuma 

pieprasījums. Maksājuma pieprasījumā iekļautā informācija norāda, 

kādā veidā izdevumi radušies (līgums, rēķins, apmaksas dokuments), bet 

progresa pārskatā jābūt informācijai, kāpēc šādi izdevumi bija 

nepieciešami projekta īstenošanai. 

Bieţāk pieļautās kļūdas: 

 progresa pārskati tiek formāli sagatavoti un nesniedz konkrētu informāciju par 

projektā paveikto. 

 informācija tiek pārkopēta no projekta iesnieguma un nākotnes vēlamā forma 

tiek nomainīta pret pagātnes, kas ir virspusēja, nesniedz reālās situācijas 

atspoguļojumu un nedod  iespēju izvērtēt to, kādā kvalitātē projekts ir ieviests, 

un, vai visas darbības/aktivitātes tiešām ir notikušas. 

 Pievienotajos dokumentos sniegtā informācija neatbilst pārskatā norādītajam. 
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 Projekta pārskatos informācija tiek uzkrāta kumulatīvi, t.i., aktuālā informācija tiek 

pievienota iepriekšējai vai iepriekšējā precizēta. 

 Par projekta pirmo gadu pārskata tabulās tiek uzskatīts gads, kas sākas projekta 

īstenošanas sākšanas dienā un ilgst 12 mēnešus, attiecīgi pēc tam sākas projekta 

nākamais gads. 

Projekta pārskata iesniegšanas kārtība 

 Saskaľā ar projekta līgumu finansējuma saľēmējs sagatavo un iesniedz Fondā 

starpposma pārskatu par katriem projekta īstenošanas 3 (trīs) mēnešiem līdz 

nākamā kalendārā mēneša 20 (divdesmitajam) datumam, ja projekta īstenošana 

ilgst vairāk par trīs mēnešiem. 

 Saskaľā ar projekta līgumu noslēguma pārskatu finansējuma saľēmējs iesniedz Fondā 

ne vēlāk kā mēneša laikā no visu projekta aktivitāšu pabeigšanas dienas; 

 Katrs projekta pārskats ir jāiesniedz izdrukātā veidā, to kā ierakstītu pasta sūtījumu 

nosūtot Fondam ar pavadvēstuli pa pastu vai iesniedzot personīgi, vienlaicīgi nosūtot 

pārskata elektronisko versiju uz Fonda e-pastu kpfi@lvif.gov.lv, vai tikai elektroniski, 

apstiprinot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.  

o Projekta pārskatus Fonds pieľem katru darba dienu no plkst.8:30 līdz 17:00 

Ģertrūdes ielā 10/12 - 1, Rīgā.  

o Aizpildīts projekta pārskats ir jāiesūta elektroniskā formā uz e-pastu: 

kpfi@lvif.gov.lv progresa pārskata iesniegšanas dienā. 

 

 Projekta pārskatu apstiprina finansējuma saľēmēja amatpersona, kurai ir paraksta 

tiesības. 

 

 Finansējuma saľēmējam ieteicams pirms projekta pārskata iesniegšanas Fondā 

nokopēt sev 1 (vienu) pārskata eksemplāru ar visiem pielikumiem. Fonds projekta 

pārskatu kopijas neizsniedz. 

 

Finansējuma saľēmējs ir atbildīgs par projekta pārskatā ietverto ziľu pilnīgumu un patiesumu. 

Progresa pārskata noformēšanas kārtība 

Projekta pārskata oriģinālam ir jābūt sagatavotam: 

 datorrakstā; 

 latviešu valodā; 

 

Pirms projekta pārskata sūtīšanas elektroniskā veidā pārliecinieties, 

ka nosūtāmā versija ir identiska papīra formā iesniegtajai! 

 

Projekta pārskats ir jāiesniedz 1 (vienā) oriģināleksemplārā. Pievienotie 

dokumenti – apliecinātas kopijas. 

Projekta pārskatam jābūt caurauklotam un lapām sanumurētām 

atsevišķi no maksājuma pieprasījuma, ja tāds tiek vienlaicīgi 

iesniegts! 

 

Finansējuma saņēmējs saglabā viena Fondā iesniegtā pārskata (bez 

pielikumiem) oriģināleksemplāru kā vienu no projekta 

dokumentiem! 

 

mailto:kpfi@lvif.gov.lv
mailto:kpfi@lvif.gov.lv
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 nedrīkst būt neatrunāti labojumi; 

 jāaizpilda visas projekta pārskata sadaļas un jānorāda visa projekta pārskatā prasītā 

informācija par projekta ieviešanu; 

 visām lapām jābūt caurauklotām un sanumurētām; pēdējās lapas aizmugurē jābūt 

norādei „Šajā dokumentā sanumurētas un caurauklotas (cipars vārdiem) lp., datums, 

amats, paraksts un paraksta atšifrējums” un finansējuma saľēmēja zīmoga 

nospiedumam;  

 iesniegtajām dokumentu kopijām ir jābūt ar juridisku spēku – apstiprinātām 

atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. 

Kārtība, kādā jāiesniedz un jānoformē papildu informācija projekta pārskatam 

1. Papildu informācija ir jāiesniedz, pamatojoties uz Fonda nosūtīto vēstuli. 

2. Papildu informācija Fondā jāiesniedz Fonda norādītajā laikā, kas nav īsāks par 5 

(piecām) d.d. no vēstules reģistrēšanas dienas Fondā. 

3. Papildu informāciju Fondā iesniedz vienā no veidiem: 

 personīgi Fondā Rīgā, Ģertrūdes ielā 10/12 -1; 

 nosūtot pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu (adrese: SIA „Vides investīciju 

fonds”, Ģertrūdes iela 10/12-1, Rīga, LV-1010); 

 elektroniski, nosūtot uz adresi kpfi@lvif.gov.lv, apstiprinot dokumentu oriģinālus 

ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu. 

4. Papildu informācija par projekta pārskata pārbaudē konstatētajām nepilnībām jānoformē 

vēstulē. Ja vēstulei tiek pievienoti dokumenti (kopijas), tie vēstulē jāuzskaita. 

5. Vēstuli apstiprina finansējuma saľēmēja amatpersona, kurai ir paraksta tiesības. 

6. Ja precizējumi tiek veikti kādā no projekta pārskata formas sadaļām, atkārtoti jāiesniedz 

visa projekta pārskata forma. 

7. Papildu iesniedzamā informācija jāiesniedz vienā eksemplārā. Visām lapām jābūt 

caurauklotām un sanumurētām; pēdējās lapas aizmugurē jābūt norādei „Šajā dokumentā 

sanumurētas un caurauklotas (cipars vārdiem) lp., datums, amats, paraksts un paraksta 

atšifrējums” un finansējuma saľēmēja zīmoga nospiedumam. 

6.1.1. PROGRESA PĀRSKATA SADAĻAS 

1. Projekta identifikācija, pārskata identifikācija 

 

1.1. projekta līguma numurs – jānorāda no projekta līguma; 

1. Projekta identifikācija, pārskata identifikācija

projekta nosaukums

līguma Nr.

1.3. KPFI finansējuma saľēmējs

1.1.

1.2.

1.4. pārskata numurs (norādīt Nr.) 

1.5. pārskata  veids (Starpposma/Noslēguma)

1.6. pārskata sagatavotājs (vārds, uzvārds, amats, 

tālrunis, e-pasts)

mailto:kpfi@lvif.gov.lv


50 

 

1.2. projekta nosaukums – jānorāda no projekta līguma; 

1.3. KPFI finansējuma saľēmējs – jānorāda finansējuma saľēmēja nosaukums; 

1.4. pārskata numurs – jānorāda iesniegtā pārskata kārtas numurs. Ja precizēts pārskats 

iesniegts atkārtoti, tā numurs nemainās; 

1.5. pārskata veids (starpposma/noslēguma) – jānorāda konkrētā pārskata veida nosaukums; 

1.6. jānorāda pārskata sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, tālrunis un e-pasts.  

2. Projekta aktivitāšu īstenošana 

 

2.1.punkts „Projektā īstenotās aktivitātes”: Jānorāda visas projekta iesniegumā plānotās 

projekta aktivitātes/ apakšaktivitātes, to aprakstu, ja tas ir norādīts projekta iesniegumā, un 

faktisko īstenošanas laikposmu saskaľā ar projektā paredzēto aktivitāšu aprakstu (t.sk. 

tāmēm): 

a) kolonnā „Aktivitātes Nr.” jānorāda aktivitātes numurs. Aktivitāšu numerācijai 

jāsakrīt ar projekta iesniegumā norādīto (ja attiecināms). Ja projekta iesniegumā 

aktivitētes nav atsevišķi izdalītas un numurētas, tabulā norādītās aktivitātes jānumurē 

pēc kārtas; 

b) kolonnā „Visas projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes” jānorāda secīgi 

visas projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes. Projekta aktivitāti „būvdarbi” 

ir jāsadala apakšaktivitātēs (ieteicams – projekta būvdarbu koptāmes pozīciju līmenī, 

piemēram, „Logu un ieejas durvju nomaiľa”, „Ēkas ārsienu siltināšana” utt.), un 

jānorāda atsevišķi katra apakšaktivitāte; 

c) kolonnā „Aktivitātes īstenošanā veiktās darbības (ja attiecināms)” jāsniedz 

informācija par projekta progresu, pārskatā jāuzrāda aktivitātes saskaľā ar projektā 

paredzēto aktivitāšu aprakstu līdz tā iesniegšanas brīdim; 

d) kolonnā “Norises vieta” jānorāda konkrētās aktivitātes īstenošanas vietas adrese –

ielas nosaukums, mājas numurs, pilsētas vai apdzīvotas vietas nosaukums, pasta 

indekss; 

e) „Faktiski uzsāktās/ veiktās aktivitātes” jānorāda pārskata periodā un iepriekšējo 

pārskatu periodos visu īstenoto projekta aktivitāšu attiecīgais laika posms (atzīmēt ar 

aizkrāsojumu vai „X” attiecīgos projekta ceturkšľus), kad veiktas konkrētās projekta 

aktivitātes. Par projekta pirmo gadu pārskata tabulās tiek uzskatīts gads, kas sākas 

projekta īstenošanas sākšanas dienā un ilgst 12 mēnešus, attiecīgi pēc tam sākas 

projekta nākamais gads; 

f) kolonnā „Piezīmes” finansējuma saľēmējam obligāti norāda informāciju gadījumos, 

ja informācija atšķiras no projekta iesniegumā norādītās, vai, ja kāds aktivitātes 

nosacījums nav izpildīts un Fonds nav akceptējis izmaiľas. Papildus norāda aktivitāšu 

izpildi traucējošos un kavējošos faktorus. 

2.1. projektā īstenotās aktivitātes

I II III IV I II III IV I II III IV

* sākuma datums ne ātrāk kā līguma par projekta īstenošanu spēkā stāšanās diena, izņemot sākuma datumu projekta iesnieguma tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.

Piezīmes

Faktiski uzsāktās/veiktās aktivitātes

līdz …/…/… … līdz …/…/… …

no …/…/… …*Norises vieta
Visas projekta iesniegumā 

plānotās projekta aktivitātes
no …/…/… … no …/…/… …

Aktivi

tātes 

Nr.

