
Projektu ieviešanas nosacījumi 

 

 

Ieva Sīmane  

SIA “Vides investīciju fonds” 
 

__________________________________________________________________________ 
2011.gada augusts 

1 



Līgums 
Projekta 

īstenošana 
Pēcieviešanas 
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2 



Projekta līgums 

 īstenot projektu ievērojot projekta īstenošanas termiņu, 
nodrošināt projekta mērķa un projektā plānoto rezultātu 
sasniegšanu 

 veikt projekta īstenošanu saskaņā ar Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta vadību regulējošo normatīvo tiesību 
aktu un projekta līguma noteikumiem 
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Jautājumi un atbildes 

 
 
Kad var uzsākt iekārtu pasūtīšanu un uzstādīšanu, 
līgumu slēgšanu ar piegādātājiem/montētājiem, 
maksāšanu? 
Tikai pēc tam, kad visas trīs puses ir parakstījušas 
projekta līgumu. Līgums stājas spēkā ar to datumu, 
kad ir parakstījusi pēdējā puse. 
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Līguma slēgšana ar  
piegādātāju un montētāju 
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Līgumu slēdz: 
 ar komersantu, kas norādīts 

projekta pieteikumā; 
 par iekārtām un darbiem, kas 

norādīti projekta pieteikumā! 
 
Izņēmums – piegādātājs/montētājs 
nevar nodrošināt iekārtu 
piegādi/uzstādīšanu! 



Piegādātāja/montētāja 
 atbildība 
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Līgumā ar iekārtu piegādātāju iekļaut 
finansiālu atbildību par projektu rezultātu 
sasniegšanu - atbildību par plānoto 
saražoto enerģijas daudzumu. 
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MK not. Nr.11 10.7.p. projekta iesniedzējs uz 
iekārtas uzstādīšanas dienu ir saņēmis visas vides 
aizsardzības vai būvniecības jomu reglamentējošos 
normatīvajos aktos noteiktās atļaujas vai citu veidu 
dokumentus, kas nepieciešami, lai uzsāktu iekārtas 
būvniecību vai uzstādīšanu. 

Iesakām pirms darbu uzsākšanas vērsties 
vietējā Būvvaldē, lai noskaidrotu vai 
projektā plānotajām darbībām ir 
nepieciešamas atļaujas vai citi saskaņojumi 
un dokumenti. 



Vai var pagarināt projekta īstenošanas termiņu? 
Vienu reizi un ne vairāk kā par 4 (četriem) mēnešiem. 

 

Piegādātāja, montētāja maiņa 

Piegādātāju un montētāju maiņa projektā nav 
atbalstāma. Gadījumā, ja piegādātājs un montētājs 
nevar nodrošināt iekārtu piegādi un montāžu, tad 
finansējuma saņēmējam ir tiesības sniegt grozījumu 
pieprasījumu par izmaiņā projektā.  
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Pirms grozījumu veikšanas jāizvērtē: 

 nepieciešamība veikt grozījumus 

 atbilstība sākotnējam projekta 
mērķim – sasniedzamajam 
rezultātiem 

 kādas projekta sadaļas grozījumi 
ietekmē 

Projekta līguma grozījumi 

Izvērtējums 

Pamatojums 

Grozījumi 
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Līguma 
grozījumi 

 
Projekta mērķa 

sasniegšana 



Grozījumu pieprasījuma noformēšana 
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• nepieciešamības pamatojums  

• apliecinājums, ka projekta mērķi nemainās  

• koriģētas projekta iesnieguma attiecīgās 
sadaļas un citi dokumenti 

• dokumentus, kas apliecina grozījumu 
nepieciešamības pamatojumu (ja pieejami) 

 



Iekārtas maiņa (piem., uz modernāku) 

