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Projekta līgums 

 veikt projekta īstenošanu, ievērojot projekta 
īstenošanas termiņu un nodrošinot 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 

 Projekta līguma datums – 

 kad parakstījusi pēdējā no pusēm 
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Paziņojums par iepirkuma 

procedūras rezultātiem 

 

• 10 darbdienu laikā 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). 

 

• Iepirkumus, kas nepieciešami projekta sagatavošanai un īstenošanai  
finansējuma saņēmējs, kas ir  Latvijas Republikas pašvaldība, tās 
iestāde vai aģentūra veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas 
reglamentē publisko iepirkumu. 
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Paredzamā līgumcena PIL 

 

Iepirkuma procedūras 

Preces, pakalpojumi no        
30 000,00 latu 

Būvdarbi no 120 000,00 latu 

Iepirkumi saskaņā ar PIL 8.1 pantu 

Preces, pakalpojumi no 
3000,00 līdz 29 999, 99 latu 

Būvdarbi no 10 000,00 līdz 
119 999,99 latu 

Iepirkumi, kuriem nav PIL regulējuma 

Preces, pakalpojumi līdz 
2999,99 latu 

Būvdarbi līdz 9 999,99 latu 



 Paredzamo līgumcenu nosaka kā FS plānoto kopējo 
samaksu par līguma izpildi, ņemot vērā jebkuru izvēles 
iespēju un jebkurus līguma papildinājumus (iepirkuma 
priekšmeta piegādes un uzstādīšanas izmaksas, izmaksas, 
kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta lietošanu, kā arī citas 
konkrētajam iepirkumam būtiskas izmaksas). 

 

Piemēram-
būvdarbi+iekārta+piegāde+uzstādīšana+apmācība 

Paredzamā līgumcena 



Projekta konts 

Visus norēķinus projekta ietvaros finansējuma saņēmējs veic 
izmantojot Valsts kasē vai kredītiestādē atvērto projekta 
kontu! 

 

 jebkuras izmaksas, kas tiks veiktas no cita konta (pēc 
projekta līguma noslēgšanas) vai skaidrā naudā, var tikt 
atzītas par neattiecināmām izmaksām 

 ja kontā nepietiek līdzekļu, finansējuma saņēmējs kontu 
papildina 
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Nodalīta grāmatvedība 

• Finansējuma saņēmējam 
jānodrošina atsevišķa ar projekta 
īstenošanu saistīto saimniecisko 
darījumu ieņēmumu un izdevumu 
grāmatvedības uzskaite, 
izmantojot kontus/subkontus vai 
dimensijas 

 

• kontu plānam vai grāmatvedības 
uzskaites politikai ir jābūt 
apstiprinātai ne vēlāk kā projekta 
līguma parakstīšanas dienā 
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Kontu plāns 

 jāietver visi ar projekta īstenošanu saistītie 
konti un subkonti 

 Kontu plānu noformē vienotā stilā 

"Pievienotās vērtības nodoklis KPFI"  

"Pievienotās vērtības nodoklis KPFI-13.1/100"  

 Kontu plānu sagatavo atbilstoši 2003.gada 
21.oktobra MK noteikumu Nr.585 "Noteikumi par 
grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" 
prasībām 
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Grāmatojumi 

 Uz darījumu un maksājumu apliecinošajiem 
dokumentiem jānorāda grāmatojums un 
summas konta D un K 

 Projekta izmaksām, kas radušās pirms projekta 
līguma noslēgšanas, jābūt pārgrāmatotām ar 
projekta īstenošanu saistītos grāmatvedības kontos, 
norādot grāmatojumus uz attaisnojuma 
dokumentiem 
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KPFI finansējuma izmaksas 
kārtība  

 Avansa maksājums = 75% no KPFI 
finansējuma (pašvaldībai, tās iestādei vai 
aģentūrai) 

 Noslēguma maksājums  = KPFI finansējums – 
avanss – neattiecināmās/neatbilstoši veiktās 
izmaksas 
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Izmaksu attiecināmība 

 ir nepieciešamas projekta ieviešanai un ir iekļautas 
projekta iesniegumā  

 ir radušās izmaksu attiecināmības periodā: 

 no 2013.gada 31.maija līdz 2013.gada 30.augustam 

 ir faktiski veiktas 

 ir iekļautas finansējuma saņēmēja aktīvos kā 
amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi 
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Izmaksu ierobežojumi 

Jebkuru projekta sadārdzinājumu attiecībā uz apstiprinātajām projekta 
attiecināmajām izmaksām sedz no finansējuma saņēmēja finanšu 
līdzekļiem! 