1.projekta gads

līdz …/…/… …

Aktivitātes īstenošanā veiktās 

darbības (ja attiecināms)

2.projekta gads 3.projekta gads
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2.2.punkts „Projektā īstenoto aktivitāšu ietvaros sasniegtie rezultāti”: Jānorāda projekta 

aktivitātes un rezultāti saskaľā ar projekta iesnieguma aktivitāšu aprakstā (t.sk. tāmēs) 

paredzēto: 

a) kolonnā „Visi projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti, to nosaukums, skaits 

un mērvienība” jānorāda projekta iesniegumā plānotie katras 2.1.tabulā norādītās 

aktivitātes rezultāti, to skaits un mērvienība, t.i., jānorāda, kāda auditējamā vērtība tika 

paredzēta projekta iesniegumā, piemēram, dokuments, iekārta, ēka, nolistināto fasādes 

kvadrātmetru skaits, nomainīto logu skaits u.c. Sniedzot informāciju par KPFI 

projekta progresu, progresa pārskatā jāuzrāda aktivitātes saskaľā ar projektā paredzēto 

aktivitāšu aprakstu līdz tā iesniegšanas brīdim Fondā; 

b) kolonnā „Atsauce uz šā pārskata 2.1.tabulā iekļautās aktivitātes Nr.” jānorāda 

2.1.tabulā „Projekta īstenotās aktivitātes” kolonnā „Aktivitātes Nr.” atbilstošajai 

aktivitātei norādītais numurs, kam jāsakrīt ar projekta iesniegumu (ja attiecināms); 

c) kolonnā „Faktiski sasniegtie rezultāti” jānorāda sasniegto rezultātu attiecīgais laika 

posms (atzīmēt ar aizkrāsojumu vai „X” attiecīgos ceturkšľus), kad sasniegts 

konkrētās projekta aktivitātes rezultāts (auditējamā vērtība). Ja rezultāti nav sasniegti, 

tad tabulas sadaļu „Faktiski sasniegtie rezultāti” neaizpilda, bet obligāti aizpilda 

laiku „Piezīmes”, sniedzot skaidrojumu, par neizpildes iemesliem; 

d) kolonnā „Piezīmes” finansējuma saľēmējs obligāti norāda informāciju gadījumos, 

ja informācija atšķiras no projekta iesniegumā norādītās, vai, ja kāds aktivitātes 

nosacījums nav izpildīts un Fonds nav akceptējis izmaiľas. Norāda auditējamo vērtību 

sasniegšanā traucējošos un kavējošos faktorus. 

 

2.3.punkts „Plānotie un noslēgtie iepirkuma līgumi”: Jānorāda informācija par visu projekta 

ietvaros veikto iepirkumu gaitu, kas uzsāktas vai pabeigtas līdz pārskata perioda beigām 

saskaľā ar iepirkumus regulējošo normatīvo aktu nosacījumiem un saskaľā ar iepirkuma 

plānu (vai tā grozījumiem): 

a) kolonnā „Iepirkuma līguma Nr., līguma priekšmets” norāda iepirkuma līguma numuru un 

līguma priekšmetu atbilstoši iepirkuma plānā norādītajam; 

b) kolonnā „Atsauce uz 2.1. tabulā iekļauto aktivitātes Nr.” norāda precīzu atsauci uz projekta 

aktivitātes Nr. pārskata 2.1. tabulā, kuras ietvaros tiek veikts konkrētais iepirkums; 

c) kolonnā ”Iepirkuma procedūras veids un identifikācijas Nr.” norāda atbilstošo procedūras 

veidu – atbilstoši Publisko iepirkumu likumam (norādot konkrēto pantu vai procedūras 

nosaukumu: vienkāršotā iepirkumu procedūra, B daļas iepirkums, sarunu procedūra, 

nepublicējot vai nepublicējot paziľojumu par līgumu, cenu aptauja, atklāts vai slēgts 

I II III IV I II III IV I II III IV

* sākuma datums ne ātrāk kā līguma par projekta īstenošanu spēkā stāšanās diena, izņemot sākuma datumu projekta iesnieguma tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.

no …/…/… …*

1.projekta gads

Faktiski sasniegtie rezultāti

Piezīmes
no …/…/… …

2.projekta gads

līdz …/…/… …

nosaukums mērvienība skaits

2.2. projektā īstenoto aktivitāšu ietvaros sasniegtie rezultāti

Nr. p. 

k.

Atsauce uz šā 

pārskata 2.1.tabulā 

iekļautās aktivitātes 

Nr.

Visi projekta iesniegumā plānotie projekta 

rezultāti

3.projekta gads

līdz …/…/… … līdz …/…/… …

no …/…/… …

1.

Līguma 

izpildes 

beigu 

datums

Publikācijas par iepirkumu datums 

Iepirkuma līguma 

Nr.,  līguma 

priekšmets

7

Līguma izpildītājs, līguma 

parakstīšanas datums vai 

pašreizējā iepirkuma 

procedūras stadija

5.3.

Atsauce uz 

2.1. tabulā 

iekļauto 

aktivitātes Nr.

Iepirkuma 

procedūras veids 

un identifikācijas 

Nr.

4.2

2.3. Plānotie un noslēgtie iepirkuma līgumi (ja attiecināms)

10.9

Zaļais publiskais iepirkums: Ja Finansējuma saľēmējs Projekta iesniegumā ir norādījis, ka projekta ietvaros plānotos publiskos iepirkumus veiks atbilstoši zaļā publiskā iepirkuma prasībām, 

lūdzam ar progresa pārskatu iesniegt pārskata periodā zaļā publiskā iepirkuma dokumentāciju (uzaicinājuma, tehniskās specifikācijas, lēmumu kopijas, konkursa nolikums)

Nr. 

p.k.

Lūdzu norādīt informāciju par projekta ietvaros veikto iepirkuma procedūru gaitu, kas uzsāktas vai pabeigtas līdz pārskata perioda beigām saskaľā ar LR iepirkumus regulējošo normatīvo aktu 

nosacījumiem.  

Plānotā/noslēgtā 

līguma summa 

bez PVN, LVL

Piezīmes (informācija par 

sūdzībām,  pārtrauktām vai 

izbeigtām procedūrām, par 

līguma grozījumiem u.c.)

86

Iepirkuma 

izsludināšanas vai 

uzaicinājumu 

izsūtīšanas datums 

Lēmuma 

publicēšanas 

datums
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konkurss, metu konkurss) vai MK noteikumiem Nr.65. Ja saskaľā ar iepirkumus regulējošo 

normatīvo aktu prasībām iepirkuma procedūra nav jāpiemēro, norāda „iepirkuma procedūra 

netika piemērota” un atsauci uz konkrēto normatīvo aktu un tā pantu; 

d) kolonnā „Publikācijas par iepirkumu datums” norāda datumu, kad iepirkums izsludināts 

IUB mājas lapā vai kad izsūtīti uzaicinājumi kandidātiem (ja tiek piemērots iepirkuma veids 

„sarunu procedūra, nepublicējot paziľojumu par līgumu” vai B daļas iepirkumam. Kolonnā 

„Lēmuma publicēšanas datums” jānorāda lēmuma publicēšanas datums IUB mājas lapā. 

Gadījumā, ja iepirkuma procedūra netika/netiks piemērota, ailē jāieraksta „–”; 

e) kolonnā „Plānotā/noslēgtā līguma summa bez PVN, LVL” norāda paredzamo līgumcenu, ja 

iepirkums vēl nav veikts, vai noslēgtā iepirkuma līguma summu bez PVN latos; 

f) kolonnā „Līguma izpildītājs, līguma parakstīšanas datums vai pašreizējā stadija” jānorāda 

konkrētā noslēgtā līguma izpildītājs, līguma parakstīšanas datums vai informācija par līgumu 

attiecīgajā laika periodā, t.i., līgums sagatavošanas stadijā, līgums ir nodots parakstīšanai 

uzľēmējam. Gadījumā, ja iepirkuma rezultāts vēl nav zināms, ailē jāieraksta „–”; 

g) kolonnā „Līguma izpildes beigu datums” jānorāda konkrētā līguma izpildes beigu datums. 

Gadījumā, ja iepirkuma rezultāts vēl nav zināms, ailē jāieraksta „–”; 

h) kolonnā „Piezīmes (informācija par sūdzībām, pārtrauktām vai izbeigtām procedūrām, 

līguma grozījumiem/ papildvienošanos, ja tāda slēgta, par ko slēgta, līguma izpildi 

traucējošajiem faktoriem u.c.) jānorāda visa informācija par sūdzībām, pārtrauktām vai 

izbeigtām iepirkuma procedūrām, projekta ietvaros noslēgto līgumu grozījumiem, 

noslēgtajām papildvienošanām, ja tādas slēgtas, par ko slēgtas, kā arī informācija par līgumu 

izpildes traucējošajiem faktoriem, ja tādi radušies. Ja iepirkums ir veikts atbilstoši „zaļā” 

iepirkuma prasībām (atbilstoši projekta iesniegumā norādītajam), kopā ar kārtējo projekta 

pārskatu jāiesniedz iepirkuma dokumentācijas kopijas (nolikums, t.sk. tehniskā specifikācija, 

uzvārējošā pretendenta piedāvājums, iepirkuma komisijas sēţu protokoli), kā arī iepirkuma 

līguma un tā pielikumu kopijas (ja nav iesniegts Fondā iepriekš). 

3.Pārskats par projektā veikto pārbauţu un auditu rezultātiem, konstatēto trūkumu 

novēršanu un ieteikumu ieviešanu 

 

Informācija par uzraudzības, kontroles un audita institūciju pārstāvju apmeklējumiem projekta 

īstenošanas vietā un veiktajiem auditiem pārskata periodā un iepriekšējos pārskata periodos. 

Ja uzraudzības, kontroles un audita institūciju pārstāvju apmeklējumi nav bijuši, jāatzīmē 

„Nē”. Ja uzraudzības, kontroles un audita institūciju pārstāvju apmeklējumi ir bijuši, jāatzīmē 

„Jā” un jānorāda, no kādām institūcijām bijuši apmeklējumi, kādā datumā, kādi trūkumi 

konstatēti, kādi norādījumi un ieteikumi saľemti no institūcijām, kas veikušas pārbaudi, kā arī 

kādas darbības ir veiktas norādīto trūkumu (ja tādi identificēti) novēršanai. Šajā sadaļā 

nenorāda Fonda veiktās pārbaudes un apmeklējumus. 

 

Nr. p. 

k.

1

3. Pārskats par projektā veikto pārbauţu un auditu rezultātiem, konstatēto trūkumu novēršanu un ieteikumu ieviešanu

Vai projekta īstenošanas vietā ir bijuši uzraudzības, kontroles un audita institūciju apmeklējumi un veikti auditi 

un/vai pārbaudes, izľemot Vides investīciju fonda un Arbildīgās iestādes veiktie auditi un pārbaudes?  (lūdz atzīmēt 

vajadzīgo)

Nē

3 4

Jā

Ja atzīmēts Jā, lūdzu norādīt:

No kādām institūcijām bijuši 

apmeklējumi, kad  (norādīt 

datumu)

Pārbaudes/audita atzinums (kādi 

trūkumi konstatēti, norādījumi un 

ieteikumi saľemti no institūcijām, kas 

veikušas pārbaudi)

Kādas darbības veiktas norādīto 

trūkumu 

(ja tādi identificēti) novēršanai

2
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4.Informācijas un publicitātes pasākumi 

Šajā sadaļā ir jānorāda visi atbilstoši Vides ministrijas 20.08.2009. rīkojuma Nr.263 „Par 

Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta logo un tā lietošanas nosacījumiem” prasībām 

projekta laikā īstenotie publicitātes pasākumi (veikti pārskata periodā un iepriekšējos pārskata 

periodos):  

a) tabulas sadaļā „Plānotie informācijas un publicitātes pasākumi” (kolonna Nr.1 un 

Nr.2) jānorāda pasākumi, kas tika plānoti projekta iesniegumā un to plānotais skaits; 

b) tabulas sadaļā „Faktiski veikto informācijas un publicitātes pasākumu apraksts” ir 

jānorāda pārskata periodā un pirms tā faktiski veikto informācijas un publicitātes 

pasākumu apraksts, skaits, vieta un laiks (no – līdz). 

Piemērs: kolonna Nr.3 Izvietota plāksne A4 formātā biroja telpās, kolonna Nr.4 1 

gab., kolonna Nr. 5 Brīvības bulvāris 1, Rīga. LV-1111, kolonna Nr.6 no 01.01.2009–

līdz šim brīdim. 

 

Piezīmes: Kopā ar progresa pārskatu ir jāiesniedz apliecinājumi tabulā norādītajiem 

informācijas un publicitātes pasākumiem, t.i. fotogrāfijas (piemēram, informatīvo objektu – 

plakāta, plāksnes u.c.), publikāciju (preses relīžu, reklāmas rullīšu u.c.) kopijas vai oriģināli, 

izdrukas no interneta mājas lapām, drukāto materiālu kopijas u.tml. Ja pārskatam ir 

pievienotas vairākas fotogrāfijas, kurās redzami veiktie informācijas un publicitātes pasākumi, 

tām ir jābūt identificētām un jāatbilst tabulā norādītajiem pasākumiem. Dokumentu kopijām 

jābūt apstiprinātām atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. 

