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IEVADS
Šīs vadlīnijas ir metodoloģisks palīglīdzeklis finansējuma saņēmējiem Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu ieviešanā. Tajā ietvertie
nosacījumi vienādi attiecas uz visiem finansējuma saņēmējiem, ar kuriem Latvijas
Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kā atbildīgā iestāde
par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta budžeta programmas ieviešanu, un SIA
„Vides investīciju fonds”, kā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu
īstenošanas izpildi uzraugošā institūcija, ir noslēguši līgumu par projekta īstenošanu
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā
"Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā ".
Vadlīnijas ir veidotas balstoties uz projekta vadības labās prakses principiem un
šādiem normatīvajiem aktiem, kas ir apstiprināti vadlīniju izstrādes brīdī un tie ir:
Likumi:
 08.11.2007. likums "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola
elastīgajos mehānismos".
Ministru Kabineta noteikumi:
 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";
 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība".
Citi:





Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātās KPFI
finansēto projektu atklātā konkursā "Atjaunojamo energoresursu izmantošana
mājsaimniecību sektorā" projekta iesnieguma aizpildīšanas vadlīnijas Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības
ministrijas
mājas
lapā:
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=11385;
Līgums par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta īstenošanu, kas
noslēgts starp finansējuma saņēmēju, atbildīgo iestādi un Fondu (projekta
līgums);
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par projekta ieviešanu, piemēri,
vadlīnijas finansējuma saņēmējiem un cita aktuāla informācija http://www.lvif.gov.lv/?object_id=30171.
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VADLĪNIJĀS IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI
Atbildīgā iestāde

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

d.d.

Darba dienas

Fonds

SIA „Vides investīciju fonds”

Konkurss

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu
atklāts konkurss "Atjaunojamo energoresursu izmantošana
mājsaimniecību sektorā" nolikums”

KPFI

Klimata pārmaiņu finanšu instruments

CO2 emisija

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

MK noteikumi Nr.11

MK noteikumi Nr.916

Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.916
"Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība"

Projekts

Ar atbildīgās iestādes lēmumu apstiprinātajā finansējuma
saņēmēja projekta iesniegumā un tā pielikumos, kas ir
projekta līguma neatņemama sastāvdaļa, noteiktais projekts

Projekta līgums

Līgums, kas noslēgts ar atbildīgo iestādi, Fondu un
finansējuma saņēmēju par KPFI projekta īstenošanu

Projekta iesniegums

Projekta iesniegums (aizpildīta veidlapa un tās pielikumi),
kas apstiprināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir
projekta līguma pielikums un piešķir tiesības finansējuma
saņēmējam pretendēt uz Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansējumu projekta līgumā noteiktajā kārtībā

Projekta pārskats

Noslēguma pārskats par projekta īstenošanu par periodu no
projekta līguma noslēgšanas brīža līdz pēdējam
maksājumam projekta ietvaros

LR

Latvijas Republika

LVL

LR nacionālās naudas vienība – lats

PNA

Pieņemšanas - nodošanas akts

PVN

Pievienotās vērtības nodoklis

Finansējuma saņēmējs

Finansējuma saņēmējs vai tā pilnvarotā persona

PPR

Preču pavadzīme-rēķins

4

1. PROJEKTA IEVIEŠANAS C IKLS
KPFI līdzfinansēto projektu ieviešanas cikls sākas ar dienu, kad finansējuma saņēmējs
ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu, un ilgst līdz brīdim, kad veikts pēdējais
maksājums projekta ietvaros.
KPFI līdzfinansētā projekta ieviešanā tiek izdalīti šādi posmi un to procesi:
1. Projekta ieviešana:
 Līgumu slēgšana ar piegādātāju un montētāju;
 Atļauju un saskaņojumu saņemšana (ja attiecināms);
 Līguma grozījumi (ja attiecināms);
 Pārskata un maksājuma pieprasījuma sagatavošana un iesniegšana Fondā:
o Projekta pārskats (20 d.d. laikā no projekta aktivitāšu īstenošanas
pabeigšanas);
2. Projektu īstenošanas kontrole un audits:
 Projekta pārbaude projekta īstenošanas vietā pirms noslēguma maksājuma;
 Projekta pēcnovērtējums;
 Neattiecināmo un neatbilstoši veikto izdevumu atmaksa.
PIEMĒRS – PROJEKTA IEVIEŠANAS CIKLA LAIKA GRAFIKS
Projekta ieviešana

Projekta pēcieviešana

20 d.d. laikā
1mēnesis - max līdz 01.07.2012. 20.d.d. laikā
pēc
3 gadi pēc
pēc projekta maksājuma
projekta
Ar termiņa pagarinājumu –
pabeigšanas pieprasījuma pabeigšanas
01.11.2012.
iesniegšanas

Līgumu slēgšana ar
piegādātāju un montētāju
Atļauju un saskaņojumu
saņemšana (ja attiecināms)
Līguma grozījumi (ja
attiecināms)
Pārskata un maksājuma
pieprasījuma sagatavošana un
iesniegšana Fondā
Atbalsta atmaksa saskaņā ar
iesniegto maksājuma
pieprasījumu
Projekta pārbaudes projekta
īstenošanas vietā pirms
noslēguma maksājuma
Projekta pēc novērtējums
Atbalsta nosacījumu
ievērošana pēcieviešanas
periodā
Projekta dokumentācijas
glabāšana
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5 gadi pēc 10 gadi pēc
projekta
projekta
pabeigšanas pabeigšanas

LĪGUMU S LĒGŠANA AR PIEGĀDĀTĀJU UN MONTĒTĀJU

2.

Finansējuma saņēmējs slēdz piegādes, darbu izpildes līgumu tikai:

 ar komersantu, kas norādīts projekta pieteikumā;
 par iekārtām un darbiem, kas norādīti projekta pieteikumā!
Ja piegādi un montāžu nodrošina viens komersants, par visiem darbiem var slēgt
vienu līgumu. Tas pats ir attiecināms uz gadījumu, ja piegādes un/vai montāžas darbu
kopējās izmaksas ir lielākas par projekta attiecināmajām izmaksām.
Gadījumā, ja piegādātājs un/vai montētājs nevar nodrošināt iekārtu piegādi un/vai
montāžu finansējuma saņēmējam ir tiesības izvēlēties jaunu piegādātāju un/vai
montētāju. Atlases kritēriji piegādātājiem un/vai montētājiem ir tie paši kā gatavojot
projekta iesniegumu.
Pirms attiecīgo izmaiņu veikšanas projektā, finansējuma saņēmējam ir pienākums
nekavējoties informēt Fondu un iesniegt grozījumu pieprasījumu. Par grozījumu
veikšanas kārtību un atbalstāmiem grozījumiem projektā skatīt šo vadlīniju sadaļu
"PROJEKTA LĪGUMA GROZĪJUMI".
Ieteikums!
Līgumā ar iekārtu piegādātāju iekļaut finansiālu atbildību par projektu
rezultātu sasniegšu, proti, atbildību par sniegtajiem iekārtas tehniskajiem
parametriem (darba stundas un saražoto enerģiju, kas bija par pamatu CO2
emisijas samazinājuma aprēķinam saules kolektoriem un vēja ģeneratoriem).