Ja izmaiņas ir saistītas ar, piemēram, augstāku iekārtas 
lietderības koeficientu un citi parametri nemainās, tad 
šādas izmaiņas ir atbalstāmas. Nosacījums - iekārtas 
piegādi un montāžu nodrošina projektā norādītais 
piegādātājs un montētājs. Papildus informējam, ka 
jebkurš izmaksu pieaugums ir jāsedz no saviem 
līdzekļiem. 
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Projekta līguma grozījumi 

Projekta īstenošanas 
termiņa pagarinājums 
mēnešos (vienu reizi) 

- ne vairāk kā par 4 (četriem) 
- mēnešiem, ja finansējuma 
- saņēmējs objektīvu un pamatotu 

iemeslu dēļ nav varējis ievērot 
noteiktos termiņus 

Dzīvojamās mājas īpašnieka 
(finansējuma saņēmēja) 
maiņa, t.sk. izmaiņas 
kopīpašniekos (vienu reizi) 

nodrošina, ka jaunais īpašnieks pārņem 
visas projekta līguma saistības 
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Projekta līguma grozījumi 

Piegādātāja, montētāja 
maiņa (vienu reizi) 

piegādātājs/montētājs nevar piegādāt 
iekārtas/veikt darbus, jo ir bankrotējis, 
maksātnespēja vai citas pamatotas 
izmaiņas 

Iekārtas modeļa maiņa 
(vienu reizi) 

- uzlabots, jauns modelis 
- piegādātājs nemainās 
- CO2 emisijas samazinājuma rādītājs 

nesamazinās 

Iekārtas maiņa uz lētāku 
iekārtu (vienu reizi) 

- mainītās iekārtas tehniskie parametri 
ir līdzvērtīgi projektā apstiprinātajai 

- piegādātājs nemainās 
- CO2 emisijas samazinājuma rādītājs 

nesamazinās 
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Projekta līguma grozījumi 

Iekārtas tehnisko 
parametru maiņa (vienu 
reizi) 

- iekārtas jauda/lietderība augstāka 
- citi tehniskie rādītāji nepasliktinās 
- piegādātājs nemainās 
- CO2 emisijas samazinājuma rādītājs 

nesamazinās 

Iekārtas izvietojuma 
maiņa (vienu reizi) 

projekta īstenošanas vieta (adrese) 
nemainās 

Projekta izmaksu 
pārdale starp budžeta 
pozīcijām (vienu reizi) 

vienā projekta budžeta apakšpozīcijā ir 
radies līdzekļu ietaupījums, bet citā – 
faktiskie izdevumi ir lielāki par iepriekš 
plānotajiem 
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Finansējuma saņēmējs visus 
maksājumus projekta ietvaros veic 

bezskaidras naudas veidā ar 
pārskaitījumu no finansējuma 

saņēmēja konta vai pilnvarotās 
personas konta! 
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Finansējumu par nebilstoši veiktajiem 
izdevumiem nevarēs saņemt! 



 

Cik ilgā laikā es saņemšu KPFI finansējumu? 
 
20 d.d. laikā pēc projekta pārskata un maksājuma 
pieprasījuma iesniegšanas Fondā, ja nav nepieciešams 
veikt precizējumus, labojumus.  

Atkārtoti iesniegtus dokumentus izskata 5 d.d. laikā. 

 

16 



 
Vai saņemtais atbalsts tiks aplikts ar iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis?  
 
Saņemtajam KPFI atbalstam iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis netiek piemērots. (16.06.2011. likums 
"Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli""). 
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Viens maksājums par FAKTISKI 
veiktiem izdevumiem. 

Ja izdevumi veikti ATBILSTOŠI 
LĪGUMAM par projekta 

īstenošanu! 
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Ja samazinās projekta 
izmaksas un KPFI <50% 
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 Izmaksas līgumā: 

Attiecināmās izmaksas  - 2000.00                 
KPFI –  45% = 900.00                                          
FS finansējums – 55%=1100.00 

 Faktiskās izmaksas: 

Attiecināmās izmaksas – 1800.00               
KPFI – 50% =  900.00                                    
FS finansējums - 50% = 900.00 

 

 



Dokumentu glabāšanas termiņš – 10 gadi no projekta 
īstenošanas beigām! 