 

 

 

Citi (norādīt) 

Mācību iestādē publiski pieejamā telpā 

izvietots ēkas energosertifikāts un vizuāla 

informācija, kurā uzskatāmi parādīti projekta 

īstenošanas rezultāti

Pie katras ēkas, kurā veiktas projekta 

aktivitātes, piestiprināta informatīva plāksne

3

Veids Pasākums Skaits

4. Informācijas un publicitātes pasākumi 

Plānotie informācijas un publicitātes pasākumi Faktiski veikto informācijas un publicitātes pasākumu apraksts

Vieta Laiks

4 5 6

Informācija finansējuma saľēmēja tīmekļa 

vietnē par plānotajiem un īstenotajiem 

publicitātes pasākumiem, projekta īstenošanu, 

finanšu izlietojumu un panākto vides 

kvalitātes uzlabojumu 

Norīkots par publicitātes pasākumiem 

atbildīgais darbinieka

Objektā rīkots sabiedrības informēšanas 

pasākumus (“atvērto durvju dienas”)

Sagatavota informācija par projekta 

aktivitātēm un rezultātiem, tai skaitā ietekmi uz 

vidi un energoefektivitāti kopumā, un atklātā 

diskusijā informēta augstākās izglītības 

mācību iestādes vadība, mācību spēki un 

studenti

1

Organizēti semināri par ilgtspējīgu attīstību, 

Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem 

aktiem attiecīgajā jomā vai citām saistītām 

tēmām

Skaits

2

http://www.vidm.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/KPFI/lik//263_2009vidm.pdf
http://www.vidm.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/KPFI/lik//263_2009vidm.pdf
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5.Informācija par problēmām projekta ieviešanas laikā 

 

Šajā sadaļā jānorāda projekta īstenošanas laikā radušies riski, interešu konflikti, citas 

problēmas (tehniskas, finansiālas vai juridiskas), kas radušās pārskata periodā vai arī 

iepriekšējos pārskata periodos un joprojām ir aktuālas. Ja riski, konflikti vai problēmas nav 

konstatētas, jāatzīmē „Nē”. Ja riski, konflikti vai problēmas ir konstatētas, jāatzīmē „Jā” un 

jānorāda informācija par pārskata periodā bijušajiem, pastāvošajiem vai turpmāk 

identificējamajiem riskiem/ problēmām projekta ieviešanā. Jānorāda identificētā 

riska/problēmas ietekme uz projekta mērķa un rezultātu sasniegšanu, budţeta vai citu 

nosacījumu izpildi, kā arī veiktās/plānotās darbības, kas ir vai tiks veiktas 

risku/problēmfaktoru novēršanā. 

6. Informācija par projekta mērķu un sasniegto rezultātu statusu 

Jāaizpilda tikai noslēguma pārskatā. Šajā tabulā jānorāda projekta mērķa sasniegšanas 

apraksts atbilstoši projekta iesniegumā plānotajam un mērķa sasniegšanas pakāpe. 

 

Šajā tabulā jānorāda aktuālā informācija par plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 

laika grafiku. Informāciju norāda par periodu sākot ar nākamo ceturksni līdz projekta 

īstenošanas beigām: 

a) kolonnā „KPFI finansējums” norāda KPFI finansējuma summas apmēru latos, 

ľemot vērā atbalsta intensitāti un ar maksājumu pieprasījumu sedzamās avansa 

Nr. p. 

k.

1 3 4

5. Informācija par problēmām projekta ieviešanas laikā

Vai projekta īstenošanas laikā ir radušies riski, interešu konflikti, citas problēmas (tehniskas, finansiālas vai juridiskas)? (lūdz atzīmēt vajadzīgo)

Nē

Jā

2

Ja atzīmēts Jā, lūdzu norādīt, informāciju grupējot pēc risku/problēmu veida:

Identificētais risks/problēma projekta 

ieviešanā 

Identificētā riska /problēmas ietekme uz 

projekta mērķa un rezultātu  sasniegšanu, 

budţetu vai citu līguma nosacījumu izpildi

Paveiktais/plānotais riska /problēmas 

novēršanā

7. Projekta maksājumu prognoze

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

(LVL)

Kopā

Lūdzam norādīt aktuālo informāciju par plānoto maksājumu pierasījumu iesniegšanas grafiku. 

Lūdzu norādīt informaciju par periodu sākot ar nākamo ceturksni līdz projekta īstenošanas beigām.

Nr.p.k.
KPFI finansējums

0.00

0.00

0.00

Plānotais iesniegšanas 

datums*

(LVL)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finansējuma 

saľēmēja 

finansējums

(LVL)

Plānots iesniegt maksājuma pieprasījumu: 

0.00

0.00
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summas (papildu informācijai lūdzu skatīties vadlīniju 2.sadaļu „Maksājumu 

pieprasījumu iesniegšanas prognoze”); 

b) kolonnā „Finansējuma saľēmēja finansējums” norāda summas apmēru latos, kas, 

ľemot vērā atbalsta intensitāti, finansējuma saľēmējs sedz no paša līdzekļiem; 

c) kolonnā „Kopā” norāda KPFI un finansējuma saľēmēja finansējuma 

starpposma/noslēguma maksājuma kopsummas apmēru latos; 

d) kolonnā „Plānotais iesniegšanas datums” finansējuma saľēmējs norāda plānoto 

maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datumu: dienu, mēnesi un gadu, piemēram, 

„2010.gada 20.decembris” vai 20.12.2010.” Ľemot vērā, ka maksājuma pieprasījums 

ir iesniedzams vienlaicīgi ar kārtējo projekta pārskatu, maksājuma pieprasījuma 

iesniegšanas datumam jāsakrīt ar projekta pārskata iesniegšanas datumu. 

Projekta maksājuma prognozes sastādīšanā ir jāľem vērā MK noteikumu Nr.1 VII sadaļā 

minētie finansējuma saľēmējiem pieejamie maksājumu veidi un tiem noteiktie ierobeţojumi, 

kā arī nepieciešamību segt izmaksātās avansa summas, kas ir sīkāk aprakstīts šo vadlīniju 

2.sadaļā „Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognoze”. 

8. Secinājumi un piezīmes 

Šajā sadaļā jānorāda projekta īstenošanas laikā radušies secinājumi un piezīmes, ja 

nepieciešams. 

9. Pārskatam pievienotie pielikumi 

Šajā sadaļā jānorāda progresa pārskatam pievienotie pielikumi, tos numurējot un norādot 

pievienotā dokumenta nosaukumu. 

Apliecinājums 

Finansējuma saľēmēja amatpersona, kurai ir paraksta tiesības, ar savu parakstu apliecina, ka 

finansējuma saľēmējs projekta ieviešanu veicis, ievērojot projekta līguma nosacījumus, LR 

normatīvos aktus, ka visa progresa pārskatā un tā pielikumos sniegtā projekta īstenošanas 

progresa informācija ir patiesa un faktiem atbilstoša, ka tā atspoguļo projekta īstenošanas 

progresu pārskata periodā un iepriekšējos pārskata periodos saskaľā ar līgumu par projekta 

īstenošanu un pievienoto dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem. 

6.2. MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMA AIZPILDĪŠANA UN IESNIEGŠANA  

Informācijai par projektu, kā arī citai norādāmajai pamatinformācijai, ko norāda maksājuma 

pieprasījumā, jāsakrīt ar projekta līgumā norādīto informāciju. 

 

Kurš ir samaksas dokumenta datums? 

Maksājuma uzdevums Valsts kasē tiek sagatavots vienā dienā, bet naudas pārskaitījums var 

notikt arī nākamajā dienā. Pārskaitījums tiek uzskatīts par veiktu tajā dienā, kad nauda tiek 

noľemta no konta, tāpēc datums, kas jānorāda pieprasījumā, ir faktiskā naudas pārskaitījuma 

datums. 

Grāmatvedībā uzskaitītajām summām jāsakrīt ar maksājumu pieprasījumā norādītajām 

summām. Ja summas nesakrīt, par finanšu uzskaiti atbildīgās personas pienākums ir veikt 

pārbaudi un nepieciešamības gadījumā novērst nepilnību. Ja izmaksu nesakritībai ir objektīvs 

 

Jo kārtīgāk un precīzāk būs sakārtoti attaisnojuma dokumenti un 

sagatavots maksājuma pieprasījums, jo ātrāk to varēs izskatīt, apstiprināt 

un veikt nākamo maksājumu, ja tāds paredzēts. 
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pamats, tad par to nepieciešams iesniegt grāmatvedības izziľu, kur minētā nesakritībā 

izskaidrota.  

Vai tie jāpievieno atkārtoti? 

Var izveidoties situācija, ka daļa dokumentu jau pievienota, iesniedzot iepriekšējo maksājumu 

pieprasījumu vai kā maksājuma dokumenti (valsts budţeta iestādēm). Ja dokumenti ir bijuši 

iesniegti Fondā, tie nav jāiesniedz atkārtoti. Tomēr tādā gadījumā maksājuma pieprasījuma 

5.sadaļā tabulas kolonnā „Piezīmes” ir jāveic attiecīgā piezīme. 

Maksājuma pieprasījuma iesniegšanas kārtība 

1. Avansa maksājuma pieprasījumu iesniedz Fondā saskaľā ar projekta līguma 

nosacījumiem. 

2. Starpposma maksājuma pieprasījumu iesniedz Fondā atbilstoši projekta maksājuma 

prognozei (aktuālajai) vienlaicīgi ar kārtējo starpposma progresa pārskatu līdz projekta 

ceturksnim sekojošā kalendārā mēneša 20 (divdesmitajam) datumam. 

3. Saskaľā ar projekta līgumu noslēguma maksājuma pieprasījumu finansējuma saľēmējs 

iesniedz Fondā ne vēlāk kā mēneša laikā no projekta visu aktivitāšu īstenošanas 

pabeigšanas dienas vienlaicīgi ar noslēguma pārskatu; 

4. Maksājuma pieprasījumu finansējuma saľēmējs Fondā iesniedz vienā no veidiem: 

a. personīgi Fondā Ģertrūdes ielā 10/12 - 1, Rīgā, vienlaicīgi nosūtot maksājuma 

pieprasījumu (bez pielikumiem) elektroniskā veidā uz e-pastu: kpfi@lvif.gov.lv; 

b.nosūtot pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu (adrese: SIA „Vides investīciju fonds”, 

Ģertrūdes ielā 10/12 - 1, Rīgā, LV-1010), vienlaicīgi nosūtot maksājumu 

pieprasījumu (bez pielikumiem) elektroniskā veidā uz e-pastu: kpfi@lvif.gov.lv; 

c. elektroniski, nosūtot uz adresi kpfi@lvif.gov.lv, apstiprinot dokumentus ar drošu 

elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu. 

5. Maksājuma pieprasījumus Fonds pieľem katru darba dienu no plkst.8:30 līdz 17:00 

Ģertrūdes ielā 10/12 - 1, Rīgā. Elektroniski iesniegtajam eksemplāram ir jābūt identiskam 

papīra formā iesniegtajam. 

 

6. Maksājuma pieprasījumu apstiprina finansējuma saľēmēja amatpersona, kurai ir paraksta 

tiesības. 

7. Finansējuma saľēmējam ieteicams pirms pieprasījuma iesniegšanas Fondā nodrošināt sev 

1 (vienu) oriģināleksemplāru ar viesiem pielikumiem. Fonds maksājuma pieprasījuma 

kopijas neizsniedz. 

 

Pirms maksājuma pieprasījuma sūtīšanas elektroniskā veidā 

pārliecinieties, ka nosūtāmā versija ir identiska papīra formā 

iesniegtajai! 