3. ATTIECINĀMO IZMAKSU PRASĪBAS
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.11 izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir:


tikai ar projekta ieviešanu saistītas izmaksas;



radušās pēc projekta līguma noslēgšanas;



radušās pirms projekta īstenošanas termiņa beigām.
3.1.

MAKSĀJUMU VEIKŠANA

Finansējuma saņēmējs visus maksājumus projekta ietvaros veic bezskaidras
naudas veidā ar pārskaitījumu no finansējuma saņēmēja bankas konta vai
pilnvarotās personas konta, ja projektu īsteno pilnvarotā persona un attiecīgā
persona ir pilnvarota veikt maksājumus!
Rēķinu apmaksu var veikt arī bankā, ievērot nosacījumu, ka maksātājs ir finansējuma
saņēmējs vai pilnvarotā persona.
3.2.

PROJEKTA ATTIECINĀMO IZMAKSU PAMATOJOŠ IE
DOKUMENTI
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Finansējuma saņēmējs kopā ar maksājumu pieprasījumu Fondā
iesniedz projekta izmaksu pamatojošo dokumentu kopijas saskaņā ar
projekta līguma 3.pielikumu.
Pat tad, ja projektā iekārtas ir uzstādītas, bet izmaksu pamatojošo dokumentu nebūs
vai tie būs pretrunīgi, izdevumus nevarēs uzskatīt par atbilstoši veiktajiem un
attiecināt finansēšanai no KPFI.
Sagatavojot maksājumu apliecinošus attaisnojošos dokumentus, jāņem 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.
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.
Detalizēts saimnieciskā darījuma apraksts rēķinā vai PPR ir būtisks pamatojums, lai
pierādītu šo izdevumu nepieciešamību projekta īstenošanas nodrošināšanai.
Ieteikums!
Attaisnojuma dokumentos ieteicams iekļaut atsauci uz projektu – projekta līguma
numuru.
Attiecināmās izmaksas apliecinošie dokumenti
Nr.
p.k.

Attiecināmās izmaksas
(izmaksu pozīcijas)

Vides investīciju fondā iesniedzamo dokumentu
kopijas1

1. PAKALPOJUMU IZMAKSAS
1.1.

Izmaksas
tehnoloģisko
iekārtu,
kas
izmanto
atjaunojamos energoresursus,
iegādei,
montāžai
un
ieregulēšanai
(tai
skaitā

iekārtu
darbināšanas
apmācības izmaksas).
1.2.

Dalīto vadības
uzstādīšana

sistēmu

1. Ar preču piegādātāju(-iem), pakalpojuma
sniedzēju(-iem) noslēgtais līgums(-i), kuram(iem) kā neatdalāma sastāvdaļa pievienota
detalizēta tāme.
2. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i)2.
3. Nodošanas-pieņemšanas akts(-i) par pārskata
periodā sniegtiem pakalpojumiem (iekārtu
piegādi, montāžu, pieslēgšanu un ieregulēšanu).
4. Kredītiestādes apstiprināts maksājuma
uzdevums vai konta apgrozījuma izdruka3, kas
apliecina maksājumu veikšanu.
5. Iekārtu uzstādīšanas vietas(-u) fotofiksācija,
tai skaitā uzstādītās iekārtas tehnisko rādītāju
vai
uzstādītās
iekārtas
modeļa
koda
fotofiksācija.

2. BŪVDARBU IZMAKSAS
2.1.

Būvdarbu

veikšanas

1. Ar darba izpildītāju(-iem) noslēgtais līgums(-
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izmaksas, kas tieši saistītas
ar
atbalstāmajām
aktivitātēm:




vēja ģeneratoru
pamatu būvniecības
izmaksas;
energoavotu ar
siltuma sūkņiem
ierīkošanas būvdarbu
izmaksas, tostarp
urbšanas darbu
izmaksas.

i), kuram(-iem) kā neatdalāma
pievienota detalizēta tāme.

sastāvdaļa

2. Darbu nodošanas-pieņemšanas akts.
3. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i)2.
4. Kredītiestādes apstiprināts maksājuma
uzdevums vai konta apgrozījuma izdruka3, kas
apliecina maksājumu veikšanu.

Piezīmes:
Vides investīciju fondā iesniedz attiecināmo izmaksu apliecinošo dokumentu kopijas, kas ir
apstiprinātas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
1

2

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

Iesniedz kredītiestādes konta apgrozījuma izdruku vai maksājuma uzdevumu, kas
apstiprināts ar kredītiestādes zīmogu un darbinieka parakstu.
3

4. ATĻAUJU SAŅEMŠANA
Atbilstoši MK noteikumu Nr.11 10.7.apakšpunktam - 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 finansējuma saņēmējs, pirms darbu uzsākšanas, vērsties vietējā Būvvaldē, lai
noskaidrotu vai projektā plānotajām darbībām ir nepieciešami kādi saskaņojumi vai
tehniskie noteikumi projektā ietverto darbu veikšanai.

Par neatļautas būvniecības veikšanu un/vai nesaskaņotu iekārtu
uzstādīšanu finansējuma saņēmējs zaudē tiesības saņemt KPFI
finansējumu un visas izmaksas tiks atzītas par neatbilstoši veiktām!

5. PROJEKTA LĪGUMA GROZĪJUMI
Noslēdzot projekta līgumu, finansējuma saņēmējs apņemas īstenot projektu saskaņā ar
projekta iesniegumu, budžetu 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 saņēmējs nekavējoties rakstveidā informē Fondu par
jebkuriem apstākļiem, kas varētu ietekmēt projekta īstenošanas
atbilstību projekta līgumam.
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Piemēram, apstākļi, kas varētu ietekmēt projekta īstenošanas atbilstību projekta
līgumam:


mainās vai nevar tikt sasniegts projekta mērķis;



mainās izdevumu pozīcijas budžetā vai variē izmaksas starp budžeta
pozīcijām;



izmaiņas projekta beigu datumā;



atklātas kļūdas vai krāpniecība;



citi.