 

Jebkādi izdevumi, kas pārsniedz izmaksu pozīcijai paredzēto apjomu, ir 
neattiecināmi un jāsedz no finansējuma saņēmēja pašu līdzekļiem! 

 

• demontāžas darbi – līdz 7 % no kopējām attiecināmajām izmaksām 

• montāžas darbi – līdz 10 % no kopējām attiecināmajām izmaksām 

• apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīces, aizsardzības automātikas un 
pievada iegāde (papildus aprīkojums) - līdz 25 % no kopējām 
attiecināmajām izmaksām 
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 Projekta īstenošanas termiņa pagarināšana nav iespējama! 

 

 Grozījumi projekta aktivitātēs – ierobežoti! 

 

 Izmaiņas kontaktinformācijā: 

 pavadvēstule 

 aktualizētā projekta iesnieguma 1.1.sadaļa (pamatdati) un/vai 1.2.sadaļa 
(atbildīgā persona) 

 

 Izmaksu pārdalīšana starp projekta budžeta pozīcijām: 

 vēstule, kurā minēts pamatojums ar apliecinošiem dokumentiem 

 aktualizētā projekta iesnieguma 4.2.sadaļa 

Grozījumi projektā 



Grozījumi projektā (II) 

 Ja grozījumi skar projekta aktivitātes (izmaiņas tehniskajā specifikācijā, 
risinājumos, papildu darbi, darbu izslēgšana, aizvietošana utt.): 

 Pavadvēstule, kurā detalizēti aprakstīta grozījumu būtība un pamatojums 

 aktualizētas visas tās projekta iesnieguma sadaļas, kuras skar izmaiņas 

 katras ielas vai publiskās teritorijas profila shēma (ja attiecināms) 

 projektējamā apgaismojuma aprēķini katrai projekta īstenošanas profila 
shēmai (ja attiecināms) 

 oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma aprēķini 

 elektroenerģijas patēriņš pēc projekta īstenošanas, norādot projektējamo 
gaismekļu jaudu un tipu 

 cita pamatojošā dokumentācija (kas apstiprina grozījumu pamatojumā 
minēto informāciju 
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Projekta publicitāte 
 

Lai nodrošinātu projekta publicitāti, finansējuma saņēmējs: 

• pēc projekta īstenošanas izvieto finanšu instrumenta informatīvo 
plāksnīti saskaņā ar projekta līgumā noteiktajām prasībām 

• projekta īstenošanas laikā ne retāk kā reizi ceturksnī izvieto 
informāciju par projekta īstenošanu, finanšu izlietojumu un 
panākto oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu vienā no šādiem 
informācijas popularizēšanas veidiem:  

– vietējā laikrakstā;  

– savā tīmekļa vietnē (ja tāda ir);  

– veic citus publicitātes pasākumus pēc saviem ieskatiem. 
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Publicitātes prasības 
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Vides ministrijas rīkojums 

 Par Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta logo un tā lietošanas 

nosacījumiem (20.08.2009./Nr.263) 

http://www.lvif.gov.lv/?object_id=18833 

 



Atbildība par rezultātu 

• Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta 
iesniegumā un projekta līgumā noteikto rezultātu 
sasniegšanu, tai skaitā par oglekļa dioksīda 
emisiju samazinājumu. 

 

• Trīs 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 
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Finansējuma saņēmējs piecus gadus pēc projekta 
īstenošanas termiņa beigām nodrošina, ka 
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. 

Finansējuma saņēmēja saistības 



Dokumentu glabāšanas termiņš – 10 gadi no projekta 
īstenošanas beigām! 

  

Par projekta īstenošanas beigām uzskata noslēguma 
maksājuma veikšanas datumu finansējuma saņēmējam 
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Pārbaudes projekta īstenošanas 
vietā 

Pārbaužu veidi: 

– pārbaudes projekta 
īstenošanas laikā (līdz 
noslēguma pārskata 
apstiprināšanai) 

– pārbaudes pēc pēdējā 
maksājuma veikšanas 
(pēcnovērtējuma) 5 
gadu laikā 
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Pārbaudes projekta īstenošanas 
laikā 

Lai pārliecinātos : 

ka projekts tiek īstenots saskaņā ar projekta līgumā paredzētajiem 
nosacījumiem un atbilstoši noslēguma pārskatā atspoguļotajai 
informācijai 

noslēguma pārskatā un maksājuma pieprasījumā identificētās, projekta gaitā 
iegūtās vērtības (pamatlīdzekļi) dabā eksistē un darbi, pakalpojumi ir 
veikti 

ka noslēguma pārskatā un maksājuma pieprasījumā uzrādītie maksājumi ir 
veikti 

ka projekta ietvaros iepirktie pamatlīdzekļi/radītās vērtības ir finansējuma 
saņēmēja īpašumā 

ka projekts tiek ieviests saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

ka projekta dokumentācija tiek uzglabāta saskaņā ar projekta līguma 
nosacījumiem 

vai ir nodrošināta nodalītā grāmatvedības uzskaite 
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PĀRSKATS UN MAKSĀJUMA 
PIEPRASĪJUMS 