 

mailto:atskaite@lvif.gov.lv
mailto:atskaite@lvif.gov.lv
mailto:atskaite@lvif.gov.lv
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Maksājuma pieprasījuma noformēšanas kārtība 

1. Maksājuma pieprasījuma oriģinālam ir jābūt sagatavotam: 

 datorrakstā; 

 latviešu valodā; 

 visiem veiktiem aprēķiniem lietotā naudas vienība ir LR nacionālā naudas vienība 

lats (LVL); 

 izmaksu summu obligāti jānorāda ar diviem cipariem aiz komata, tās nenoapaļojot 

līdz veselam skaitlim; 

 nedrīkst būt neatrunāti labojumi; 

 jāaizpilda visas maksājuma pieprasījuma daļas un sadaļas un jānorāda visa 

maksājuma pieprasījumā prasītā informācija; 

 visām maksājuma pieprasījuma un pievienoto dokumentu lapām jābūt caurauklotām 

un sanumurētām; pēdējās lapas aizmugurē jābūt norādei „Šajā dokumentā 

sanumurētas un caurauklotas (cipars vārdiem) lp., datums, amats, paraksts un 

paraksta atšifrējums”. 

2. Finansējuma saľēmējs ir atbildīgs par maksājuma pieprasījumā ietverto ziľu patiesumu. 

Kārtība, kādā jāiesniedz un jānoformē papildus informācija maksājuma pieprasījumam 

1. Papildu informācija ir jāiesniedz, pamatojoties uz Fonda nosūtīto vēstuli. 

2. Papildus informācija Fondā jāiesniedz Fonda norādītajā laikā, kas nav īsāks par 5 

(piecām) d.d. no vēstules reģistrēšanas dienas Fondā. 

3. Papildus informāciju Fondā iesniedz vienā no veidiem: 

 personīgi Fondā Rīgā, Ģertrūdes ielā 10/12 -1; 

 nosūtot pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu (adrese: SIA „Vides investīciju 

fonds”, Ģertrūdes iela 10/12-1, Rīga, LV-1010); 

 

Maksājuma pieprasījums ir jāiesniedz 1 (vienā) oriģināleksemplārā. 

Pievienotie attaisnojuma dokumenti (darījumus, maksājumus 

apliecinoši) – apliecinātas kopijas. 

Maksājuma pieprasījumam jābūt caurauklotam un lapām 

sanumurētām atsevišķi no attaisnojuma dokumentiem un projekta 

pārskata! 

Attaisnojuma dokumentus cauršūjiet un caurauklojiet kopā, 

apstiprinot ar parakstu un norādot kopējo lapu skaitu, vai 

pavadvēstulē precīzi norādiet visus iesniedzamos dokumentus un to 

lapu skaitu! Šāda rīcība neļaus nevienam dokumentam pazust un 

nepieciešamības gadījumā ļaus pierādīt, ka dokuments ir bijis iesniegts. 

 

 

Finansējuma saņēmējs saglabā viena Fondā iesniegtā maksājuma 

pieprasījuma (bez pielikumiem) oriģināleksemplāru kā vienu no 

projekta dokumentiem! 
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 elektroniski, nosūtot uz adresi kpfi@lvif.gov.lv, apstiprinot dokumentu oriģinālus 

ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu. 

4. Papildu informācija par maksājuma pieprasījuma pārbaudē konstatētajām nepilnībām 

jānoformē vēstulē. Ja vēstulei tiek pievienoti dokumenti (kopijas), tie vēstulē jāuzskaita. 

5. Vēstuli apstiprina finansējuma saľēmēja amatpersona, kurai ir paraksta tiesības. 

6. Ja precizējumi tiek veikti kādā no maksājuma pieprasījuma formas sadaļām, atkārtoti 

jāiesniedz visa maksājuma pieprasījuma forma. 

6.2.1. MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMA SADAĻAS 

1. sadaļā „Informācija par pieprasījumu” jānorāda: 

 

 1.1. Līguma numurs – projekta līguma numurs; 

 1.2. Pieprasījuma numurs – atbilstoši iesniegtā pieprasījuma kārtas numuram. Ja 

precizēts pieprasījums tiek sniegts atkārtoti (piemēram, pēc precizēšanas), tā numurs 

nemainās; 

 1.3. Pieprasījuma summa – konkrētā avansa, starpposma, noslēguma pieprasījumā 

piemērojamais atbalsta finansējums LVL. Avansa maksājuma summa jānorāda 

projekta līguma 4.punktā noteiktā apmērā vai mazāka. Starpposma maksājuma summa 

par attiecīgajā projekta posmā paredzētām darbībām; 

 Avansa, visu starpposmu un noslēguma pieprasījumos norādītā kopsumma nevar 

pārsniegt projekta līgumā noteikto KPFI finansējuma summu (atbalsta summu): 

 ja faktiskās attiecināmās izmaksas (visās pozīcijās) pārsniedz plānotās 

attiecināmās izmaksas, avansa, noslēguma un visu starpposmu pieprasījumu 

kopsumma – projekta līgumā noteiktā KPFI finansējuma summa; 

 ja faktiskās attiecināmās izmaksas (visās pozīcijās) ir mazākas kā plānotās 

attiecināmās izmaksas, avansa, noslēguma un visu starpposmu pieprasījumu 

kopsumma – atbilstoši faktiskajām attiecināmajām izmaksām aprēķinātā KPFI 

finansējuma summa; 

 ja faktiskās attiecināmās izmaksas daļēji (atsevišķās izmaksu pozīcijās) 

pārsniedz plānotās attiecināmās izmaksas, pieprasījuma kopsummu aprēķina 

atbilstoši faktiskajām izmaksām (ja nepārsniedz) un plānotajām attiecināmajām 

izmaksām (ja pārsniedz) pa pozīcijām.  

 1.4. Pārskata perioda sākuma datums: 

 projekta līgumā noteiktais projekta īstenošanas uzsākšanas datums saskaľā ar 

laika grafiku – ja tiek iesniegts tikai noslēguma pieprasījums, pirmais 

starpposma pieprasījums vai avansa pieprasījums; 

1.1. Līguma numurs

1.2. Pieprasījuma numurs 

1.3. Pieprasījuma summa (LVL) 

Avansa maksājums (LVL)

Starpposma maksājums (LVL)

                                              t.sk. šķērsfinansējums (LVL)Noslēguma maksājums (LVL)

1.4. Pārskata perioda sākuma datums

Pārskata perioda beigu datums

1. INFORMĀCIJA PAR PIEPRASĪJUMU

mailto:atskaite@lvif.gov.lv
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 nākamais datums pēc iepriekšējā starpposma pieprasījumā norādītā pārskata 

beigu datuma – ja tiek iesniegts kārtējais starpposma vai noslēguma 

pieprasījums (pēc starpposma pieprasījuma iesniegšanas); 

 1.4. Pārskata perioda beigu datums: 

 Ja iesniedz avansa pieprasījumu – pārskata perioda beigu datumu nenorāda, 

atzīmē ar ” –”; 

 ja iesniedz noslēguma pārskatu – projekta līgumā paredzētais projekta 

īstenošanas pabeigšanas datums vai noslēguma pieprasījuma iesniegšanas 

Fondā datums, gadījumā, ja noslēguma pieprasījums ir iesniegts Fondā ātrāk, 

kā projekta līgumā paredzētais projekta īstenošanas pabeigšanas datums 

saskaľā ar laika grafiku;  

 ja iesniedz starpposmu pieprasījumu – attiecīgā projekta posmā paredzēto 

darbību pabeigšanas datums. 

2. sadaļā „Informācija par projektu” jānorāda: 

 

 2.1.Fonds – KPFI;  

 2.2.Projektu konkurss – „Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta finansēto projektu 

atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāţu 

ēkās”; 

 2.3.Projekta nosaukums – no projekta līguma; 

 2.4.Projekta līguma noslēgšanas datums/projekta sākuma datums – no projekta 

līguma;  

 2.5.Projekta beigu datums: 

 ja iesniedz noslēguma pieprasījumu – projekta līgumā paredzētais projekta 

īstenošanas pabeigšanas datums saskaľā ar laika grafiku vai noslēguma 

pieprasījuma iesniegšanas Fondā datums, gadījumā, ja noslēguma pārskats ir 

iesniegts Fondā ātrāk, kā projekta līgumā paredzētais projekta īstenošanas 

pabeigšanas datums (viena maksājuma gadījumā sakrīt ar pārskata perioda 

beigu datumu);  

 ja iesniedz starpposma pieprasījumu – projekta līgumā paredzētais projekta 

īstenošanas pabeigšanas datums. 

 

 

 

 

 

2.1. Finanšu instruments

2.2. Projektu konkurss

2.3. Projekta nosaukums

2.4. Līguma noslēgšanas/projekta sākuma datums

2.5. Projekta beigu datums

KPFI

2. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 

projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes 

paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās"
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3. sadaļā „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma saņēmējs”: 

 

Jānorāda finansējuma saľēmēja nosaukums, juridiskais statuss, reģistrācijas numurs, 

adrese (uzľēmuma juridiskā adrese), projekta konta numurs Valsts kasē, faksa numurs, 

tālruľa numurs, e-pasta adrese, ziľas par projekta kontaktpersonām. 

Gadījumā, ja finansējuma saľēmēja juridiskā adrese atšķiras no adreses, uz kuru nosūtāma 

korespondence, lūdzam norādīt gan juridisko adresi, gan adresi korespondences 

saľemšanai. 

 

4. sadaļā „Attiecināmo izdevumu kopsavilkums”: 

 1.kolonnā „Noslēgtajā līgumā apstiprinātās attiecināmās izmaksas” norāda 

apstiprinātās izmaksas no projekta līguma (tam pievienotā apstiprinātā projekta 

iesnieguma) pa izmaksu pozīcijām; 

 2.kolonnā „Iepriekšējos pieprasījumos deklarētie attiecināmie izdevumi” – aizpilda, ja 

iepriekš ir bijis iesniegts vismaz viens starpposma maksājuma pieprasījums, norādot 

pēdējā iesniegtajā maksājuma pieprasījuma 4.sadaļas 5.kolonnā esošos skaitļus; 

  3.kolonnā „Šajā pieprasījumā deklarētie attiecināmie izdevumi” – norāda šajā 

pieprasījumā deklarētās izmaksas pa izmaksu pozīcijām; 

 4.kolonnā „Visi pieprasījumi kopā” – norāda visos pieprasījumos deklarēto izmaksu 

kopsummas pa izmaksu pozīcijām; 

 Ailē „Attiecināmie izdevumi – kopā” – saskaita izdevumus kopā visās izmaksu 

pozīcijās attiecīgajās kolonnās; 

 „KPFI finansējums” – aprēķina, piemērojot projekta līguma 4.punktā noteikto KPFI 

finansējuma intensitāti (%); 

 „Privātais finansējums” – norāda finansējuma saľēmēja privāto finansējumu, ľemot 

vērā projekta līguma 4.punktā noteikto KPFI finansējuma intensitāti (%); 

 „Avansa summas daļa, kas tiek dzēsta ar starpposma maksājumu” – ar maksājuma 

pieprasījumu dzēšamā saľemtā avansa summa, kas nepārsniedz 60% no maksājuma 

pieprasījumā ietvertās KPFI finansējuma summas; 

3.1. Nosaukums 

3.2. Juridiskais statuss

3.3. Reģistrācijas numurs

3.4. Adrese

3.5. Faksa numurs

3.6. Projekta konta numurs

3.7. Banka, SWIFT kods

3.8. Projekta kontaktpersona

3.9. Tālrunis

3.10. E- pasta adrese

3.11. Kontaktpersona finanšu jautājumos

3.12. Tālrunis

3.13. E- pasta adrese

Valsts kase, TRELLV22

3. KLIMATU PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTA FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS

 

Avansa maksājuma saņemšanai aizpilda tikai maksājuma 

pieprasījuma veidlapas pirmo lapu  - sadaļas no 1. -3.! 
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 „Maksājuma pieprasījuma summa” – summa, kuru veido KPFI finansējuma 

(3.kolonnā) un ar maksājuma pieprasījumu dzēšamās avansa summas daļas starpība. 

 

Ir jāatceras un jāievēro saskaľā ar MK noteikumu Nr.1 62.punktu noteiktie ierobeţojumi: 

 avansa maksājums līdz 50 % no projektā norādītās tehniskās dokumentācijas 

izstrādes finanšu instrumenta finansējuma summas;  

 viens vai vairāki starpposma maksājumi, kuru kopējā summa ir līdz 50 % no 

projektā norādītās tehniskās dokumentācijas izstrādes finanšu instrumenta 

finansējuma summas;  

 avansa maksājums būvniecības darbiem līdz 40 % no projektam apstiprinātā 

finanšu instrumenta finansējuma summas;  

 viens vai vairāki starpposma maksājumi, kuru kopējā summa ir līdz 40 % no 

projektam apstiprinātā finanšu instrumenta finansējuma summas;  

 noslēguma maksājums, kas, ľemot vērā finansējuma saľēmējam izmaksāto 

avansa maksājumu un starpposma maksājumus, nepārsniedz projektam 

apstiprināto finanšu instrumenta finansējuma summu. 