Finansējuma saņēmējam saņemot informāciju par apstākļiem, kas varētu ietekmēt
projekta īstenošanas atbilstību projekta līgumam, Fonds izvērtē šo apstākļu ietekmi un
projekta rezultātu un mērķu sasniegšanu un nepieciešamības gadījumā ierosina veikt
grozījumus projekta līgumā vai lemj par grozījumu noraidīšanu.
Jebkuras atkāpes no projekta līgumā (t.sk. projekta iesniegumā, kas ir projekta līguma
neatņemama sastāvdaļa) noteiktā projekta aktivitāšu īstenošanas apraksta, būvdarbu,
pakalpojumu vai piegāžu līgumos ir jāsaskaņo ar Fondu.
Jebkuras izmaiņas projekta līgumā ir pieļaujamas ar Fonda un atbildīgās iestādes
piekrišanu, kas tiek noformēti kā grozījumi projekta līgumā vai oficiāls
apstiprinājums (paziņojums). Jebkuras izmaiņas projektā ir pieļaujamas tikai pēc
projekta līguma grozījumu vai paziņojuma spēkā stāšanās.
5.1.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS VAR IEROSINĀT ŠĀDUS
GROZĪJUMUS:

Grozījumu
būtība

Skaidrojums

Iesniedzamie dokumenti

Projekta
īstenošanas
termiņa
pagarinājums
mēnešos

Vienu reizi un ne vairāk
kā par 4 (četriem)
mēnešiem (01.11.2012),
ja finansējuma saņēmējs
objektīvu un pamatotu
iemeslu dēļ nav varējis
ievērot noteiktos
termiņus

Aizpildīts grozījumu pieprasījums, kurā sniegts
grozījumu pamatojums, pagarinājuma nepieciešamību
pamatojošie dokumenti – piemēram,
piegādātāja/montētāja vēstule par piegāžu/darbu izpildes
termiņa pagarinājumu, noslēgtais līgums par
piegādi/montāžu vai pasūtījuma pieņemšanas
apstiprinājums.

Piegādātāja,
montētāja
maiņa

Mainītās projekta iesnieguma sadaļas.

Grozījumu pieprasījums projekta īstenošanas termiņa
pagarinājumam jāiesniedz ne vēlāk kā mēnesi pirms
projekta līgumā noteiktā projekta īstenošanas termiņa
beigām.
Vienu reizi, ja ir vēstule
Aizpildīts grozījumu pieprasījums, kurā sniegts
no piegādātājā/montētāja, grozījumu pamatojums, grozījumu nepieciešamību
ka nevar piegādāt/veikt
pamatojošie dokumenti – piemēram,
darbus, ja ir bankrotējis
piegādātāja/montētāja vēstule par atteikumu
vai citas pamatotas
piegādāt/uzstādīt iekārtas.
izmaiņas. Nosacījums Vienlaicīgi jāveic jauno piegādātāju/montētāju aptauja
iekļaujas projekta
izvēloties pretendentus no piegādātāju un montētāju
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īstenošanas termiņos

informatīvajā sarakstā, kas atrodams Atbildīgās iestādes
mājas lapā http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekt
i/?doc=11385.
Mainītās projekta iesnieguma sadaļas un papildu
iesniedzamie dokumenti.

Iekārtas
modeļa maiņa

Vienu reizi, ja ir vēstule
no piegādāja, ka jaunāks,
uzlabots modelis
(piemēram, vecais
modelis vairs netiek
ražots).

Aizpildīts grozījumu pieprasījums, kurā sniegts
grozījumu pamatojums, grozījumu nepieciešamību
pamatojošie dokumenti – piegādātāja vēstule, kurā
norādīts pamatojums modeļa maiņai un sniegts projektā
apstiprinātā modeļa un piedāvātā modeļa tehnisko
rādītāju salīdzinājums. Iekārtas modeļa sertifikāta kopija.

Piegādātājs nemainās.

Mainītās projekta iesnieguma sadaļas un papildu
iesniedzamie dokumenti.

CO2 emisijas
samazinājuma rādītājs
nesamazinās.
Dzīvojamās
mājas
īpašnieka
(finansējuma
saņēmēja)
maiņa, t.sk.
izmaiņas
kopīpašniekos

Vienu reizi, ja nodrošina,
ka jaunais īpašnieks
pārņem visas projekta
līguma saistības

Iekārtas maiņa
uz lētāku,
saglabājot
tehniskos
parametrus un
CO2 emisijas
samazinājuma
rādītāju

Vienu reizi, ja ir vēstule
no piegādāja ar lētāka
modeļa piedāvājumu.

Aizpildīts grozījumu pieprasījums, kurā sniegts
grozījumu pamatojums, grozījumu nepieciešamību
pamatojošie dokumenti.
Vienlaicīgi jāiesniedz jaunā īpašnieka apliecinājums un
piekrišana pildīt projekta līgumā noteiktās saistības.
Mainītās projekta iesnieguma sadaļas un papildu
iesniedzamie dokumenti.

Jāveic atkārtota cenu
aptauja.
CO2 emisijas
samazinājuma rādītājs
nesamazinās.

Aizpildīts grozījumu pieprasījums, kurā sniegts
grozījumu pamatojums, grozījumu nepieciešamību
pamatojošie dokumenti – piemēram,
piegādātāja/montētāja vēstule par lētākās iekārtas
piedāvājumu, t.sk. projektā apstiprinātās iekārtas un
piedāvātās iekārtas tehnisko rādītāju salīdzinājums.
Iekārtas sertifikāta kopija.
Informācijas apkopojums par atkārtoti veikto cenu
aptauju starp tiem piegādātājiem, montētājiem, kas
sākotnēji piedalījās cenu aptaujā.
Mainītās projekta iesnieguma sadaļas un papildu
iesniedzamie dokumenti.

Iekārtas
tehnisko
parametru
maiņa – jauda,
lietderība
augstāka

Vienu reizi, ja tas pats
piegādātājs, nesamazinās
CO2 emisijas
samazinājums

Aizpildīts grozījumu pieprasījums, kurā sniegts
grozījumu pamatojums, grozījumu nepieciešamību
pamatojošie dokumenti – piemēram,
piegādātāja/montētāja vēstule par jaunās iekārtas
piedāvājumu, t.sk. projektā apstiprinātās iekārtas un
piedāvātās iekārtas tehnisko rādītāju salīdzinājums.
Iekārtas sertifikāta kopija. Mainītās projekta iesnieguma
sadaļas t.sk. CO2 emisijas samazinājuma aprēķins.
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Iekārtas
izvietojuma
maiņa

Vienu reizi, ja tajā pašā
īpašumā

Aizpildīts grozījumu pieprasījums, kurā sniegts
grozījumu pamatojums, grozījumu nepieciešamību
pamatojošie dokumenti – piemēram, izmaiņas tehniskajā
projektā.
Mainītās projekta iesnieguma sadaļas un papildu
iesniedzamie dokumenti.

