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Konkursa izsludināšana
 Konkurss izsludināts 2010.gada 8.jūnijā

 Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumi Nr.417 
“Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 
projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un 
pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" 
nolikums”



Konkursa izsludināšana (2)
 Konkursu izsludina 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 

spēkā stāšanās dienas par visu šo noteikumu 3.punktā 
minēto finansējumu.

 Atbildīgā iestāde konkursu izsludina, ievietojot 
sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās 
iestādes tīmekļa vietnē (www.vidm.gov.lv) un Vides 
investīciju fonda interneta vietnē (www.lvif.gov.lv). 
Konkursa izsludināšanas dienā atbildīgās iestādes interneta 
vietnē tiek ievietotas vadlīnijas projektu iesniedzējiem.

http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/?doc=10986



Projekta iesniegumu pieņemšana

Projekta iesniegumus jāiesniedz Vides ministrijā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2010. gada 12. 
augustam (ieskaitot) darba dienās no plkst. 8:30 līdz
plkst. 17:00 Peldu ielā 26/28, 202.kab. Rīgā vai
nosūtot ierakstītā vēstulē pa pastu: Vides ministrija, 
Peldu iela 25, LV-1494, vai noformētu elektroniskā
dokumenta veidā sūtot uz elektroniskā pasta adresi
eepii_kpfi@vidm.gov.lv



Projekta iesniegumu pieņemšana (2)
 Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 45 

darbdienām no konkursa izsludināšanas dienas
 Projektu iesniegumu sagatavošanas termiņu nav plānots pagarināt.

 Projektu iesniegumus vērtē projektu iesniegumu vērtēšanas komisija. 
Vērtēšanas komisijas izveidošanas un darbības kārtību nosaka 
vērtēšanas komisijas nolikums. Vērtēšanas komisijas nolikumu un 
vērtēšanas komisijas sastāvu apstiprina ar atbildīgās iestādes rīkojumu.

 Vērtēšanas komisiju vada atbildīgās iestādes pārstāvis. Vērtēšanas 
komisijā ir iekļauti četri atbildīgās iestādes pārstāvji un pa vienam 
pārstāvim no Ekonomikas ministrijas, Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un 
Kultūras ministrijas. Ja kāda no minētajām ministrijām nedeleģē 
pārstāvi darbam vērtēšanas komisijā, vērtēšanas komisijas sastāvs 
netiek paplašināts



Projekta iesniegumu precizēšana (pēc 
iesniegšanas)
 Administratīva vērtēšana

Ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem šo noteikumu 
5.pielikuma 3.4., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3., 3.6.4., 3.6.5., 3.6.6., 4.1., 4.2., 
4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 5.2., 5.3., 5.5., 5.6., 15.3.apakšpunktā un 
8., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. un 24.punktā minētajiem 
vērtēšanas kritērijiem, atbildīgā iestāde rakstiski informē projekta 
iesniedzēju par konstatēto neatbilstību un aicina projekta iesniegumu 
precizēt. Projekta iesnieguma precizēšanas termiņš ir 10 darbdienas no 
atbildīgās iestādes informācijas saņemšanas dienas

 Kvalitātes vērtēšana
Ja projekta iesnieguma vērtēšanas procesā tiek konstatētas aritmētiskas 
kļūdas vai neatbilstība vienam vai vairākiem kvalitātes vērtēšanas 
kritērijiem, atbildīgā iestāde rakstiski piedāvā projekta iesniedzējam 
precizēt projekta iesniegumu vai izslēgt attiecīgajās ēkās plānotās 
projekta aktivitātes no projekta iesnieguma un atbilstoši precizēt 
projekta iesniegumu. Projekta iesnieguma precizēšanas termiņš ir 10 
darbdienas no atbildīgās iestādes pieprasījuma saņemšanas dienas



Projekta iesniegumu precizēšana (pēc 
iesniegšanas) - 2

 Ja projekta iesniedzējs atbildīgās iestādes noteiktajā 
termiņā neiesniedz precizētu projekta iesniegumu vai 
arī pēc atkārtotas vērtēšanas projekta iesniegums 
neatbilst vienam vai vairākiem administratīvās 
vērtēšanas kritērijiem, atbildīgā iestāde pieņem 
lēmumu par projekta iesnieguma neatbilstību 
administratīvās vērtēšanas kritērijiem un projekta 
iesniegumu tālāk nevērtē