5. sadaļā „Pārskata perioda attiecināmie izdevumi”: 

Aizpilda saskaľā ar projekta iesniegumā apstiprinātajām atbalstāmajām aktivitātēm, norādot 

izdevumu pamatojošo dokumentu numurus un datumus, samaksas dokumentu datumus un 

numurus. 

Iepriekšējos pieprasījumos 

deklarētie attiecināmie 

izdevumi (latos)
2

Šajā pieprasījumā 

deklarētie attiecināmie 

izdevumi (latos)

Visi pieprasījumi kopā

 4 = (2 + 3) (latos)

2 3 4

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

KPFI  finansējums % 0.00 0.00 0.00

Privātais finansējums % 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

%
3

lati

%
3

lati

%
3

lati

%
3

lati

%
3

lati

Pieļaujamā avansu un starpposmu maksājumu kopsumma

KPFI finansējuma saņēmējam samaksātais avanss (tehniskās dokumentācijas 

izstrādei) 

Pieļaujamais starpposma maksājumu apjoms (tehniskās dokumentācijas izstrādei)

0.00

3.1. Būvdarbu izmaksas

Avansa summas daļa, kas tiek dzēsta ar starpposma maksājumu

Maksājuma pieprasījuma summa

4. ATTIECINĀMO IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

Izmaksu sadalījums atbilstoši noslēgtajam līgumam

Noslēgtajā līgumā 

apstiprinātās attiecināmās 

izmaksas (latos)

1

3.3. Ēkas energosertifikāts pēc nodošanas ekspluatācijā

0.00

1.ATTIECINĀMĀS TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS 

IZMAKSAS:

2.Pakalpojumu izmaksas:

0.00

2.1. Autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas

Attiecināmie izdevumi – kopā

1.1. Projekta iesnieguma tehniskā dokumentācija (I stadija)

KPFI finansējuma saņēmējam samaksātais avanss (būvdarbiem) 

1.2. Projekta ieviešanas tehniskā dokumentācija (II stadija), būvprojekta vai 

vienkāršotās renovācijas būvprojekta izstrāde

3.2. Ēkas norobeţojošo konstrukciju pārbaude, spiediena tests, termogrāfija 

un fotografēšana pirms būvniecības un būvniecības stadijā

0.00

0.00

3. ATTIECINĀMĀS BŪVDARBU IZMAKSAS

saskaņā ar būvprojektu pēc TAA un energoaudita pārskata prasībām:

0.00

Pieļaujamais starpposma maksājumu apjoms (attiecināmām būvdarbu un 

pakalpojumu izmaksām)
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 izmaksu summu vērtības jānorāda ar diviem cipariem aiz komata, tās nenoapaļojot 

līdz veselam skaitlim; 

 izmaksu summas jānorāda atsevišķi katram maksājumu apliecinošajam dokumentam; 

 ja KPFI finansējuma daļa (atskatot sedzamā avansa maksājuma apjomu, ja 

attiecināms) no faktiski veiktiem attiecināmiem izdevumiem, kas radušies maksājuma 

pieprasījuma periodā, pārsniedz saskaľā ar MK noteikumu Nr.1 62.punktu starpposma 

maksājumiem noteikto ierobeţojumu, kolonnā „Kopējie attiecināmie izdevumi” 

jānorāda tāda attiecināma izdevuma summa, kas nodrošinātu maksājuma pieprasījuma 

summas iekļaušanos pieļaujamā apmērā, atlikušo attiecināmo izdevumu summu 

pārnesot uz nākamo maksājuma pieprasījumu (attiecīgo atzīmi veicot kolonnā 

„Piezīmes”). Tādā gadījumā nākamajā maksājuma pieprasījumā atkārtoti jāveic 

ieraksts par izdevumu attaisnojošiem dokumentiem, un kolonnā „Kopējie attiecināmie 

izdevumi” jānorāda atlikusī attiecināmo izdevumu summas daļa. Kolonnā „Piezīmes” 

jānorāda, ka pārējā attiecināmo izdevumu summas daļa tika iekļauta iepriekšējā 

maksājuma pieprasījumā, kā arī, ka attaisnojošo dokumentu kopijas tika pievienotas 

iepriekš iesniegtajam maksājuma pieprasījumam; 

 

 ja finansējuma saľēmējs projekta ietvaros ir veicis izdevumus ārvalstu valūtā un 

darījuma veikšanai piemērojis kredītiestādes noteikto valūtas maiľas kursu, kas ir: 

o lielāks par darījuma dienā noteikto Latvijas Bankas valūtas kursu, maksājuma 

pieprasījumā iekļauj summu, kas pārrēķināta latos, piemērojot Latvijas Bankas 

noteikto valūtas kursu maksājuma veikšanas dienā; 

o mazāks par darījuma dienā noteikto Latvijas Bankas valūtas kursu, maksājuma 

pieprasījumā iekļauj summu, kas pārrēķināta latos, piemērojot kredītiestādes 

noteikto valūtas maiľas kursu; 

 starpposma un noslēguma pārskatam jāpievieno darījumu apliecinošo dokumentu 

kopijas un Valsts kases apstiprinātā projekta konta izdruka par maksājuma 

pieprasījuma periodu; 

 darījumu un maksājumu apliecinošajiem dokumentiem ir jābūt noformētiem saskaľā 

ar: 

o likumu „Par grāmatvedību”; 

o MK noteikumiem Nr.585 (tai skaitā jābūt norādītiem ar projekta īstenošanu 

saistītiem grāmatojumiem darījuma dokumentos un bankas konta izdrukā katram 

maksājumam); 

t.sk.

PVN kā 

attiecināmie 

izdevumi

1.1.

...

2.1.

...

3.1.

...

0.00

% 0.00 0.00

% 0.00 0.00

No KPFI finansētie projekta izdevumi

5. PĀRSKATA PERIODA ATTIECINĀMIE IZDEVUMI

Nr.p.

k.

Izdevumu pozīcija 

saskaľā ar noslēgto 

līgumu

Darbu 

izpildītājs/ 

pakalpojumu 

sniedzējs

Projekta izdevumi Rēķina samaksa Rēķina summa (latos)1

Piezīmes

Privātais finansējums: 

projekta izdevumu 

apraksts (izmaksu 

veids, preces vai 

pakalpojuma 

nosaukums)

izdevumus 

pamatojoša 

dokumenta 

numurs

izdevumus 

pamatojoša 

dokumenta 

datums

samaksas 

dokumenta 

datums

PVN 

summa

rēķina 

summa ar 

PVN

samaksas 

dokumenta 

numurs

rēķina 

summa bez 

PVN

kopējie 

attiecināmie 

izdevumi

3.ATTIECINĀMĀS BŪVDARBU IZMAKSAS saskaľā ar būvprojektu pēc TAA un energoaudita pārskata prasībām

Kopā:

1.ATTIECINĀMĀS TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZMAKSAS

2.Pakalpojumu izmaksas (autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas)

Attiecināmie izdevumi – kopā: 

KPFI finansējums: 
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o likumu “Par pievienotās vērtības nodokli” (tai skaitā darījuma dokumentos jābūt 

norādītai PVN likmei, summai); 

 Fondā iesniedzamie dokumenti (kopijas) ir norādīti projekta līguma 4.pielikumā 

„Attiecināmās izmaksas apliecinošie dokumenti” un šo vadlīniju sadaļā „Projekta 

izmaksu attaisnojošie dokumenti”. 

Fondā iesniedzamajiem dokumentiem, kuri ir svešvalodā, jābūt pievienotam tulkojumam 

valsts valodā, atbilstoši Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā 

apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. 

Apliecinājums izdevumu sertificēšanai – apstiprināts ar atbildīgās amatpersonas parakstu, 

paraksta atšifrējumu, datumu. 

 

7.  PĀRBAUDES PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETĀ  

Fonds veic šādas pārbaudes projekta īstenošanas vietā: 

 pārbaude projekta īstenošanas vietā pirms projekta līguma noslēgšanas, lai 

pārliecinātos, ka projekta iesniegumā norādītā informācija atbilst patiesībai. Pārbaudi 

pirms projekta līguma noslēgšanas veic projektiem, kuru attiecināmajās izmaksās ir 

aktivitātes, par kuru faktisko ieviešanu, tai skaitā, vai tās nav uzsāktas vai veiktas 

pirms projekta līguma noslēgšanas, ir jāpārliecinās projekta īstenošanas vietā 

(piemēram, būvdarbi vismaz 70% apmērā no maksimālā KPFI atbalsta apjoma); 

 progresa pārbaude projekta īstenošanas vietā projekta īstenošanas laikā, lai 

pārliecinātos, ka projekta īstenošana tiek veikta atbilstoši projekta līgumam un 

norādītajam progresa pārskatā un maksājuma pieprasījumos, t.sk.: 

 ka projekts tiek īstenots saskaľā ar projekta līgumā paredzētajiem nosacījumiem 

un atbilstoši progresa/noslēguma pārskatā atspoguļotajai informācijai; 

 progresa/noslēguma pārskatā un maksājuma pieprasījumā (ja saistoši) 

identificētās, projekta gaitā iegūtās vērtības (pamatlīdzekļi) dabā eksistē un 

darbi, pakalpojumi ir veikti; 

 ka progresa/noslēguma pārskatā un maksājuma pieprasījumā (ja saistoši) 

uzrādītie maksājumi ir veikti; 

 ka projekta ietvaros iepirktie pamatlīdzekļi/ radītās vērtības ir finansējuma 

saľēmēja īpašumā; 

 ka projekts tiek ieviests saskaľā ar normatīvajiem aktiem; 

 ka projekta dokumentācija tiek uzglabāta saskaľā ar projekta līguma 

nosacījumiem; 

 pēcnovērtējuma pārbaude projekta īstenošanas vietā pēc pēdējā maksājuma 

veikšanas finansējuma saľēmējam, lai pārliecinātos, vai finansējuma saľēmējs pēc 

atbalsta saľemšanas ir sniedzis patiesu informāciju monitoringa pārskatos, nav veicis 

un neveic darbības, kas var būtiski izmainīt projekta īstenošanas nosacījumus, nav 

pieļāvis līdzfinansēto ieguldījumu īpašumtiesību maiľu, ēkas demontāţu vai finansēto 

pamatlīdzekļu pārvietošanu, ēkas funkcijas maiľu. 

Fonds ne vēlāk kā 7 (septiľas) d.d. līdz pārbaudei (pārbaudē pirms līguma noslēgšanas, ne 

vēlāk kā 5 (piecas) d.d. līdz pārbaudei) sazinās ar finansējuma saľēmēju, informē par 

pārbaudi un vienojās par pārbaudes laiku. Par pārbaudes laiku Fonds arī nosūta oficiālo 

vēstuli finansējuma saľēmējam, vienlaicīgi nosūtot to uz finansējuma saľēmēja elektroniskā 

pasta adresi vai faksa numuru, kas ir norādīts projekta līgumā. 
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Veicot pārbaudi projekta īstenošanas vietā projekta īstenošanas laikā, Fonds arī pārbauda, vai 

finansējuma saľēmējs nodrošina, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem par juridisko personu 

arhīvu dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu, kā arī atbilstoši KPFI 

regulējošiem normatīvajiem aktiem tiktu glabāti šādi ar KPFI projekta īstenošanu saistīto 

dokumentu oriģināli un to atvasinājumi ar juridisku spēku: 

 projekta iesniegumi un jebkuri ar KPFI projektu saistītie sarakstes dokumenti; 

 iepirkuma dokumentācija, tai skaitā iepirkuma komisijas sēţu protokoli, lēmumi, 

vērtēšanas ziľojumi, informatīvie paziľojumi, pretendentu iesniegtie 

piedāvājumi; 

 projekta ietvaros noslēgtie līgumi par darbu/pakalpojumu izpildi un preču 

piegādi; 

 veiktos darbus, piegādes un sniegtos pakalpojumus apliecinoši dokumenti, tai 

skaitā pieľemšanas - nodošanas akti, preču pavadzīmes rēķini, pavadzīmes ar 

VID piešķirtajiem numuriem, faktūrrēķini; 

 veiktos maksājumus apliecinoši dokumenti, tai skaitā maksājumu uzdevumi, 

bankas konta izraksti vai Valsts kases konta izdrukas par veiktajiem darījumiem. 