Projekta
izmaksu
pārdale starp
budžeta
pozīcijām

Vienu reizi, ja vienā
projekta budžeta
apakšpozīcijā ir radies
līdzekļu ietaupījums, bet
citā – faktiskie izdevumi
ir lielāki par iepriekš
plānotajiem.

Aizpildīts grozījumu pieprasījums, kurā sniegts
grozījumu pamatojums, grozījumu nepieciešamību
pamatojošie dokumenti – piemēram, noslēgtais līgums ar
piegādātāju/montētāju.
Mainītās projekta iesnieguma sadaļas un papildu
iesniedzamie dokumenti.

Ierosinot projekta līguma grozījumus, Fondā ir jāiesniedz:
 grozījumu pieprasījums, kurā jāiekļauj:


grozījumu nepieciešamības pamatojums,



apliecinājums, ka projekta mērķi 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 attiecināmi).
Projekta īstenošanas termiņu var pagarināt tikai vienu reizi un ne
ilgāk kā par 4 (četriem) mēnešiem – līdz 01.11.2012.!

5.2.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS NEVAR IEROSINĀT ŠĀDU S
GROZĪJUMUS:

Tehnoloģiju maiņa
Tehnisko parametru maiņa – jauda, lietderība zemāka
Tehnisko parametru maiņa – ja nepareizi aprēķini
Iekārtu skaita samazinājums
Citi, kas nav minēti šo vadlīniju 5.1. punktā
Atceries – grozījumu izvērtēšana un sagatavošana aizņem
pietiekami daudz laika, tāpēc grozījumu un izmaiņu pieprasījums
jāiesniedz savlaicīgi.

11

6. PROJEKTA DOKUMENTĀC IJA
6.1. SARAKSTE PROJEKTĀ
Visa ar projektu saistītā sarakste ir projekta īstenošanas dokumentācijas sastāvdaļa un
pievienojama kopējai projekta dokumentācijai.
Iesniedzot jebkādus ar projektu saistītos dokumentus Fondā, tiem jāpievieno
pavadvēstule, kurā norādīts projekta vai līguma numurs, kā arī uzskaitīti pielikumā
pievienotie dokumenti. Pavadvēstuli paraksta finansējuma saņēmējs.
Dokumenti, kuros ir vairāk par vienu lapu, jāiesniedz:





cauraukloti vai cauršūti,
ar sanumurētām lapām,
uz pēdējās lapas aizmugurē diegu/auklas mezglam jābūt pielīmētam ar papīra
uzlīmi,
uz uzlīmes jānorāda dokumentā sanumurēto un cauraukloto/cauršūto lapu
skaits, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, finansējuma saņēmēja
nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums un paraksts.

PIEMĒRS
Sanumurētas un caurauklotas 10 (desmit) lapas
Pievienoto dokumentu kopijas pareizas
Kārlis Apsītis

___________ (paraksts)
_____.gada ___________

6.2.

PROJEKTA DOKUMENTU G LABĀŠANA

Finansējuma saņēmējam jāuzglabā visi ar projektu saistīto dokumentu oriģināli vai to
atvasinājumi ar juridisku spēku. Minimālais projekta dokumentu glabāšanas termiņš
noteikts projekta līgumā.

ĒR!

Projekta dokumentu glabāšanas termiņš – 10 (desmit) gadi no
projekta īstenošanas beigām! Par projekta īstenošanas beigām
uzskata noslēguma maksājuma veikšanas datumu finansējuma
saņēmējam.
Ieteikums – NEKO NEMET
LAUKĀ!
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7. PĀRBAUDES PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETĀ
Fonds veic šādas pārbaudes projekta īstenošanas vietā:
 progresa pārbaude projekta īstenošanas vietā projekta īstenošanas laikā
(pirms maksājuma saņemšanas), lai pārliecinātos, ka projekta īstenošana tiek
veikta atbilstoši projekta līgumam un norādītajam pārskatā un maksājuma
pieprasījumā, t.sk.:
 ka projekts tiek īstenots saskaņā ar projekta līgumā paredzētajiem
nosacījumiem un atbilstoši pārskatā un maksājuma pieprasījumā
atspoguļotajai informācijai;
 pārskatā un maksājuma pieprasījumā identificētās, projekta gaitā iegūtās
vērtības dabā eksistē un darbi, pakalpojumi ir veikti;
 ka pārskatā un maksājuma pieprasījumā uzrādītie maksājumi ir veikti;
 ka projekta ietvaros uzstādītās iekārtas ir finansējuma saņēmēja īpašumā;
 ka projekts tiek ieviests saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 ka projekta dokumentācija tiek uzglabāta saskaņā ar projekta līguma
nosacījumiem.
 pēcnovērtējuma pārbaude projekta īstenošanas vietā pēc pēdējā
maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam, lai pārliecinātos, vai
finansējuma saņēmējs ir sniedzis patiesu informāciju monitoringa pārskatos,
nav veicis un neveic darbības, kas var būtiski izmainīt projekta mērķi, nav
pieļāvis līdzfinansēto ieguldījumu īpašumtiesību maiņu, iekārtu demontāžu vai
līdzfinansēto iekārtu pārvietošanu un pārkāpis citus līguma nosacījumus.
Fonds 5 dienas pirms pārbaudes veikšanas sazinās ar finansējuma saņēmēju, informē
par pārbaudi un vienojās par pārbaudes laiku. Par pārbaudes laiku Fonds arī nosūta
vēstuli finansējuma saņēmējam, vienlaicīgi nosūtot to uz finansējuma saņēmēja
elektroniskā pasta adresi, kas ir norādīts projekta iesniegumā.
Veicot pārbaudi projekta īstenošanas vietā projekta īstenošanas laikā, Fonds arī
pārbauda, vai finansējuma saņēmējs nodrošina, ka 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;
 projekta ietvaros noslēgtie līgumi par darbu/pakalpojumu izpildi un
preču piegādi;
 veiktos darbus, piegādes un sniegtos pakalpojumus apliecinoši
dokumenti, tai skaitā pieņemšanas - nodošanas akti, preču pavadzīmesrēķini, pavadzīmes, faktūrrēķini;
 veiktos maksājumus apliecinoši dokumenti, tai skaitā maksājumu
uzdevumi, konta izraksti par veiktajiem darījumiem.
Tāpat pārbaudē, 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:
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 darbi vai piegādes ir veiktas un pakalpojumi ir sniegti saskaņā ar
finansējuma saņēmēja un izpildītāja noslēgtajiem līgumiem;
 maksājumi atbilst izpildītāju noslēgtajiem līgumiem, veiktajiem
darbiem, piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem, un finansējuma
saņēmējam ir attiecīgie attaisnojuma dokumenti.
Pārbaudē projekta īstenošanas vietā Fonds var pieaicināt neatkarīgus ekspertus
uzstādīto iekārtu un veikto darbu atbilstības novērtēšanai.
8. PROJEKTA PĀRSKATS UN MAKSĀJUMU P IEPRASĪJUM S
Finansējuma saņēmējs pēc aktivitāšu pabeigšanas, kas ir paredzētas līgumā par
projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā pēc projekta līguma beigu
termiņa, iesniedz Fondā šādus dokumentus:


