J&A konkursā
„Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā”
1. 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.
2. Kāds ir līguma slēgšanas datums?
Līgums ir noslēgts ar to brīdi, kad paraksta pēdējā no pusēm, tātad līguma slēgšanas datums ir tas
datums, kad to parakstīja VARAM.
3. Kāds ir jāuzrāda noslēguma pārskatā perioda datums?
Pārskata perioda sākuma datums ir līguma slēgšanas datums (kad to parakstīja pēdējā no
līgumslēdzēja pusēm) un beigu datums ir pēdējais dokumentētais datums (maksājuma uzdevuma
datums vai pieņemšanas-nodošanas akta datums).
4. Vai var pagarināt projekta īstenošanas termiņu?
Projekta īstenošanas termiņu var pagarināt vienu reizi un ne vairāk par 4 mēnešiem brīdinot Fondu
vismaz 1 mēnesi iepriekš (MK noteikumu Nr.11 53.punkts, projekta līguma vispārīgo not.
7.1.punkts). Finansējuma saņēmējam Fondā jāiesniedz grozījumu pieprasījums, norādot grozījumu
pamatojumu, projekta īstenošanas beigu termiņu, labotu projekta iesnieguma 2.3.sadaļu un
grozījumu pamatojumu apliecinošos citus dokumentus (piegādātāja, montētāja vēstule par darbu
izpildes termiņiem), ja attiecināms.
5. Kā notiek projekta ieviešana, atskaišu un maksājuma pieprasījuma sagatavošana? Kur
atrodami līgumā minētie pielikumi?
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http://www.lvif.gov.lv/?object_id=30171. (Līguma vispārīgo
noteikumu 8.punkts ar
apakšpunktiem) Fonda mājas lapā tiks ievietota visa aktuālā informācija par projektu ieviešanu,
t.sk. pārskatu un maksājumu pieprasījumu aizpildīšanu, kā arī plānotajiem semināriem. Informācija
par jaunumiem tiks nosūtīta arī finansējuma saņēmējam uz projekta iesniegumā norādīto e-pastu.
6. Piegādātāja, montētāja maiņa
Piegādātāju un montētāju maiņa projektā nav atbalstāma. Gadījumā, ja piegādātājs un montētājs
nevar nodrošināt iekārtu piegādi un montāžu, vai arī nosaka augstāku cenu, nekā tā bija minēta
sagatavotajā projekta pieteikumā, tad finansējuma saņēmējam ir tiesības sniegt grozījumu
pieprasījumu par izmaiņā projektā. Jauna piegādātāja/montētāja izvēle jāveic atbilstoši MK
noteikumu Nr.11 XI sadaļas nosacījumiem. Fondā jāiesniedz grozījumu pieprasījums, kur veikta
pretendentu cenu aptauja, grozītas attiecīgās projekta iesnieguma sadaļas. Ja maina piegādātāju
un/vai montētāju, jo tiek pateikta augstāka cena nekā tā bija minēta sagatavotajā projekta
pieteikumā, tad papildus ir jāiesniedz pamatojoša vēstule no esošā piegādātāja un/vai montētāja.
Jāpārliecinās, ka jaunais izvēlētais pretendents ir iekļauts VARAM sarakstā:
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=13463.
7. Iekārtas mainīšana (piem., uz modernāku)
Ja izmaiņas ir saistītas ar augstāku lietderības koeficientu un citi parametri nemainās, tad šādas
izmaiņas ir atbalstāmas. Pie nosacījuma, ka iekārtas piegādi un montāžu nodrošina projektā
norādītais piegādātājs un montētājs. Izmaiņu saskaņošanai Fondā jāiesniedz projekta grozījumu
pieprasījums - mainītās projekta sadaļas, kur mainās informācija par iekārtu un CO2 emisijas
samazinājuma aprēķins, piegādātāja piedāvājums. Papildus informējam, ka jebkurš izmaksu
pieaugums ir jāsedz no saviem līdzekļiem.

8. Vai mājā, kurā tika īstenots KPFI finansēts projekts var būt reģistrēta SIA juridiskā
adrese?
Jā, ēka var būt reģistrēta uzņēmuma juridiskā adrese ar nosacījumu, ka telpās netiek veikta
saimnieciskā darbība.
9. Kā jānoformē dokumenti, proti, atskaites?
Maksājuma pieprasījums, kas sastāv vismaz no 3 lapām, nedrīkst būt caurauklots ar pielikumiem.
Noslēguma pārskats ir caurauklots kopā ar dokumentu (līgums, rēķins, pieņemšanas-nodošanas
akts u.c.) kopijām un fotofiksāciju.
10. Kā un cik ilgā laikā notiek KPFI finansējuma samaksa?
Pēc projekta īstenošanas pabeigšanas un projekta pārskata, maksājuma pieprasījuma iesniegšanas.
 20 darba dienu laikā, ja netiek pieprasīta papildu informācija/labojumi;
Ja ir pieprasīta papildu informācija/dokumentācija, maksājuma veikšanas termiņš tiek pagarināts
precizējumu izskatīšanai nepieciešamo laiku – t.i. 10 darba dienām.
11. Līguma 1. punktā ir norādīts kādi rezultāti ir jāsasniedz ieviešot projektu, proti, CO 2
samazinājums X kg gadā (punkts 1.1.), kā arī CO2 samazinājums pret KPFI finansējumu
(punkts 1.2.). Radās jautājums, ja kaut kādu iemeslu dēļ faktiskais CO2 samazinājums būs
mazāks nekā plānotais (projektā norādītais), vai tas kaut kādā veidā var ietekmēt KPFI
finansējuma izmaksu apjomu, vai tas var tikt samazināts, pieprasīts atmaksāt utt. Kas
vispār būs atbildīgs par faktiskā CO2 emisijas samazinājuma mērīšanu un kā to varēs
izdarīt?
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 11 59.punktam, finansējuma saņēmējam 3 gadus jāveic
rezultātu monitorings un līdz katra gada 31.janvārim jāiesniedz projekta rezultātu monitoringa
pārskats atbilstoši projekta līguma 4.pielikumam (http://www.lvif.gov.lv/?object_id=19218), kas
neparedz veikt CO2 aprēķinu, bet pamatojoties uz finansējuma saņēmēja apliecinājumu tiek
pieņemts, ka līgumā norādītais ietaupījums tiek sasniegts.
12. Vai saņemtais atbalsts tiks aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodoklis?
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http://www.likumi.lv/doc.php?id=232246.
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13. Līdz kuram datumam ir jānoslēdz līgums?
Līgums ir jānoslēdz 40 darba dienu laikā no lēmuma saņemšanas datuma. Lēmuma saņemšanai
tiek rēķinātas 7 kalendārās dienas.
14. Vai 5 gadu laikā ir atļauts pārdot ēku, kurā uzstādītas iekārtas?
Atbilstoši projekta līguma vispārīgo noteikumu 2.1.6.4.punktam finansējuma saņēmējam ir
noteikts pienākums projekta īstenošanas laikā, un 5 gadus pēc KPFI finansējuma saņemšanas
neatsavināt dzīvojamo māju, kā arī palīgēkas, kurās īstenots projekts. Gadījumā, ja finansējuma
saņēmējam nav iespējams ievērot minēto līguma nosacījumu, tad, izmaiņas iepriekš saskaņojot ar
Fondu, atsavināšanas gadījumā jaunajiem īpašniekiem jāuzņemas projekta līgumā noteikto saistību
izpilde.

2