  

Par projekta īstenošanas beigām uzskata noslēguma maksājuma 
veikšanas datumu finansējuma saņēmējam 
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Vai 5 gadu laikā ir atļauts pārdot ēku, kurā uzstādītas 
iekārtas? 

Atbilstoši projekta līgumam finansējuma saņēmējam ir  
pienākums neatsavināt dzīvojamo māju, kā arī 
palīgēkas, kurās īstenots projekts.  
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Atbildība par rezultātu 

  

Monitoringa pārskats –  
3 gadus pēc projekta 
īstenošanas beigām! 

 CO2 emisijas samazinājums 
kg gadā! 
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Jāiesniedz līdz nākamā 
gada 31.janvārim 



5 gadus pēc projekta beigām 
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! iekārtas ekspluatē īpašumā, kur  tās uzstādītas  

! saražoto enerģiju izmanto tikai mājsaimniecības vajadzībām 

! mājai nemaina lietošanas veidu un to nenojauc 

! māja netiek atsavināta, izīrēta un izmantota saimnieciskās 
darbības veikšanai 



Izmaksāto KPFI līdzekļu 
 atgūšana 

Atmaksā visu saņemto finansējumu, ja 
5 gadu periodā: 
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• iekārta nav atrodama 

• iekārta netiek ekspluatēta 

• iekārtas un/vai ēka tiek izmantota 
ienākumu gūšanai 

• konstatēta krāpšana 

 



Pārbaudes īstenošanas vietā 

 

 Pirms līguma noslēgšanas 

 Projekta īstenošanas laikā 

 5 gadus pēc projekta īstenošanas beigām 
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Pārbaudes projektu īstenošanas vietās 

Pārbaude projekta īstenošanas vietā tiek veikta, lai 
pārliecinātos, ka projekta īstenošana tiek veikta 
atbilstoši projekta līgumam un norādītajam projekta 
pārskatā un maksājuma pieprasījumā 

 

Pārbaudes rezultāti tiek dokumentēti  
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KPFI finansējums  

Izdevumi 
atbilstoši 
mērķim 

Monitoringa 
pārskata 

iesniegšana 

5 gadu 
nosacījumu 
ievērošana 
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Atbildīga rīcība 



Vides investīciju fonda  

mājas lapā 
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 Līguma veidne  

Vadlīnijas projekta īstenošanai un 

monitoringam 

Pārskata un maksājuma pieprasījuma 

forma 

Piemēri, jautājumi un atbildes 

http://www.lvif.gov.lv/?object_id=30171 

 



 
Kā notiek projekta ieviešana, atskaišu un maksājuma 
pieprasījuma sagatavošana? Kur atrodami līgumā 
minētie pielikumi? 

Līguma pielikumi elektroniski ir pieejami Fonda mājas 
lapā - http://www.lvif.gov.lv/?object_id=30171 
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Saistošie dokumenti 

08.11.2007. likums "Par Latvijas Republikas dalību Kioto 
protokola elastīgajos mehānismos"  

04.01.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.11 "Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 
konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana 
mājsaimniecību sektorā" nolikums" 

25.06.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.644 "Klimata 
pārmaiņu finansēto projektu īstenošanas, pārskatu 
iesniegšanas un pārbaudes kārtība" 

Līgums par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
projekta īstenošanu 
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Kontakti 

SIA "Vides investīciju fonds" 

Tālruņi: 25650253, 25650254, 25650255, 25650256 

E-pasts: majsaimniecibas@lvif.gov.lv 

Adrese: Ģertrūdes iela 10/12, Rīga, LV-1010 

www: http://www.lvif.gov.lv/?object_id=30171 
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