projekta pārskatu par visu projekta īstenošanas periodu, kas sagatavots
atbilstoši projekta līguma 1.pielikumam;



iekārtu uzstādīšanas vietas vai vietu fotofiksāciju, tajā skaitā uzstādītās
iekārtas tehniskos rādītājus vai uzstādītās iekārtas modeļa koda fotofiksāciju;



maksājuma pieprasījumu, kas sagatavots atbilstoši paraugam un projekta
līguma 2.pielikumam;



projekta aktivitāšu izpildi un samaksu apliecinošu dokumentu (attiecināmās
izmaksas attaisnojošie dokumenti) KOPIJAS, kas noteikti līguma
3.pielikumā.
Aktuālā pārskata un maksājuma pieprasījuma forma, kas jāievēro un
jāaizpilda, ir atrodamas Fonda mājas lapā http://www.lvif.gov.lv/?object_id=30171.

Pievienoto dokumentu oriģināliem ir jāglabājas pie finansējuma saņēmēja,
savukārt gan projekta pārskatam, gan maksājuma pieprasījumam jāpievieno
projekta dokumentu kopijas, kuras finansējuma saņēmējs ir apliecinājis atbilstoši
LR normatīvo aktu prasībām.
8.1.

PROJEKTA PĀRSKATA UN MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMA
AIZPILDĪŠANA UN IESN IEGŠANA

Projekta pārskata un maksājuma pieprasījuma iesniegšanas kārtība


Projekta pārskatu un maksājuma pieprasījumu finansējuma saņēmējs Fondā
iesniedz vienā no veidiem:
a) personīgi Fondā Ģertrūdes ielā 10/12, Rīgā, vienlaicīgi nosūtot projekta
pārskatu (bez pielikumiem) elektroniskā veidā uz e-pastu:
majsaimniecibas@lvif.gov.lv;
b) nosūtot pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu (adrese: SIA „Vides
investīciju fonds”, Ģertrūdes iela 10/12, Rīga, LV-1010), vienlaicīgi
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nosūtot projekta pārskatu (bez pielikumiem) elektroniskā veidā uz e-pastu:
majsaimniecibas@lvif.gov.lv;
c) elektroniski, nosūtot uz adresi majsaimniecibas@lvif.gov.lv, apstiprinot
dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu.
Pirms dokumentu sūtīšanas elektroniskā veidā pārliecinieties, ka
nosūtāmā versija ir identiska papīra formā iesniegtajai!



Projekta pārskatu un maksājuma pieprasījumu paraksta:
a) Finansējuma saņēmējs;
b) Finansējuma saņēmēji, ja līgumu parakstījuši vairāki kopīpašnieki vai
finansējuma saņēmēja (nepilngadīga persona) vecāki;
c) Pilnvarotā persona, ja to paredz pilnvarojums.
Projekta pārskats un maksājuma pieprasījums ir jāiesniedz 1 (vienā)
oriģināleksemplārā. Pievienotie dokumenti – finansējuma saņēmēja
apliecinātas kopijas (var būt sašūtas kopā ar pārskatu).
Projekta pārskatam un tā pielikumiem jābūt caurauklotam
atsevišķi no maksājuma pieprasījuma!
Maksājuma pieprasījumam jābūt atsevišķi cauršūtam un
caurauklotam bez pielikumiem!



Finansējuma saņēmējs pirms dokumentu iesniegšanas Fondā saglabā sev 1
(vienu) iesniegto dokumentu eksemplāru. Fonds projekta pārskatu un
maksājuma pieprasījuma kopijas neizsniedz.



Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta pārskatā un maksājuma
pieprasījumā ietverto ziņu pilnīgumu un patiesumu.

Noslēguma pārskata un maksājuma pieprasījuma noformēšanas kārtība
1. Projekta pārskata un maksājuma pieprasījuma oriģinālam ir jābūt sagatavotam:


datorrakstā;



latviešu valodā;



nedrīkst būt neatrunāti labojumi;



jāaizpilda visas projekta pārskata un maksājuma pieprasījuma sadaļas;



visiem veiktiem aprēķiniem lietotā naudas vienība ir LR nacionālā naudas
vienība lats (LVL), ja maksājumi ir veikta citā valūtā, tad summu latos rēķina
pēczemākā no kursiem: Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa maksājuma
veikšanas dienā vai komercbankas valūtas kursa, kurā veikts maksājums;



summas obligāti jānorāda ar diviem cipariem aiz komata;



visām lapām jābūt caurauklotām/cauršūtām un sanumurētām, pēdējās lapas
aizmugurē jābūt norādei "Sanumurētas un caurauklotas (cipars vārdiem) lp.",
datums, paraksts un paraksta atšifrējums.
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Kārtība, kādā jāiesniedz un jānoformē papildu informācija projekta pārskatam
un maksājuma pieprasījumam


Papildu informācija ir jāiesniedz, pamatojoties uz Fonda nosūtīto vēstuli.



Papildu informācija Fondā jāiesniedz Fonda norādītajā laikā.



Papildu informācija par projekta pārskata un maksājuma pieprasījuma
pārbaudē konstatētajām nepilnībām jānoformē vēstulē. Ja vēstulei tiek
pievienoti dokumenti (apliecinātas kopijas), tie vēstulē jāuzskaita.



Ja precizējumi tiek veikti kādā no projekta pārskata vai maksājuma
pieprasījuma formas sadaļām, atkārtoti jāiesniedz visa projekta pārskata vai
maksājuma pieprasījuma forma.



Papildu iesniedzamā informācija jāiesniedz vienā eksemplārā.

Jo kārtīgāk un precīzāk būs sakārtoti attaisnojuma dokumenti un sagatavots
maksājuma pieprasījums, jo ātrāk to varēs izskatīt, apstiprināt un veikt
maksājumu!
8.1.1.

