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Vides investīciju fonds 

08.11.2007. likums "Par Latvijas Republikas 
dalību Kioto protokola elastīgajos 
mehānismos"  
 
 uzrauga projektu īstenošanu un līgumu 

par projektu īstenošanu izpildi 

 pārbauda projektu īstenotāju iesniegtos 
pārskatus par projektu īstenošanas 
progresu un veic projektu rezultātu 
monitoringu 
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Konkursa «Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā» II kārtā Vides investīciju fonds nodrošina 
vērtēšanas komisijas sekretariāta funkcijas 



Projektu īstenošanas beigu datums 

2013.gada 30.augusts 

 

Līdz Projekta īstenošanas beigu datumam ir jābūt faktiski 
pabeigtām visām projekta aktivitātēm, kas apliecināts arī ar  

attiecīgiem dokumentiem. 

Istenošanas termiņa pagarināšana nav iespējama. 

 

Maksimāla projekta gatavības pakāpe + skaidra 
projekta īstenošanas gaita + minimāls risks 
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Projektu ieviešanas riski 

• Netiek iesniegti vai iesniegti neatbilstoši piedāvājumi 
iepirkumā; 
– projekta iesniegumam neatbilstoša piegādājamo iekārtu specifikācija; 

– neatbilstošs iepirkuma izpildes termiņš. 

• Iepirkuma rezultāti tiek apstrīdēti; 

• Aktivitātes netiek pabeigtas līdz projekta beigu datumam vai 
veiktas neatbilstoši izpildes līgumam un projekta 
iesniegumam; 

 

• Projekta iesniegums netiek 

apstiprināts pēc izpildes līguma 

noslēgšanas un aktivitāšu uzsākšanas. 
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=danger+scale&source=images&cd=&cad=rja&docid=jgUcMy4C3VJgZM&tbnid=D8uULIL4i0WTWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://toolboxes.flexiblelearning.net.au/demosites/series13/13_05/toolbox13_05/unit2_preventing_fires/section1_bushfires/lesson3_fire_danger_ratings.htm&ei=KxO2UZSONOaY0QX-koDYBA&psig=AFQjCNGm56Zp_tVfmdr67ejx3Cv_1lNrrw&ust=1370973034748760


Projektu iesniegumu saturs 

Projekta iesniegumu sagatavo atbilstoši MK noteikumu Nr.408 
VI.nodaļas "Projekta iesnieguma saturs un iesniegšana" 
prasībām: 

– Aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (2.pielikums); 

– MK noteikumu Nr.408 28.punktā noteiktie papildus iesniedzamie 
dokumenti: 

• projekta iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu; 

• projekta iesniedzēja apliecinājums; 

• apliecinājums par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma 
nodrošināšanu; 

• iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamās tehniskās specifikācijas; 

• projekta tehniskais raksturojums. 
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Informācija projekta iesnieguma 
sagatavošanai 

• MK noteikumi Nr.408 " Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 
projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums". 

 

• Vadlīnijas projektu iesniedzējiem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 
otrās kārtas ietvaros. 

 

• Jautājumi un atbildes. 

 

http://www.lvif.gov.lv/?object_id=33012 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=16799 
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Projektu iesniegumu iesniegšana 

Projekta iesniegumus iesniedz 

no š.g. 3. jūnija līdz š.g. 3.jūlijam (ieskaitot) 

 

Projekta iesniegumus var iesniegt: 

• personīgi darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:30 Ģertrūdes ielā 10/12, 
2.stāvā Rīgā; 

• nosūtot pa pastu: SIA „Vides investīciju fonds”, Ģertrūdes ielā 10/12, Rīgā, 
LV-1010; 

• noformētu elektroniskā dokumenta veidā, sūtot uz elektroniskā pasta 
adresi: kpfigaismas@lvif.gov.lv. 

 

Ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, par tā iesniegšanas laiku uzskata pasta 
zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu. 

7 

mailto:kpfigaismas@lvif.gov.lv


Projektu iesniegumu vērtēšana 

Projektu iesniegumu izskatīšanai un vērtēšanai atbildīgā iestāde izveido 
projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju. 

 

Projektu iesniegumus vērtēšanu veic saskaņā ar MK noteikumu Nr.408: 
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• 3.pielikumā noteiktajiem 
administratīvās vērtēšanas 
kritērijiem; 

 

• 4.pielikumā noteiktajiem 
kvalitātes vērtēšanas 
kritērijiem. 