 

 Noslēguma pārskats + noslēguma maksājuma 
pieprasījums – 10 darbdienu laikā pēc projekta 
īstenošanas termiņa beigām (līdz 2013.gada 
13.septembrim) 



Noformēšana un iesniegšana 
Fondā (I) 

!!! Aktuālās noslēguma pārskata un maksājuma pieprasījuma formas, kas 
jāievēro un jāaizpilda, ir atrodamas Fonda mājas lapā: 

http://www.lvif.gov.lv/?module=explorer&object_id=33014 

 

http://www.lvif.gov.lv/?module=explorer&object_id=33014
http://www.lvif.gov.lv/?module=explorer&object_id=33014
http://www.lvif.gov.lv/?module=explorer&object_id=33014
http://www.lvif.gov.lv/?module=explorer&object_id=33014
http://www.lvif.gov.lv/?module=explorer&object_id=33014
http://www.lvif.gov.lv/?module=explorer&object_id=33014
http://www.lvif.gov.lv/?module=explorer&object_id=33014
http://www.lvif.gov.lv/?module=explorer&object_id=33014
http://www.lvif.gov.lv/?module=explorer&object_id=33014
http://www.lvif.gov.lv/?module=explorer&object_id=33014


Noformēšana un iesniegšana 
Fondā (II) 

• Izdrukātā veidā – kā ierakstītu pasta sūtījumu, nosūtot ar 
pavadvēstuli pa pastu vai iesniedzot personīgi, vienlaicīgi nosūtot 
pārskata elektronisko versiju (bez pielikumiem) uz e-pastu 
kpfi@lvif.gov.lv dokumenta iesniegšanas dienā, vai tikai 
elektroniski, apstiprinot dokumentus ar e-parakstu.  

• Projekta pārskatus Fonds pieņem katru darba dienu no plkst.8:30 
līdz 17:30 Ģertrūdes ielā 10/12, Rīgā, LV-1010 

• Projekta pārskatu apstiprina finansējuma saņēmēja 
amatpersona, kurai ir paraksta tiesības 

!Pirms Projekta pārskata sūtīšanas elektroniskā veidā pārliecinieties, 
ka nosūtāmā versija ir identiska papīra formā iesniegtajai! 

 

mailto:kpfi@lvif.gov.lv
mailto:kpfi@lvif.gov.lv
mailto:kpfi@lvif.gov.lv
mailto:kpfi@lvif.gov.lv
mailto:kpfi@lvif.gov.lv


• Noslēguma pārskats un maksājuma pieprasījums ir jāiesniedz 1 
(vienā) oriģināleksemplārā. Pievienotie dokumenti – apliecinātas 
kopijas! 

• jāaizpilda visas sadaļas un jānorāda visa prasītā projekta 
informācija 

• Projekta pārskatam jābūt caurauklotam un lapām sanumurētām. 

• Maksājuma pieprasījuma veidlapu, nedrīkst piešūt pie pārskata vai 
pamatojošiem dokumentiem! 

• Finansējuma saņēmējs saglabā Fondā iesniegtā noslēguma 
pārskata un maksājuma pieprasījuma oriģināleksemplāru! 

Noformēšana un iesniegšana 
Fondā (III) 



Pārskatam pievienojamie dokumenti I 

Ja tika piemērota iepirkuma procedūra 
atbilstoši likumam „Publisko iepirkumu 
likums” 

1. Uzaicinājumi un tehniskā specifikācija(-as). 
2. Izvēlētā pretendenta piedāvājums. 
3. Vērtēšanas ziņojums un komisijas sēžu 
protokols(-i). 
4. Lēmums par iepirkuma procedūras 
rezultātiem. 
5. Iepirkuma līgums. 

Ja netika piemērota iepirkuma procedūra 
atbilstoši likumam „Publisko iepirkumu 
likums” 

1. Iepirkuma līgums. 

Veikto iepirkumu apliecinošie dokumenti: 

 

 

 

Ja dokumenti jau tika iesniegti Fondā, tie atkārtoti nav jāpievieno 
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Publicitātes pasākumu rīkošanu apliecinošie dokumenti: 
Informācija finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē • publikāciju izdrukas no tīmekļa vietnes 

Publikācija laikrakstā • Publikācijas kopija 

Piestiprināta informatīva plāksne atbilstoši 
projekta līgumā noteiktajām prasībām 

• Piestiprinātās informatīvās plāksnes 
fotogrāfija 

Pārskatam pievienojamie dokumenti (II) 



Maksājuma pieprasījumam 
pievienojamie dokumenti 

 Projekta līguma 4.pielikums “Attiecināmās izmaksas 
apliecinošie dokumenti” 

 
! Ja dokumenti jau tika iesniegti Fondā, tie atkārtoti nav jāpievieno 

 

Ieteikums: 

Pieprasiet no izpildītājiem un iesniedziet Fondā līgumu tāmes un izpildes aktus 
arī elektroniskā formā! 