Tāpat pārbaudēs, kas tiek veiktas projekta īstenošanas laikā, tiek pārbaudīts, vai projekta 

ietvaros veiktie darbi, piegādes, maksājumi un sniegtie pakalpojumi atbilst projektā 

paredzētajam, tai skaitā pārbauda, vai: 

 darbi vai piegādes ir veiktas un pakalpojumi ir sniegti saskaľā ar finansējuma 

saľēmēja un izpildītāja noslēgtajiem līgumiem; 

 maksājumi atbilst izpildītāju noslēgtajiem līgumiem, veiktajiem darbiem, 

piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem, un finansējuma saľēmējam ir 

attiecīgie attaisnojuma dokumenti; 

 ievērotas publiskā iepirkuma prasības; 

 ir ievērotas prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par KPFI publicitātes un 

logo lietošanas nosacījumiem. 

Pārbaudē projekta īstenošanas vietā Fonds var pieaicināt neatkarīgos ekspertus veikt 

specifisku jomu novērtēšanu un/vai saskaľā ar līgumiem veikto un veicamo darbu 

novērtēšanu (t.sk. veikto būvdarbu atbilstību noslēgto līgumu nosacījumiem, projekta 

nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām būvniecības un energoefektivitātes jomā). 

Papildus tiek pārbaudīts, vai saskaľā ar darbību/aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem projekta 

attiecināmajos izdevumos nav iekļauti finansējuma saľēmēja pamatdarbības izdevumi vai citu 

Eiropas Kopienas vai valsts, vai pašvaldību līdzfinansēto projektu izdevumi, tādējādi novēršot 

dubultu finansēšanu un nodrošinot faktisko ar attiecīgā projekta īstenošanu saistīto izdevumu 

atmaksu. 

Fonds plāno pārbaudes projektu īstenošanas vietās pamatojoties uz tā veikto KPFI projekta 

risku izvērtējumu. 

Pārbauţu projektu īstenošanas vietās veidi un to veikšanas bieţums 

Pārbaudes veids/ 

Projekta riska 

līmenis 

Pārbaude pirms līguma 

noslēgšanas 
Progresa pārbaude Pēcnovērtējuma 

pārbaude** 

Augsts 100% projektiem, kur 

finansējuma saľēmējs ir 

komersants vai 

Vismaz 1 reizi gadā Ne retāk kā 1 reizi 5 

gadu laikā 

Vidējs Vismaz 1 reizi Izlases veida* 
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nevalstiskā organizācija; 

Pārējiem – izlases veidā* 
projekta īstenošanas 

laikā 

Zems Izlases veida* Izlases veida* 

* Pēc nejaušības principa, nodrošinot, ka pārbaudes veikšanai var izvēlēties katru projektu un pārbaudei projekta 

īstenošanas vietā ir izvēlēti vismaz 5% no projektiem. 

**Jāatceras, ka šāda veida pārbaudes var tikt veiktas ne ātrāk kā otrajā gadā pēc pēdējā maksājuma finansējuma 

saľēmējam. 

Projekta laika grafika ievērošana, regulāra atskaišu sniegšana un precīza dokumentu 

noformēšana tiek ľemta vērā, izvērtējot riskus. Ja finansējuma saľēmējs īsteno vairāk nekā 

vienu attiecīgās KPFI projektu, Fonds var veikt tikai vienu pārbaudi projekta īstenošanas 

vietā, ja vien tie nav augsta riska projekti. 

No pārbaudēm nevajag baidīties, bet tieši pretēji pārbaudi var izmantot, lai konsultētos ar 

pārbaudi īstenojošās iestādes darbiniekiem par neskaidrajiem jautājumiem. 
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PARAUGS – PROGRESA PĀRBAUDES PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETĀ PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKĀ 

KONTROLJAUTĀJUMI 

 

Nr.p.k. Kritērijs Procedūra 

1.  Projekts tiek īstenots projekta līgumā norādītajā vietā Ierodoties projekta īstenošanas vieta, auditors pārbauda vai adrese atbilst projekta 

līgumā noradītajai. Pārbaude tiek veikta finansējuma saľēmēja pārstāvja klātbūtnē 

Dokumentu plūsma (dokumentu uzglabāšana) 

2.  Finansējuma saľēmējs nodrošina atbilstošu ar projekta īstenošanu 

saistīto dokumentu (oriģinālu vai to atvasinājumu ar juridisku spēku) 

glabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, t.sk.: 

1. Auditors pieprasa uzrādīt visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju, kas 

radusies projektā īstenošanas laikā līdz pārbaudes dienai. 

2. Auditors pārbauda, vai ir nodrošināta nodalīta projekta dokumentācijas 

uzglabāšana un atbilstošs dokumentu glabāšanas termiľš (finansējuma saľēmēja 

Lietu nomenklatūrā paredzētas atsevišķas lietas projekta dokumentācijai un 

dokumentu uzglabāšanas termiľš ir vismaz 10 gadus pēc projekta īstenošanas 

beigām (ja attiecināms))  

2.1.  Projekta iesniegumu un jebkurus ar projektu saistītos sarakstes 

dokumentus.  
Auditors pārbauda vai: 

1. Projekts ir iesiets, sanumurēts, caurauklots. 

2. Tiek uzglabāti finansējuma saľēmēja, Fonda un Vides ministrijas sarakstes 

dokumenti. 

3. Tiek uzglabāti citi ar projektu saistītie sarakstes dokumenti. 

4. Visi ar projektu saistītie sarakstes dokumenti ir noformēti tā, lai tiem ir 

nodrošināts dokumentu juridiskais spēks un atbilstošas funkcijas. 

2.2.  Iepirkuma dokumentāciju, t.sk., iepirkuma komisijas sēţu protokolus, 

lēmumus, vērtēšanas ziľojumus, informatīvos paziľojumus, 

pretendentu piedāvājumus. 

Auditors pārbauda vai: 

1. Iepirkuma dokumentācija ir iesieta, sanumurēta, caurauklota. 

2. Iepirkuma dokumentācija ir identiska Fondā iesniegtajai. 

3. Visa iepirkuma dokumentācija ir noformēta tā, lai tai ir nodrošināts dokumentu 

juridiskais spēks un atbilstošas funkcijas. 
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Nr.p.k. Kritērijs Procedūra 

2.3.  Projekta ietvaros noslēgtos līgumus. Auditors pārbauda vai: 

1. Par visiem līdz pārbaudei veiktajiem darbiem, piegādēm un pakalpojumiem ir 

noslēgti līgumi. 

2. Līgumi ir noformēti tā, lai tiem ir nodrošināts dokumentu juridiskais spēks un 

atbilstošas funkcijas. 

3. Tiek uzglabāts projekta līgums. 

4. Tiek uzglabāti līgumu grozījumi (ja attiecināms). 

5. Pakalpojumu un piegādes līgumiem ir pievienotas tāmes (ja attiecināms). 

6. Tiek uzglabāti kredītlīgumi (ja attiecināms). 

7. Tiek uzglabāti nomas, īres, patapinājuma, u.c. līgumi (ja attiecināms). 

2.4.  Veiktos darbus, piegādes un sniegtos pakalpojumus apliecinošus 

dokumentus, t.sk., pieľemšanas un nodošanas aktus, preču pavadzīmes 

- rēķinus, pavadzīmes ar VID piešķirtajiem numuriem, faktūrrēķinus. 

Auditors pārbauda vai: 

1. Pavadzīmes ar VID piešķirtajiem numuriem ir noformētas atbilstoši Ministru 

kabineta 27.12.2005. noteikumu Nr.1038 ,,Noteikumi par pavadzīmēm ar Valsts 

ieľēmumu dienesta piešķirtiem numuriem" prasībām (ja attiecināms). 

2. Preču pavadzīmes - rēķini ir noformēti atbilstoši MK 25.06.2003. noteikumu 

Nr.339 ,,Noteikumi par stingrās uzskaites preču pavadzīmēm - rēķiniem" un 

09.03.1995. likuma ,,Par pievienotās vērtības nodokli" prasībām (ja attiecināms). 

3. Par veiktajiem darījumiem ir noformēti nodokļu rēķini (invoice), atbilstoši 

09.03.1995. likuma ,,Par pievienotās vērtības nodokli" prasībām, ja materiālo 

vērtību iegāde notikusi ārvalstīs. 

4. Pieľemšanas - nodošanas akti ir noformēti tā, lai tiem ir nodrošināts dokumentu 

juridiskais spēks un atbilstošas funkcijas. 

5. Pieľemšanas - nodošanas aktos ir informācija par pusēm, kas veic darbu, 

piegāţu un sniegto pakalpojumu vai materiālu nodošanu un saľemšanu un ir šo 

pušu paraksti 
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Nr.p.k. Kritērijs Procedūra 

6. Pieľemšanas - nodošanas aktos ir informācija par darbu, piegāţu un sniegto 

pakalpojumu, iekārtu vai materiālu nosaukumiem, daudzumu un vērtību, 

saľemšanas - nodošanas datumiem. 

2.5.  Veiktos maksājumus apliecinošus dokumentus, t.sk., maksājumu 

uzdevumus, bankas kontu izrakstus vai Valsts kases konta izdrukas par 

veiktajiem darījumiem. 

Auditors pārbauda vai: 

1. Par visiem pakalpojumiem ir maksājumus apliecinoši dokumenti. 

2. Maksājumu dokumenti par līdz pārbaudes dienai veiktajiem darbiem, piegādēm 

un sniegtajiem ir noformēti tā, lai tiem ir nodrošināts dokumentu juridiskais spēks 

un atbilstošas funkcijas. 

Projekta aktivitāšu progress 

3.  Projekta ietvaros veiktie darbi, piegādes, maksājumi un sniegtie 

pakalpojumi atbilst projektā paredzētajam, t.sk.: 
Auditors pārbauda vai: 

1. Visi projekta aktivitāšu ieviešanas plānā un aktivitāšu aprakstā līdz pārbaudes 

dienai noteiktie darbi, piegādes, maksājumi un sniegtie pakalpojumi ir veikti. 

2.  Visi veiktie darbi, piegādes, maksājumi un sniegtie pakalpojumi atbilst projekta 

aktivitāšu ieviešanas plānā un aktivitāšu aprakstā paredzētajam. 

3.1.  Darbi vai piegādes ir veiktas vai pakalpojumi ir sniegti saskaľa ar 

finansējuma un izpildītāja noslēgtiem līgumiem. 
Auditors pārbauda vai: 

1. Visas veiktās piegādes un sniegtie pakalpojumi ir norādīti noslēgtajos līgumos. 

2. Visu piegāţu un pakalpojumu apjomi atbilst līgumos norādītajam. 

3.2.  Maksājumi atbilst izpildītāju noslēgtajiem līgumiem, veiktajiem 

darbiem, piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem, un finansējuma 

saľēmējam ir attiecīgie attaisnojuma dokumenti. 

Auditors pārbauda vai: 

1. Maksājumu dokumentos norādītās summas (kopsummas) atbilst līgumos par 

veiktajiem darbiem, piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem un tāmēs 

norādītajām. 

Informācijas un publicitātes prasību ievērošana 

4.  Ir ievērotas normatīvajos aktos un/vai projekta līguma par publicitāti 

un vizuālo identitāti noteiktās prasības. 
Auditors pārbauda vai: 

1. Projektā norādītie un normatīvajos aktos par publicitāti un vizuālo identitāti 

noteiktie pasākumi ir veikti. 
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Nr.p.k. Kritērijs Procedūra 

2. Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta logo ir lietots atbilstoši ar 20.08.2009. 

Vides ministrijas rīkojumu Nr.263 "Par Klimata pārmaiľu finansu instrumenta logo 

un tā lietošanas nosacījumiem" apstiprinātiem nosacījumiem. 