 

http://www.iconarchive.com/show/or-icons-by-iconleak/justice-balance-icon.html
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=K5L4VJts10Ge6M&tbnid=0Ja7FKvYWf6YpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://the-cottage-at-pollywog-pond.blogspot.com/2011/09/what-is-scouts-really-teaching-our-boys.html&ei=9ge2UdlCz4zTBYS5gLgH&bvm=bv.47534661,d.bGE&psig=AFQjCNH7m0Ov7UZ3aWxxMU7eJm3zMPzNsQ&ust=1370970305869345


Projektu iesniegumu administratīvās 
vērtēšanas kritēriji 

Administratīvās vērtēšanas kritēriji - MK noteikumu Nr.408 3.pielikums 
(precizējami un neprecizējami kritēriji) 

• Vispirms tiek vērtēta projekta iesnieguma atbilstība noteikumu 
3.pielikuma 1.punktā minētajiem kritērijiem (neprecizējamie kritēriji). Ja 
projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam no neprecizējamiem 
kritērijiem, vērtēšanu neturpina; 

• Ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem šo noteikumu 
3.pielikumā minētajiem precizējamiem kritērijiem, projekta iesniedzējs 
tiek aicināts projekta iesniegumu precizēt 10 darbdienu laikā; 

• Ja noteiktajā termiņā precizēts projekta iesniegums netiek iesniegts vai arī 
pēc atkārtotas vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst vienam vai 
vairākiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, atbildīgā iestāde pieņem 
lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. 

• Neprecizējami kritēriji 2.3. un 4.6.punktā. 
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Projektu iesniegumu kvalitatīvās 
vērtēšanas kritēriji 

Kvalitatīvās vērtēšanas kritēriji - MK noteikumu Nr.408 
4.pielikums (3-81 punkts) 

• CO2 emisijas samazinājums (0-30); 

• Projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no kopējām attiecināmām 
izmaksām (0-10); 

• Projekta iesniedzēja finansiālais stāvoklis (0-2); 

• Apgaismojuma infrastruktūras atrašanās laika periods projekta iesniedzēja 
bilancē (1-2); 

• Tehnisko ilgtspēju izvērtējums (1-5); 

• Projektā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai (1-2); 

• Energoneefektīvo gaismekļu nomaiņa vai rekonstrukcija (0-10); 

• Gaismekļa kopējās izstarotās gaismas plūsmas lieluma attiecība pret 
nominālo jaudu Pnom (0-10); 

• Gaismekļu balastu lietderības koeficients (0-10). 
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Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas 
vērtējumu, ja: 

• projekta iesniegums atbilst visiem administratīvās 
vērtēšanas kritērijiem; 

• projekta iesniegumā paredzēto projekta aktivitāšu 
īstenošanai pēc projektu iesniegumu sarindošanas MK 
noteikumu 46.punktā minētajā secībā ir pietiekams 
finansējums atbilstoši šo noteikumu 4.punktam. 
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Nosacījumu 
izpilde 

10 d.d. 
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Pirms līguma noslēgšanas 
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• 10 darba dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas: 

– komersants - atver norēķinu kontu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē 
vai Valsts kasē; 

– pašvaldība, tās iestāde vai aģentūra - atver norēķinu kontu Valsts kasē. 

• nosūta Vides investīciju fondam informatīvu vēstuli (pa pastu vai 
elektroniski) par konta rekvizītiem. 

• iesniedz Vides investīciju fondā lēmumu par kredītresursu vai citu finanšu 
līdzekļu (ja tādus ir paredzēts piesaistīt) piešķiršanu projektam, norādot 
projektam piešķiramā finansējuma apmēru, ja minētais dokuments nav 
pievienots projekta iesniegumam. 

• iesniedz Vides investīciju fondā paziņojumu par iepirkuma procedūras 
rezultātiem, kas normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā noteiktajā 
kārtībā nav apstrīdēti un beidzies iepirkuma procedūras rezultātu 
apstrīdēšanas termiņš (ja attiecināms). 