PROJEKTA PĀRSKATA AIZPILDĪŠANA

1.Projekta identifikācija
Projekta īstenošanas periods ir jānorāda no līguma noslēgšanas brīža līdz pēdējā
maksājuma datumam.
1.1. projekta līguma numurs – jānorāda no projekta līguma (identifikācijas numurs);
1.2. projekta nosaukums – jānorāda no projekta līguma;
1.3. KPFI finansējuma saņēmējs – jānorāda finansējuma saņēmēja vai pilnvarotās
personas nosaukums saskaņā ar līgumu;
1.4. projekta īstenošanas vieta – jānorāda ēkas atrašanās vieta, kur tiks īstenots
projekts;
1.5. ēkas kadastra numurs – jānorāda ēkas kadastra numurs no projekta;
1. Projekta identifikācija
1.1.

Projekta līguma Nr.

KPFI-11/5000

1.2.

Projekta nosaukums

Saules kolektoru un siltumsūkņa uzstādīšana Ķekavas
pagasta "Brēmeri"

1.3.

KPFI

finansējuma

saņēmējs Kārlis Apsītis
Vai
Kārlis Apsītis, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Augusta
Saule

(Vārds Uzvārds vai dzīvokļu īpašnieku
biedrības nosaukums)

1.4.

Projekta īstenošanas vieta

"Brēmeri" Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV2123
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1.5.

Ēkas kadastra numurs

80 500 201 432 002

2. Projekta ietvaros uzstādīto tehnoloģisko iekārtu tehniskā specifikācija
„Projekta ietvaros uzstādīto tehnoloģisko iekārtu tehniskā specifikācija” –
jānorāda informācija par visām projekta ietvaros uzstādītajām tehnoloģiskajām
iekārtām atbilstoši projekta iesnieguma 2.5. sadaļai un noslēgtajiem līgumiem ar
piegādātāju:
Nr.
p.k.

Tehnoloģiskā
iekārta

1.

Saules kolektors nominālā jauda
Thermo Solar 250
(Horizontālais)
darba stundas gadā

2.

Tehnoloģiskās iekārtas Mērvien
specifikācija
ība

Rādītājs

kW

5.36

stundas

1450

Piezīmes

lietderības koeficients

0.82

tehnoloģiskās
iekārtas sertifikāta
nosaukums

Solar Keymark
kvalitātes
sertifikāts 1220

Siltuma
sūknis nominālā jauda
gaiss/ūdens
Belaria*33
(EN darba stundas gadā
225)

kW

33..2

stundas

2500

lietderības koeficients

3.6

tehnoloģiskās
iekārtas sertifikāta
nosaukums

Declaration
Conformity
420777

of

a) kolonnā „Tehnoloģiskās iekārtas” jānorāda iekārtas veids, ražotājs un modelis, ja ir
iespējams, tad uzrādīt kādam standartam atbilst šī konkrētā iekārta vai arī cita
pieejamā informācija par šo iekārtu;
b) kolonnā „Rādītāji” jānorāda iekārtas tehniskie dati:


nominālā jauda - jānorāda kW,



darba stundas gadā - jānorāda, cik stundas gadā šī iekārta strādās,



lietderības koeficients - jānorāda pēc ražotāja datiem,



tehnoloģiskās iekārta sertifikāta nosaukums - jānorāda sertifikāta nosaukums
un numurs;

c) kolonnā “Piezīmes” informāciju norāda informāciju, ko uzskata par svarīgu
pārskata izvērtēšanai.
3. Informācija par projekta īstenošanas gaitu, problēmām/atsauksmes par
piegādātājiem, montētājiem.
Projekts tika pabeigts paredzētajā termiņā, netika konstatētas būtiskas problēmas, kas
traucētu projekta gaitu. Saules kolektors tika piegādāts un uzstādīts laikā. Siltumsūknis
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tika piegādāts ar aizkavēšanos, bet tas netraucēja uzstādīt to paredzētajā termiņā.
Montētāji savu darbu paveica kvalitatīvi.

4. Pārskatam pievienotie pielikumi (atbilstoši projekta līguma 3.pielikumam)
Jābūt redzamai pašai ēkai, vieta kopā ar uzstādīto iekārtu, iekārtas tehniskie dati
(metāla plāksnīte uz iekārtas ar tehniskajiem datiem). Attēliem jābūt vismaz četriem.
Nr.p.k. Pielikuma nosaukums
1.
Saules kolektoru atrašanās vietas un tehnisko rādītāju fotofiksācija.
2.

Siltumsūkņa atrašanās vietas un tehnisko rādītāju fotofiksācija.

...

Apliecinājums
Finansējuma saņēmējs vai pilnvarotā persona, ar savu parakstu apliecina, ka
finansējuma saņēmējs projekta ieviešanu veicis, ievērojot projekta līguma
nosacījumus, LR normatīvos aktus, ka visa projekta pārskatā un tā pielikumos sniegtā
projekta īstenošanas informācija ir patiesa un faktiem atbilstoša, ka tā atspoguļo
projekta īstenošanu saskaņā ar līgumu par projekta īstenošanu un pievienoto
dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem.
8.1.2.

MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMA AIZPILDĪŠANA

1. Informācija par pieprasījumu
1.1. Pieprasījuma summa – sakrīt ar 4.sadaļā „Projekta attiecināmie izdevumi”
aprēķināto KPFI finansējumu un nepārsniedz līgumā noteikto atbalsta summu.
1. INFORMĀCIJA PAR PIEPRASĪJUMU
1.1.

Maksājuma pieprasījuma summa

7 000.00

2. Informācija par projektu
2.1. Līguma numurs – projekta līguma numurs;
2.2. Projektu konkurss – „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību
sektorā”;
2.3. Projekta nosaukums – no projekta līguma.
9. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU
2.1. Projekta līguma numurs

KPFI-11/5000

2.2. Projektu konkurss

Atjaunojamo
energoresursu
mājsaimniecību sektorā

izmantošana

2.3. Projekta nosaukums

Saules kolektoru un siltumsūkņa
Ķekavas pagasta "Brēmeri"

uzstādīšana

3. Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma saņēmējs
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Jānorāda finansējuma saņēmēja vārds, uzvārds, pilnvarotās personas vārds uzvārds
vai dzīvokļu īpašnieku biedrības nosaukums, statuss, reģistrācijas numurs, personas
kods, adrese, projekta konta numurs finansējuma saņemšanai, bankas nosaukums
SWIFT kods, tālrunis, e-pasta adrese.
10. KLIMATU PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTA FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS
Kārlis Apsītis
3.1.

Vārds Uzvārds vai dzīvokļu īpašnieku Vai
biedrības nosaukums
Kārlis Apsītis, kuru uz pilnvaras pamata
pārstāv Augusta Saule
vai

dzīvokļu

3.2.

Statuss (fiziska persona
īpašnieku biedrība)

3.3.

Personas kods vai dzīvokļu īpašnieku
111111-10011
biedrības reģistrācijas numurs

3.4.

Adrese

3.6.