Finanšu pārbaude 

5.  Grāmatvedības uzskaite projekta ietvaros ir nodalīta no finansējuma 

saľēmēja iestādes vispārīgas grāmatvedības sistēmas. 
Auditors pieprasa uzrādīt konta plānu un grāmatojumu shēmu un pārbauda, vai  

projekta ietvaros veikto izdevumu un ieľēmumu grāmatvedības uzskaite ir nodalīta 

no pārējas finansējuma saľēmēja grāmatvedības uzskaiti ar atsevišķiem kontiem vai 

kodiem. 

6.  Visos darījumos saistībā ar projektu tiek izmantots projekta konts, kas 

ir atvērts Valsts kasē (ja attiecināms). 
Auditors pieprasa uzrādīt projekta konta izdruku par pārbaudāmo periodu, un 

pārbauda, vai: 

1. Izdrukā ir identificējami projekta ietvaros veiktie darījumi; 

2. Izdrukā ir identificējams finanšu instrumenta ieskaitītais finansējums. 

7.  No projekta finansējuma ir veikti tikai ar projektu saistīti maksājumi. Auditors pārbauda, vai projekta konta izdrukā neparādās citi, ar projektu nesaistīti 

darījumi. 

8.  Attiecināmo izdevumu grāmatošana notiek saskaľā ar 

apstiprināto/izstrādāto kontu plānu un grāmatojumu shēmu. 
Auditors pārbauda, vai: 

1. Uz attaisnojuma dokumentu oriģināliem ir visi nepieciešamie rekvizīti un ir 

norādīts atbilstošs kontējums; 

2. Kontējums atbilst apstiprinātajā/izstrādātajā kontu plānā un grāmatojumu shēmā 

norādītajam. 

9.  Projekta ietvaros iegādātiem pamatlīdzekļiem ir ieviestas 

pamatlīdzekļu uzskaites kartiľas. 
Auditors pārbauda, vai: 

1. Visiem projekta ietvaros iegādātiem pamatlīdzekļiem ir ieviestas pamatlīdzekļu 

uzskaites kartiľas; 

2. Pamatlīdzekļu uzskaites kartiľās norādītā pamatlīdzekļa atrašanās vieta, 

sākotnējā vērtība, lietderīgās izmantošanas laiks un amortizācijas likme gadā atbilst 

darījumu attaisnojošiem dokumentiem, projekta līguma nosacījumiem un 

finansējuma saľēmēja grāmatvedības kārtošanas noteikumiem.  
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Nr.p.k. Kritērijs Procedūra 

10.  Projekta izdevumos nav iekļauti finansējuma saľēmēja pamatdarbības 

izdevumi vai citu Eiropas Kopienas vai valsts, vai pašvaldības 

līdzfinansēto projektu izdevumi. 

Auditors pārbauda, vai: nav iekļauti finansējuma saľēmēja pamatdarbības izdevumi 

vai citu Eiropas Kopienas vai valsts, vai pašvaldības līdzfinansēto projektu 

izdevumi (ciktāl to ir iespējams pārbaudīt). 

 

11.  Finansējuma saľēmējs ir apdrošinājis pilnībā vai daļēji izmantojot 

finanšu instrumenta finansējumu radītos vai iepirktos pamatlīdzekļus 

(ja attiecināms). 

Auditors pārbauda vai: 

1. Izmantojot finanšu instrumenta finansējumu iepirktie vai radītie pamatlīdzekļi ir 

apdrošināti. 

2. Apdrošināšanas prēmijas ir nomaksātas. 

Tehniskā pārbaude 

12.  Tehniskā progresa pārbaude.  Auditors veic būvdarbu progresa un atbilstības pārbaudi saskaľā ar iesniegtajos 

progresa pārskatos un maksājuma pieprasījumos (un tiem pievienotajos 

dokumentos) norādīto informāciju. 

Nepieciešamības gadījumā tehniskās pārbaudes veikšanai tiks pieaicināti eksperti. 

Projekta ietvaros veikto iepirkumu atbilstība zaļā publiskā iepirkuma prasībām 

13.  Projekta ietvaros veiktie iepirkumi atbilst zaļā publiskā iepirkuma 

prasībām.  
Auditors veic pārbaudi saskaľā ar projekta ietvaros veikto iepirkumu atbilstība zaļā 

publiskā iepirkuma prasībām. 
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8.  PROJEKTA LĪGUMA GROZĪJUMI  

Noslēdzot projekta līgumu, finansējuma saľēmējs apľemas īstenot projektu saskaľā ar 

projekta iesniegumu, budţetu un atbilstoši projekta līgumā noteiktiem nosacījumiem. Tomēr 

projekta īstenošanas laikā var rasties situācijas, ka neparedzamu vai nepietiekami kvalitatīvas 

projekta plānošanas rezultātā iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ kādu no darbībām nav 

iespējams īstenot atbilstoši projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītajam. 

Finansējuma saľēmējs informē Fondu: 

 par izmaiņām finansējuma saņēmēja pamatdatos (kontaktinformācija, juridiskā 

adrese, bankas rekvizīti) (10 d.d. laikā pēc to maiņas), 

 par jebkādām izmaiņām finansējuma saņēmēja statūtos, izpildinstitūcijas sastāvā un 

dalībnieku sastāvā (ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas iepriekš), 

 nekavējoties rakstveidā informē Fondu par jebkuriem apstākļiem, kas varētu 

ietekmēt projekta īstenošanas atbilstību projekta līgumam. 

Piemēri apstākļiem, kas varētu ietekmēt projekta īstenošanas atbilstību projekta līgumam:  

 mainās finansējuma saľēmējs; 

 mainās vai nevar tikt sasniegts projekta mērķis; 

 mainās izdevumu pozīcijas budţetā vai variē izmaksas starp budţeta pozīcijām; 

 mainās kopējais kapitālo izdevumu un uzturēšanas izdevumu apjoms; 

 mainās atalgojuma, vadības, administrācijas vai zemes iegādes cena / vienības; 

 par vairāk nekā 10% samazinās plānotais gada budţets;  

 samazinās finansējums no kāda no finanšu avotiem; 

 mainās projektā plānotie rezultāti (iznākumi) kopumā vai par vairāk nekā 10% 

gadā; 

 izmaiľas projekta beigu datumos; 

 atklātas kļūdas vai krāpniecība; 

 citi. 

Jebkuras atkāpes no projekta līgumā (t.sk. projekta iesniegumā) noteiktiem projekta darbību 

īstenošanas nosacījumiem ir jāsaskaľo ar Fondu. Jebkuras izmaiľas projekta līgumā ir 

pieļaujamas ar Fonda un atbildīgās iestādes piekrišanu, kas tiek noformēta kā grozījumi 

projekta līgumā vai oficiāls apstiprinājums. Jebkuras izmaiľas projektā ir pieļaujamas 

tikai pēc projekta līguma grozījumu vai oficiālā apstiprinājuma spēkā stāšanās. 

Pirms izmaiľu veikšanas nepieciešams iepazīties ar projekta līgumā noteiktajiem 

nosacījumiem – kādas izmaiľas ir pieļaujamas, kāda ir grozījumu pieprasījuma iesniegšanas 

kārtība. Nebūtiskas izmaiľas projektā būtu pieļaujamas, taču vispārpieľemtais princips ir – 

projektā nedrīkst izdarīt tādas izmaiľas, kas maina nosacījumus, kuri varēja būt svarīgi, lemjot 

par finansējuma piešķiršanu projektam, vai izdarīt izmaiľas, kuru sekas būtu pretrunā ar 

principu par vienādu attieksmi pret visiem pieteicējiem.  

Finansējuma saľēmējs var ierosināt Fondam: 

 projekta īstenošanas termiľa, projekta īstenošanas laika grafikā noteikto termiľu un no 

projekta līguma izrietošo pienākumu izpildei noteikto termiľu pagarinājumu, ja 

finansējuma saņēmējs objektīvu un pamatotu iemeslu dēļ nav varējis ievērot 

noteiktos termiņus; 
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 projekta līguma grozījumus gadījumos, kad projekta ieviešana nav iespējama atbilstoši 

projekta līgumā noteiktajam un ja šie grozījumi neietekmē projekta mērķi, 

projekta atbalstāmo darbību būtību, projekta īstenošanas nosacījumus un 

nesniedz finansējuma saņēmējam nepamatotas priekšrocības. 

 

Ierosinot projekta līguma grozījumus, Fondā ir jāiesniedz: 

 pieprasījums, kurā jāiekļauj: 

 grozījumu nepieciešamības pamatojums, 

 apliecinājums, ka Projekta mērķis nemainās. 

 koriģētas projekta iesnieguma attiecīgās sadaļas, pielikumi, izmaksu tāme 

un citi dokumenti, kuros ierosinātie projekta līguma grozījumi rada 

izmaiņas, 

 dokumentus, kas apliecina grozījumu nepieciešamības pamatojumu (ja 

pieejami), piemēram, eksperta slēdzienu.  

Par projekta budţetu: ja vienā projekta budţeta apakšpozīcijā ir radies līdzekļu ietaupījums, 

bet citā – faktiskie izdevumi ir lielāki par iepriekš plānotajiem, finansējuma saľēmējs atkarībā 

no projekta līguma nosacījumiem var ierosināt vai veikt izmaiľas projektā. Pirms izmaiľu 

veikšanas nepieciešams iepazīties ar projekta līgumā noteiktajiem nosacījumiem – daţkārt 

projekta līgums nosaka, ka vienas projektā paredzētās darbības ietvaros izmaiľas budţetā ir 

pieļaujamas, ja tie nepalielina pozīcijas kopsummu. Taču ir iespējams, ka projekta līgumā ir 

noteikts, ka projekts ir jāīsteno stingri pēc plānotā budţeta. Tāpēc projektā jāseko līdzi 

plānotajam un tā izpildei un laikus jāgatavo grozījumu pieprasījums.  

Lai arī izmaiľas būtu nepieciešamas projekta īstenošanai, tomēr Fondam un atbildīgajai 

iestādei atsevišķos gadījumos nebūs tiesību izmaiľas atbalstīt, ja izmaiľas nav minētas kā 

atbalstāmās aktivitātes konkursa nolikumā. 

 

 Ja projekta līgumā nepieciešams izdarīt grozījumus, jo ir notikušas izmaiľas 

finansējuma saľēmēja pamatdatos – Fonds 5 (piecu) d.d. laikā pēc pieprasījuma 

saľemšanas sagatavo atbilstošus projekta līguma grozījumus. 

 Ja projekta līgumā nepieciešams izdarīt grozījumus, jo mainījusies informācija, kas 

nav finansējuma saľēmēja dati, Fonds un atbildīgā iestāde pēc pieprasījuma 

saľemšanas izvērtē projekta līguma grozījumu nepieciešamību un Fonds sniedz atbildi 

20 darbdienu laikā pēc projekta līguma grozījumu pieprasījuma saľemšanas. 

Grozījumus līgumā var ierosināt arī Fonds un atbildīgā iestāde: 

 Ja projekta līgumā nepieciešami grozījumi, tad Fonds nosūta finansējuma saľēmējam 

sagatavotos projekta līguma grozījumus, kā arī pamato grozījumu nepieciešamību. 

Finansējuma saľēmējspar projekta līguma grozījumiem sniedz atbildi 10 d.d. laikā pēc 

grozījumu saľemšanas.  

 

Svarīgi – Līguma grozījumi, iekļaujot projektā sākotnēji neparedzētās 

darbības un/vai papildu izmaksas, nav pieļaujami. Jebkuru projekta 

sadārdzinājumu finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem. 

 

 

 

 

Atceries – grozījumu izvērtēšana un sagatavošana aizľem pietiekami 

daudz laika, tāpēc grozījumu un izmaiľu pieprasījumu jāiesniedz 

savlaicīgi (vismaz 20 darba dienas pirms to spēkā stāšanās). 
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Ja finansējuma saľēmējs līdz 2011.gada 1.decembrim nav īstenojis projekta līgumā 

paredzētās aktivitātes, tas var pieprasīt projekta līguma pagarinājumu, iesniedzot attiecīgu 

iesniegumu, kurā norādīti objektīvi apstākļi, kas kavē līguma īstenošanu. Grozījumu 

pieprasījums projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam jāiesniedz ne vēlāk kā 

mēnesi pirms projekta līgumā noteiktā termiņa un ne vēlāk kā līdz 2011.gada 1. 

novembrim.  