Publiskā 
iepirkuma 
prasības 

IEPIRKUMI 
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Iepirkuma procedūrai ir jābūt pabeigtai 
līdz līguma par projekta īstenošanu 
noslēgšanai (paziņojums par iepirkuma 
procedūras rezultātiem). 

http://www.google.lv/imgres?imgurl=http://images.clipartof.com/small/24261-Clipart-Illustration-Of-A-Proud-Lime-Green-Construction-Worker-Man-In-A-Hardhat-Holding-A-Wrench-Clipart-Illustration.jpg&imgrefurl=http://www.clipartof.com/details/clipart/24261.html&usg=__x0ibPNIPWrwsH-l7CIqR_f40xak=&h=450&w=450&sz=57&hl=lv&start=1&itbs=1&tbnid=lyakADek8MX1RM:&tbnh=127&tbnw=127&prev=/images?q=green+construction&hl=lv&gbv=2&tbs=isch:1


Izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir radušās pēc 
tam, kad stājušies spēkā grozījumi noteikumos, 
kas paredz konkursa otrās kārtas rīkošanu t.i. 
pēc 31.05.2013., taču ne vēlāk kā līdz projekta 
īstenošanas termiņa beigām! 
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PĀRSKATI 

 Noslēguma pārskats – 10 darbdienu laikā pēc projekta 
īstenošanas termiņa beigām (līdz 13.09.2013) 

 Monitoringa pārskats – trīs gadus pēc projekta 
īstenošanas beigām līdz nākamā gada 31. janvārim 
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Maksājumi 

Avansa maksājums                                                         

 Komersantiem līdz 15% no KPFI summas (garantija)  

 pašvaldībām, tās iestādēm vai aģentūrām līdz 75% no KPFI                    

Noslēguma maksājums = KPFI finansējums – avanss – 
neattiecināmās/neatbilstoši veiktās izmaksas 
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Maksājuma pieprasījumam 
pievienojamie dokumenti 

 Iepirkuma dokumentācija (nolikums, 

pretendenta piedāvājums, iepirkuma komisijas 
dokumenti) 

 Pakalpojumu/piegāžu/būvdarbu līgums, tāme 

 Darbu/pakalpojuma saņemšanu apliecinošs 
dokuments (pieņemšanas-nodošanas akts, 
preču-pavadzīme rēķins) 

 Izdevumus pamatojošais dokuments (rēķins, 
faktūrrēķins, preču-pavadzīme rēķins) 

 Projekta konta izdruka (par periodā veiktajiem 
darījumiem) 
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Grozījumi projekta līgumā  
un projekta pieteikumā 

 Projekta Īstenošanas termiņa 
pagarināšana nav iespējama; 

 Grozījumi projekta aktivitātēs 
nav iespējami; 
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Publicitātes prasības 

Atbilst projekta 
iesniegumam 

Ievērotas MK 
noteikumu 56.punkta 

prasības 

KPFI logo un tā 
lietošanas nosacījumi 

(VidM 20.08.2009. 
rīkojums Nr.263) 

Publicitātes pasākuma 
īstenošanu 
apliecinošie 
dokumenti  
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Projekta rezultāti 

  

Līgumā noteiktais CO2 
emisijas samazinājums 

tonnās gadā! 

 

3 gadu monitorings 
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5 gadus pēc projekta 
īstenošanas termiņa beigām 
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Apgaismojuma infrastruktūra, kurā veiktas 
projektā atbalstāmās aktivitātes: 

• nav demontēta 

• tiek ekspluatēta 

• tiek uzskaitīta finansējuma saņēmēja bilancē 

• tiek iesaistīta pašvaldības autonomās funkcijas izpildē 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par pašvaldībām 

• atrodas pašvaldības publiskajā teritorijā 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=rdkOLcd1oCvFqM&tbnid=yFcYF95oua62hM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bankbazaar.com/guide/advantages-of-a-pre-approved-home-loan-for-home-buyers/18651/&ei=NAq2Ubr6Hemx0QXn_YHACg&bvm=bv.47534661,d.bGE&psig=AFQjCNE-WxGwxI_zVQEJJm2EWF6rcV0mtg&ust=1370970689267604


Informācija 

www.lvif.gov.lv 
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Līguma veidne  

Vadlīnijas projektu 

iesniedzējiem, projekta 

īstenošanai un monitoringam 

Pārskata un maksājuma 

pieprasījuma forma 

Piemēri 

 Informācija par semināriem 

 Jautājumi un atbildes 

 

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


Kontakti 

SIA „Vides investīciju fonds”  

Tālr.: 67845111 

E-pasts: 

kpfi@lvif.gov.lv 
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