Konta numurs KPFI maksājuma saņemšanai LV59HABA0165110250555

3.7.

Bankas nosaukums, SWIFT kods

Swedbank, HABALV22

3.9.

Tālrunis

22222222

Fiziska persona

Brīvības iela 1, Jelgava

3.10. E- pasta adrese

K.Apsitis@inbox.lv
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4. 4. PROJEKTA ATTIECINĀMIE IZDEVUMI

Nr.
p.k.

Izdevumu pozīcija
saskaņā ar projekta
iesnieguma 3.2. un
2.5.punktu*

Darbu
izpildītājs/
pakalpojumu
sniedzējs

Projekta
izdevumu
apraksts
(izmaksu
veids,
tehnoloģijas
nosaukums,
modelis)

Izpildes
līguma datums
un numurs

Preču/pakalpoju
mu /darbu
saņemšanu
apliecinošā
dokumenta
datums un
numurs
(Pieņemšanas/
nodošanas akts)

Rēķina summa (latos)
Izdevumus
pamatojoša
dokumenta
datums
numurs
(Rēķins)

Samaksas
dokumenta
datums un
numurs (
Maksājuma
uzdevums)

Summa
bez PVN

PVN
summa

Summa
ar PVN

Kopējie
attiecināmi
e izdevumi

1. Iekārtu, kas izmanto atjaunojamos energoresursus:

1.1.

1.2.

saules kolektoru
iegādes izmaksas,
pieslēgšanas un
ieregulēšanas izmaksas
(tai skaitā iekārtu
darbināšanas
apmācības izmaksas)
uzstādīšanas izmaksas
siltumsūkņa iegādes
izmaksas,
pieslēgšanas un
ieregulēšanas izmaksas
(tai skaitā iekārtu
darbināšanas
apmācības izmaksas)
uzstādīšanas izmaksas

SIA
"DSD"

SIA
"Express"

TiSUN
plaknes
absorbcijas
saules
kolektors
(FM-H)

Siltuma
sūknis
gaiss/ūdens
Belaria*33
(EN255)

Nr.1
05.08.2011.
p/n akts Nr.1
21.10.2011.

Nr.8
08.08.2011.
p/n akts Nr.2
24.10.2011.

Avansa
rēķins Nr.1
05.09.2011.

Nr.4
08.09.2011.

2 049.18

450.82

2 500.00

2 500.00

Nr.3
24.10.2011.

Nr.5
28.10.2011.

2 049.18

450.82

2 500.00

2 500.00

Avansa
rēķins Nr.1
05.09.2011.

Nr.6
08.09.2011

5 922.13

1 302.87

7 225.00

7 225.00

Nr.12
25.10.2011.

Nr.7
31.10.2011.

1 045.08

229.92

1 275.00

1 275.00

90.16

500.00

500.00

2. Dalīto vadības sistēmu uzstādīšana
Vadības
Nr.9
p/n akts Nr.3
Nr.9
Nr.10
sistēmas
409.84
05.08.2011.
24.10.2011.
25.10.2011.
31.10.2011.
iegāde
3. Būvdarbu veikšanas izmaksas, kas tieši saistītas ar atbalstāmajām aktivitātēm:

2.1.

dalīto vadības sistēmu
uzstādīšanas izmaksas

3.1.

vēja ģeneratoru pamatu
būvniecības izmaksas

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2.

energoavotu ar siltuma
sūkņiem ierīkošanas
būvdarbu izmaksas,
tostarp urbšanas darbu
izmaksas

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

SIA
"DSD"
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Piezīm
es

Attiecināmie izdevumi kopā:
KPFI finansējums (%):**
Privātais finansējums (%):

Finansējuma saņēmējs ___________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums)

8 381.15

50.00%
50.00%
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14 000.00

14 000.00
7 000.00
7 000.00

Datums 21.11.2011.

* izdevumu pozīcijas jānorāda par katru tehnoloģiju
** atbilstoši projekta līguma Speciālo noteikumu 4.1.1.punkā norādītajam (līdz 50%, bet ne vairāk kā 7000.00 LVL)

1 843.85

4. sadaļā „Projekta attiecināmie izdevumi”:
Aizpilda saskaņā ar projekta iesniegumā apstiprinātajām atbalstāmajām aktivitātēm,
norādot izdevumu attaisnojošo dokumentu numurus un datumus, līgumu datumus un
numurus, pieņemšanas nodošanas aktu datumus un numurus, samaksas dokumentu
datumus un numurus.


izmaksu summu vērtības jānorāda ar diviem cipariem aiz komata, tās
nenoapaļojot līdz veselam skaitlim;



kolonnā „Kopējie attiecināmie izdevumi” jānorāda tāda attiecināma izdevuma
summa, kas nodrošinātu maksājuma pieprasījuma summas iekļaušanos
pieļaujamā apmērā, atlikušo attiecināmo izdevumu summu (attiecīgo atzīmi
veicot kolonnā „Piezīmes”), piemēram – sadārdzinājuma gadījumā
attiecināmās izmaksās iekļauj izmaksas tādā apmērā, kā apstiprināts projektā;



Maksājuma datums - Maksājuma uzdevums tiek sagatavots vienā dienā, bet
naudas pārskaitījums var notikt arī nākamajā dienā. Pārskaitījums tiek
uzskatīts par veiktu tajā dienā, kad nauda tiek noņemta no projekta konta,
tāpēc datums, kas jānorāda pieprasījumā, ir faktiskā naudas pārskaitījuma
datums;



Fondā iesniedzamie dokumenti (kopijas) ir norādīti projekta līguma
3.pielikumā „Attiecināmās izmaksas apliecinošie dokumenti”;



Ailē „Attiecināmie izdevumi – kopā” – saskaita izdevumus kopā visās
izmaksu pozīcijās attiecīgajās kolonnās;



„KPFI finansējums” – aprēķina, piemērojot projekta līgumā noteikto KPFI
finansējuma (atbalsta) intensitāti (%);



„Privātais finansējums” – norāda finansējuma saņēmēja privāto finansējumu,
ņemot vērā projekta līguma noteikto finansējuma saņēmēja līdzfinansējuma
intensitāti.

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– apstiprināts ar finansējuma saņēmēja parakstu, paraksta atšifrējumu,
datumu.
9. ATBILDĪBA PAR PROJEKTA REZULTĀTIEM
9.1.