 

Grozījumi projekta līgumā stājas spēkā to parakstīšanas dienā. Fonda un atbildīgās iestādes 

apstiprinājums stājas spēkā tā izrakstīšanas datumā.  

9.  PROJEKTU DOKUMENTĀCIJA 

Visa ar projektu saistītā sarakste ir projekta īstenošanas sastāvdaļa un pievienojama projekta 

dokumentācijai. Visbieţāk notiek sarakste ar atbildīgo iestādi vai Fondu, taču projekta 

ietvaros iespējama sarakste ar pakalpojumu piegādātājiem, iesaistītajām institūcijām, 

piemēram, Iepirkumu uzraudzības biroju, Valsts kasi u.tml. 

Pie sarakstes būtu pieskaitāma arī elektroniskā sarakste jeb e-

pasts, kas projektā ir bieţi izmantots komunikācijas līdzeklis. 

Lai gan šāda sarakste nav oficiāla, bet vairāk informatīva (ja 

vien tā nav apstiprināta ar elektronisko parakstu), tomēr arī tā 

var pamatot to, ka projekta īstenotājs konsultējies ar atbildīgo 

iestādi, Fondu vai kādu citu organizāciju par projekta 

problēmu, ka elektroniski ir nosūtītas pārskatu formas vai informācija par kādu svarīgu 

projekta notikumu. 

Uzmanība jāpievērš sarakstes termiľiem. Piemēram, Fondam iesniegums par izmaiľām 

projektā jāiesniedz pirms to ieviešanas un paredzot laiku atbildes saľemšanai.  

Atbildīgā iestāde vai Fonds lēmuma pieľemšanai var lūgt iesniegt papildu informāciju 

termiľā, kas nav īsāks par 5 (piecām) d.d., kura noteiktajā laikā arī ir jāiesniedz. 

Ar projektu saistīto dokumentu iesniegšana  

Iesniedzot jebkādus ar projektu saistītos dokumentus Fondā, tiem jāpievieno pavadvēstule, 

kurā norādīts finansējuma saľēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, 

projektu konkursa nosaukums, projekta nosaukums, projekta vai līguma numurs, kā arī 

uzskaitīti pielikumā pievienotie dokumenti. Pavadvēstuli apstiprina finansējuma saľēmēja 

amatpersona, kurai ir paraksta tiesības. 

 

Papīra formā dokumenti, kuros ir vairāk par vienu lapu, jāiesniedz: 

 cauraukloti,  

 ar secīgi sanumurētām lapām,  

 uz pēdējās lapas aizmugurē diegu galiem jābūt pielīmētiem,  

 

Projekta īstenošanas termiľu var pagarināt tikai vienu reizi un ne ilgāk 

kā par vienu gadu! 

 

Visa ar KPFI projektu saistītā informācija, tajā skaitā 

noslēguma/starpposma pārskats un maksājuma pieprasījumi, 

Fondā ir jāiesniedz papīra veidā 1 eksemplārā (oriģināls) un 

elektroniski, nosūtot uz Fonda e-pasta adresi kpfi@lvif.gov.lv, vai 

tikai elektroniski, apstiprinot ar drošu elektronisko parakstu un 

laika zīmogu. 

 

Ieteikums - par svarīgiem 

projekta jautājumiem 

konsultējies ar oficiālas 

sarakstes starpniecību! 

 

mailto:kpfi@lvif.gov.lv
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 uz uzlīmes jānorāda dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaits, apliecinājums 

par dokumentu kopiju pareizību, finansējuma saľēmēja nosaukums, dokumenta 

sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta 

un finansējuma saľēmēja amatpersonas paraksts. 

PIEMĒRS 

Šajā dokumentā ir sanumurētas un caurauklotas 100 

(viens simts) lapas 

 

Pievienoto dokumentu kopijas pareizas 

Rietumu universitātes 

direktors ___________      ___________ 

                                                         (paraksts)   

Rīga, _____.gada ___________ 

Iesniedzot liela apjoma dokumentus, kas pārsniedz 250 lapas: 

 dokumenti jāiesien vairākos sējumos,  

 katrā sējumā visām lapām ir jābūt sanumurētām un caurauklotām,  

 katra sējuma pēdējās lapas aizmugurē diegu galiem jābūt pielīmētiem,  

 uz uzlīmes jānorāda sējuma numurs un lappušu skaits sējumā, kā arī kopējais sējumu 

un lappušu skaits. Katram sējumam ir atsevišķa lappušu numerācija,  

 uz uzlīmes jābūt apliecinājumam par dokumentu kopiju pareizību, finansējuma 

saľēmējanosaukumam, dokumenta sagatavošanas datumam, dokumenta autora 

nosaukumam, dokumenta izstrādāšanas vietai un finansējuma saľēmējaamatpersonas 

parakstam. 

PIEMĒRS 

Šis ir dokumenta 1.sējums, kurā sanumurētas un 

caurauklotas 150 (viens simts piecdesmit) lapas 

Dokuments sastāv no 2 sējumiem, kuros kopā 

sanumurētas un caurauklotas 280 (divi simti 

astoľdesmit) lapas 

Pievienoto dokumentu kopijas pareizas 

Rietumu universitātes 

direktors ___________       ___________ 

                                                        (paraksts)   

Rīga, _____.gada ___________ 

9.1. PROJEKTA DOKUMENTU GLABĀŠANA  

Finansējuma saľēmējam jāuzglabā visi ar projektu saistīto dokumentu oriģināli vai to 

atvasinājumi ar juridisku spēku. Projekta dokumentu uzglabāšanas laiks noteikts projekta 

līgumā un tas ir garāks par projekta īstenošanas laiku. 
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Ieteicams jau projekta laikā sistemātiski visu projekta dokumentāciju kārtot vienkopus, 

atsevišķi no pārējās finansējuma saľēmēja dokumentācijas, stingros vākos vai mapēs, uz 

kurām norādīta projekta pamatinformācija (līguma numurs, projekta nosaukums, lietas 

nosaukums un dokumentu uzglabāšanas termiľš). Projekta īstenošanas laikā parasti 

dokumentus vienkārši grupē pēc projekta darbībām/aktivitātēm, kuras minētas projekta 

iesniegumā, vai pēc projekta norises vietām, ja, piemēram, aktivitātes tiek īstenotas daţādās 

vietās, vai pēc kāda cita principa.  

Veidojot savu projekta dokumentu uzglabāšanas sistēmu, ieteicams to veidot vienkāršu, 

pārskatāmu un ērti lietojamu.! 

Pie projekta materiāliem pieskaitāmi arī audio un videoieraksti, grāmatas, fotogrāfijas. 

Gadījumā, kad projektam svarīga elektronisko dokumentu arhivēšana, ieteicams ievērot MK 

noteikumus 02.04.2002. Nr.141 „Informācijas sistēmās esošo dokumentēto datu un 

elektronisko dokumentu arhivēšanas noteikumi”. 

ĒR! 

Ja projekta grāmatvedības un iepirkumu dokumentu lietās tiek uzglabātas dokumentu kopijas, 

tad jāapliecina to pareizība atbilstoši 06.05.2010. 

Dokumentu juridiskā spēka likumam, kā arī jāizdara atzīmes 

par oriģināldokumentu atrašanās vietu. Atzīmes uz kopijām 

palīdzēs ātrāk atrast dokumenta oriģinālu, ko audits prasīs 

uzrādīt. 

  

 

Dokumentu glabāšanas termiľš – desmit gadi no projekta īstenošanas 

beigām! Par projekta īstenošanas beigām uzskata noslēguma 

maksājuma veikšanas datumu finansējuma saľēmējam. 

 

Jāatceras, ka arī pēc projekta noslēguma iespējama auditēšana, kurā 

pārbaudīs projekta dokumentāciju un kompetento iestāţu auditu 

lēmumi balstīti uz finansējuma saņēmēja uzrādītiem projekta 

dokumentu oriģināliem. 

 

Ieteikums – NEKO 

NEMETIET LAUKĀ! 
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PARAUGS – LIETU NOMENKLATŪRAS SARAKSTS  

Šis ir ieteicamais projekta lietu nomenklatūras saraksts. projekta lietu veidošanai var tikt 

izmantota iestādē jau esošā lietu nomenklatūras sistēma, tajā integrējot šajā nomenklatūras 

sarakstā minētās pozīcijas un ievērojot projekta līgumā noteiktos lietu glabāšanas termiľus.  
Nr. Projekta ieviešanas lietas nosaukums Glabāšanas 

termiľš 
Piezīmes 

1.Projekta vadība   
1.1. Projekta pieteikums, projekta līgums par projekta ieviešanu un 

tā grozījumi 
Pastāvīgi  

1.2. Personāla lietas: vadītāja rīkojumi personāla jautājumos un to 

reģistrs 
75 gadi  

1.3. Rīkojumdokumenti: pavēles, lēmumi, rīkojumi un to pielikumi 75 gadi  
1.4. Projekta sapulču protokoli (hronoloģiski) 10 gadi No projekta 

īstenošanas 

beigām 
1.5. Sarakste ar atbildīgo iestādi un Vides investīciju fondu 10 gadi No projekta 

īstenošanas 

beigām 
2. Iepirkumu konkursi   

2.1. Iepirkumu konkursu dokumentācija (t.sk. iepirkumu plāns, 

konkursu nolikumi, saľemtie piedāvājumi, t.sk. tāmes, 

izvērtēšanas procesa dokumentācija un iepirkuma komisijas 

sanāksmju protokoli) 

10 gadi No projekta 

īstenošanas 

beigām 

3. Projekta aktivitāšu īstenošana   
3.1. Līgumi un to pielikumi, sarakste par līgumu izpildi (ar 

pakalpojumu sniedzējiem un būvdarbu veicējiem) 
Pastāvīgi  

3.2. Projekta publicitātes materiāli (publikācijas kopija vai izdruka 

no elektroniskā medija, izdruka no tīmekļa vietnes, 

uzaicinājumi uz pasākumu, pasākuma programma, prezentāciju 

un izdales materiāli, dalībnieku reģistrācijas saraksti, pasākuma 

novērtējums, projekta īstenošanas vietas fotoattēli) 

10 gadi No projekta 

īstenošanas 

beigām 

3.3. Projekta pārskati un maksājuma pieprasījumi 10 gadi No projekta 

īstenošanas 

beigām 
4. Projekta grāmatvedība   

4.1. Valsts kases konta izraksti un kopsavilkumi Pastāvīgi  
4.2. Kontu plāns ar projekta apakškontiem un projekta darījumu 

uzskaite 
Pastāvīgi  

4.3. Izmaksas attaisnojuma dokumenti – oriģināli (līguma 

pieľemšanas - nodošanas akti, pavadzīmes, rēķini, maksājuma 

uzdevumi, konta izraksti par katru kalendāro mēnesi) 

10 gadi No projekta 

īstenošanas 

beigām 
4.4. Pamatlīdzekļu un mazvērtīgo un ātri nolietojamo priekšmetu 

uzskaite 
Pastāvīgi  

5. Projekta īstenošanas kontrole   
5.1. Projekta pārbaudes (progresa pārbaudes ziľojumi, izdevumu 

atbilstības pārbaude, pēcnovērtējums) 
10 gadi No projekta 

īstenošanas 

beigām 
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PARAUGS – LIETU NOMENKLATŪRA  

Uz iestādes veidlapas 

 

 

APSTIPRINU 

       Iestādes vadītājs 

(paraksts) (paraksta atšifrējums) 

(vietas nosaukums, datums) 

 

 

 

LIETU NOMENKLATŪRA 

20__.GADAM 

 

Lietas indekss Projekta 

ieviešanas lietas 

nosaukums 

Lietas sējumu 

skaits 
Glabāšanas 

termiľš 
Piezīmes 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

 

Nomenklatūru sastādīja  

(amats) 

 

(paraksts) 

 

(paraksta atšifrējums) 

 

 

AKCEPTĒTS SASKAĽOTS 

Ekspertu komisijā 

___________(datums) 

sēdes protokola 

Nr.________ 

(attiecīgā arhīva vadītājs) 

(paraksts) (paraksta atšifrējums) 

(datums) 

 