 



1. Preču iegāde 

1. Ar preču piegādātāju noslēgtais līgums, kuram kā 
neatdalāma sastāvdaļa pievienota detalizēta tāme. 

2. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i). 

3. Pieņemšanas-nodošanas akts(-i) vai preču pavadzīme(-
es) - rēķins(-i). 

4. Projekta konta apgrozījuma izdruka par pārskata 
periodu. 
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Vides investīciju fondā iesniedzamo 
dokumentu kopijas I 



2. Būvdarbu/pakalpojumu izmaksas 

1. Ar darbu izpildītāju noslēgtais līgums, kuram kā neatdalāma 
sastāvdaļa pievienota detalizēta tāme. 

2. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i). 

3. Nodošanas-pieņemšanas akts(-i) (formas Nr.2, formas Nr.3, ja 
attiecināms). 

4. Projekta konta apgrozījuma izdruka par pārskata periodu.  

5. Būvprojekts vai vienkāršotās renovācijas būvprojekts, tehniskās 
shēmas, ja attiecināms. 

6. Pieņemšanas komisijas akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. 

7. Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) deklarācija, 
ja PVN maksājumi ir iekļauti projekta attiecināmajās izmaksās 
un PVN tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa 
likuma 142.pantu. 
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Vides investīciju fondā iesniedzamo 
dokumentu kopijas II 



Biežāk pieļautās kļūdas 
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Kļūdas noslēguma pārskatā 

 nav norādīta informācija par visām projekta 
aktivitātēm 

 informācija par projekta aktivitātēm neatbilst 
projekta iesniegumam 

 norādītā informācija veiktajiem pasākumiem 
neatbilst iesniegtajiem dokumentiem 

 norādīts neatbilstošs pārskata periods 

 nav aizpildītas visas sadaļas 
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Kļūdas maksājuma pieprasījumā 

neuzmanības kļūdas 

pārrakstīšanās 

aritmētiskās 

kļūdainas atsauces uz maksājumu 
dokumentiem, līgumiem, rēķiniem (nr., 
datumi) 
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Kļūdas maksājuma pieprasījumā 

 

 summas neatbilst noslēgtajā projekta līgumā 
apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām 

 norādītā informācija neatbilst pievienotajiem 
dokumentiem 

 nav aizpildītas visas ailes 

 izmaksu pozīcijas nav atšifrējamas 
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 nav iesniegti visi izmaksas pamatojošie 
dokumenti 

 iesniegtie dokumenti nav atbilstoši noformēti vai 
ir kļūdaini 

 iesniegtie dokumenti nesniedz pietiekamu 
informāciju: 

noslēgtajos līgumos, darbu PNA nav atspoguļots 
vai vispārīgi atspoguļots līguma priekšmets 
(veicamais darbs) un nodotais darbs 

 

Kļūdas izmaksas pamatojošos dokumentos 
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maksājumi nav veikti atbilstoši noslēgto līgumu 
nosacījumiem 

 neatbilst PNA, rēķinos un maksājumu 
dokumentos norādītās summas 

 bankas konta izdruka nesniedz pilnu informāciju 
par maksājuma veikšanu 

nav norādīts saņēmējs 

nav norādīts maksājuma mērķis 

 uz dokumentiem nav norādīti grāmatojumi 

 

 

 

 

Kļūdas izmaksas pamatojošos dokumentos 
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Dokumentu noformēšana un 
iesniegšana Fondā 

Iesniedzot jebkādus 
ar projektu saistītos 
dokumentus Fondā, 
tiem jāpievieno 
pavadvēstule 

 

Pavadvēstule 

Pielikumu  
uzskaitījums 

Datums un 
numurs 

Līguma 
numurs 

Finansējuma 
saņēmēja 
rekvizīti 
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Informācija 

www.lvif.gov.lv 
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Līguma veidne  

Pārskata un maksājuma 

pieprasījuma forma 

Vadlīnijas 

Piemēri 

 

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


Kontakti 

SIA „Vides investīciju fonds”  

Tālr.: 67845111 

E-pasts: 

kpfi@lvif.gov.lv 
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