MONITORINGA VEIKŠANA

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.11 sadaļu "X.Finansējuma saņēmēja atbildība par
projekta rezultātiem", finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta iesniegumā
un projekta līgumā norādīto plānoto rezultātu (tai skaitā oglekļa dioksīda
emisijas samazinājuma) sasniegšanu. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.11 59.punktu, 3
(trīs) gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas katru gadu veic projekta rezultātu
monitoringu un līdz nākamā gada 31.janvārim iesniedz Fondā projekta rezultātu
monitoringa pārskatu (projekta līguma 4.pielikums).
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Aizpildot projekta rezultātu pārskatu finansējuma saņēmējs apliecina, ka iekārtas tiek
ekspluatētas atbilstoši projekta mērķim, kā rezultātā tiek pieņemts, ka plānotais
rezultāts, CO2 emisijas samazinājums t gadā, tiek sasniegts.
Finansējuma saņēmējam nav pienākums veikt uzskaiti par iekārtās saražoto
elektroenerģijas un/vai siltumenerģijas daudzumu, vienlaicīgi Fonds iesaka veikt
saražotās enerģijas monitoringu, lai novērtētu plānotā enerģijas samazinājuma un
ietaupījuma atbilstību faktiskajam.
Izlases kārtā Fonds var veikt padziļinātu projektu rezultātu monitoringu, lūdzot
finansējuma saņēmēju iesniegt skaitītāju rādītājus un/vai uzrādīt skaitītāju rādījumus
pārbaudes īstenošanas vietā laikā.
9.2.

MONITORINGA PĀRSKATA AIZPILDĪŠANA UN
IESNIEGŠANA

Monitoringa pārskata iesniegšanas kārtība


Monitoringa pārskatu finansējuma saņēmējs Fondā iesniedz vienā no veidiem:
a) personīgi Fondā Ģertrūdes ielā 10/12, Rīgā, vienlaicīgi nosūtot projekta
pārskatu (bez pielikumiem) elektroniskā veidā uz e-pastu:
majsaimniecibas@lvif.gov.lv;
b) nosūtot pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu (adrese: SIA „Vides
investīciju fonds”, Ģertrūdes iela 10/12, Rīga, LV-1010), vienlaicīgi
nosūtot projekta pārskatu (bez pielikumiem) elektroniskā veidā uz e-pastu:
majsaimniecibas@lvif.gov.lv;
c) elektroniski, nosūtot uz adresi majsaimniecibas@lvif.gov.lv, apstiprinot
dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu.



Monitoringa pārskatu paraksta:
d) Finansējuma saņēmējs;
e) Finansējuma saņēmēji, ja līgumu parakstījuši vairāki kopīpašnieki vai
finansējuma saņēmēja vecāki (ja ir nepilngadīga persona);
f)

Pilnvarotā persona, ja to paredz pilnvarojums.
Monitoringa pārskats ir jāiesniedz 1 (vienā) oriģināleksemplārā.



Finansējuma saņēmējs pirms dokumenta iesniegšanas Fondā saglabā sev 1
(vienu) iesniegtā dokumenta eksemplāru. Fonds monitoringa pārskata kopijas
neizsniedz.



Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta rezultātu monitoringa pārskatā
ietverto ziņu pilnīgumu un patiesumu.

Monitoringa pārskata noformēšanas kārtība
2. Monitoringa pārskata oriģinālam ir jābūt sagatavotam:
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datorrakstā;



latviešu valodā;



nedrīkst būt neatrunāti labojumi;



jāaizpilda visas pārskata sadaļas.
10.IEVIEŠANAS NOSACĪJUMI ATTIEC ĪBĀ UZ DZĪVOJAMO
MĀJU UN IEKĀRTĀM, KURAS UZSTĀDĪTAS PROJEKTA
IETVAROS

Lai nodrošinātu projekta mērķu sasniegšanu un atbilstoši MK noteikumu Nr.11
58.punktam ar apakšpunktiem finansējuma saņēmējam ir jāievēro vairākas prasības
piecu gadu pēcievešanas periodā:
Iekārtas
 iekārtas ekspluatē īpašumā, kur tās uzstādītas;
 saražoto enerģiju izmanto tikai mājsaimniecības vajadzībām;

 uzturēt un saglabāt projekta ietvaros iegādātās un uzstādītās iekārtas un tās,
zādzības gadījumā vai gadījumā, ja iekārtas tiek bojātas vai iznīcinātas, no
apdrošināšanas atlīdzības (ja finansējuma saņēmējs ir veicis iekārtu
apdrošināšanu), apdrošināšanas atlīdzības un saviem līdzekļiem (ja
apdrošināšanas atlīdzība nav pietiekama) vai saviem līdzekļiem pilnā apmērā.
Dzīvojamā māja
 mājai nemaina lietošanas veidu un to nenojauc;
 māja netiek atsavināta, izīrēta un izmantota saimnieciskās darbības veikšanai.
Piemēri:
1. Saražoto elektroenerģiju vai siltumenerģiju nav atļauts izmantot viesu namam vai
veikalam.
2. Mājsaimniecības elektrības rēķinus un apkures izmaksas nav atļauts iekļaut
saimnieciskās darbības izdevumos.
3. Juridiskās adreses reģistrēšana netiek uzskatīta par saimniecisko darbību.
4. Daļu ēkas nav atļauts izīrēt ne fiziskām personām, ne komercdarbībai.

Ja tomēr finansējuma saņēmējam rodas apstākļi, kad nav iespējams nodrošināt
nosacījuma par dzīvojamās mājas neatsavināšanu ievērošanu, nekavējoties ir
jāinformē Fonds un jāiesniedz projekta līguma grozījumu pieprasījums, vienlaicīgi
nodrošinot, ka jaunais īpašnieks ir atbildīgs par projekta rezultāta sasniegšanu un
turpina pildīt projekta līguma nosacījumus.
Dokumenti
Finansējuma saņēmējam ir pienākums ne mazāk kā 10 (desmit) gadus pēc KPFI
finansējuma maksājuma saņemšanas nodrošināt visu ar projekta īstenošanu saistīto
dokumentu, tajā skaitā projekta iesnieguma, ar projektu saistītās korespondences,
projekta ietvaros noslēgto līgumu, veikto būvdarbu, piegāžu un sniegto pakalpojumu
apliecinošo dokumentu, kā arī veikto maksājumu apliecinošo dokumentu oriģinālu vai
to atvasinājumu ar juridisku spēku glabāšanu.
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Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar projekta līguma Vispārīgo noteikumu 2.1.6.6.
finansējuma saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Fondu par jebkādiem
notikumiem un apstākļiem, kas apdraud vai negatīvi ietekmē, vai kas varētu apdraudēt vai
negatīvi ietekmēt projekta rezultātus vai projekta līguma izpildi.
Finansējuma saņēmējs, parakstot projekta līgumu, ir apņēmies
ievērot nosacījumus attiecībā uz uzstādītajām iekārtām un
dzīvojamo māju. Ja iepriekšminētie nosacījumi netiek ievēroti,
finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt saņemto
KPFI finansējumu!
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