Projekta iesniegumu vērtēšana
Projektu vērtēšanas termiņš ir divi kalendāra mēneši no 

projektu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas. 
Vērtēšanas komisijai ir tiesības termiņu pagarināt, bet 
ne ilgāk kā par vienu kalendāra mēnesi

Projekta iesnieguma precizēšana neietekmē šo termiņu



Lēmuma pieņemšana par projekta 
apstiprināšanu
Pēc projektu iesniegumu vērtēšanas atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem

vērtēšanas komisija tos sarindo dilstošā secībā atbilstoši kvalitātes vērtēšanas
kritērijos iegūtajam punktu skaitam.

Atbildīgā iestāde lemj par projekta iesnieguma apstiprināšanu, pamatojoties uz
vērtēšanas komisijas vērtējumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi: 

projekta iesniegums atbilst visiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem; 

projekta iesniegumā paredzēto projekta aktivitāšu īstenošanai pēc sarindošanas
ir pieejams pietiekams finansējums; 

nozares ministrija, kuras institucionālajā padotībā ir valsts profesionālās
izglītības iestāde, vai pašvaldība ir apliecinājusi, ka ēkai, par kuru iesniegts
projekta iesniegums, vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas netiks
mainīts lietošanas veids vai tā netiks demontēta.



Līguma par projektu īstenošanu slēgšana
 Atbildīgā iestāde 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta 

iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu nosūta projekta iesniedzējam 
attiecīgo lēmumu. Ja projekta iesniedzējs ir valsts profesionālās izglītības 
iestāde, lēmumu nosūta arī nozares ministrijai, kuras institucionālajā padotībā ir 
attiecīgā profesionālās izglītības iestāde

 Projekta iesniedzējs 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemts atbildīgās iestādes 
lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, noslēdz projekta līgumu. Ja 
projekta iesniedzējs ir valsts profesionālās izglītības iestāde, līgums tiek slēgts 
ar atbildīgo iestādi, Vides investīciju fondu un nozares ministriju, kuras 
institucionālajā padotībā ir attiecīgā profesionālās izglītības iestāde.

 Ja projekta iesniedzējs nenoslēdz projekta līgumu 30 dienu laikā pēc atbildīgās 
iestādes lēmuma saņemšanas, projekta iesniedzējs zaudē tiesības slēgt minēto 
līgumu. Atbildīgā iestāde un Vides investīciju fonds slēdz projekta līgumu ar to 
iesnieguma iesniedzēju, kura iesniegums ir ieguvis nākamo augstāko punktu 
skaitu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja finanšu instrumenta 
finansējuma atlikums ir pietiekams šā projekta finansēšanai



Projektu ieviešana
 Konkursa ietvaros apstiprinātajos projektos paredzētās aktivitātes 

finansējuma saņēmējs īsteno līdz 2011.gada 1.decembrim

 Ja finansējuma saņēmējs konstatē, ka projektā paredzētās 
aktivitātes nav iespējams īstenot līdz 2011.gada 1.decembrim, 
finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā līdz 2011.gada 1.novembrim 
var pieprasīt projekta līguma pagarinājumu, iesniedzot 
atbildīgajā iestādē un Vides investīciju fondā iesniegumu, kurā 
norāda apstākļus, kas kavē līguma īstenošanu. Ja atbildīgā 
iestāde iesniegumā minētos apstākļus atzīst par pamatotiem, 
finansējuma saņēmējs, atbildīgā iestāde un Vides investīciju 
fonds noslēdz rakstisku vienošanos par grozījumiem līgumā, 
pagarinot līgumu, bet ne ilgāk kā par gadu. Grozījumus līgumā 
saistībā ar projekta līguma pagarinājumu drīkst izdarīt vienu 
reizi.



Projektu pēcieviešanas uzraudzība

 Piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām 
finansējuma saņēmējs katru gadu veic projekta 
rezultātu monitoringu un līdz nākamā gada 
31.janvārim iesniedz Vides investīciju fondā projekta 
rezultātu monitoringa pārskatu atbilstoši projekta 
līgumam pievienotajam paraugam


