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Ieskats projekta ieviešanas 
nosacījumos

Ieva Sīmane
SIA “Vides investīciju fonds”
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Vides investīciju fonds

08.11.2007. likums "Par Latvijas Republikas dalību Kioto
protokola elastīgajos mehānismos" 10.pants 1.1. sadaļa

 organizē projektu iesniegumu konkursus, veic projektu
iesniegumu analīzi un sagatavo priekšlikumus projektu
iesniegumu vērtēšanas komisijai atbilstoši normatīvajiem
aktiem par klimata pārmaiņu finanšu instrumentu un
projektu vērtēšanas kritērijiem, kā arī sagatavo
priekšlikumus Vides ministrijai par projektu apstiprināšanu
un finansējuma piešķiršanu

 uzrauga projektu īstenošanu un līgumu par projektu
īstenošanu izpildi

 pārbauda projektu īstenotāju iesniegtos pārskatus par
projektu īstenošanas progresu un projektu rezultātu
monitoringu un iesniedz apkopoto informāciju Vides
ministrijai

2



2010.06.19.

2

Līgums Projekta 
īstenošana t CO2
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Projekta īstenošanas 
nosacījumi

Iepirkums

Informēšana (publicitāte)

Pārskati un maksājumi

Līguma grozījumi

Projekta rezultāti
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Pasūtītāju 
finansēto 
projektu 

iepirkumu 
prasības

IEPIRKUMS
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Pirmais iepirkums – 6 mēnešu laikā!

Publicitātes prasības

Atbilst projekta 
iesniegumam

Ievērotas MK noteikumu 
prasības

Ievērotas noformējuma Ievērotas noformējuma 
prasības - Klimata 
pārmaiņu finanšu 

instrumenta logo un tā
lietošanas nosacījumi

Publicitātes pasākuma 
īstenošanu apliecinošie 

dokumenti 
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Projekta publicitāte

Kad Kas Kā

1 x projekta 
īstenošanas laikā

informāciju par projekta 
aktivitātēm un rezultātiem

seminārs sabiedrības 
informēšanai

1 x ceturksnī informāciju par projekta 
īstenošanu, finanšu izlietojumu un 

panākto SEG emisiju samazinājumu

informācijas ievietošana 
interneta vietnē,

ja tāda ir

projekta 
īstenošanas beigās -
pastāvīgi

informācija par projektu un KPFI 
finansējumu 

informatīva plāksne pie 
katras ēkas (objekta)

Papildus informatīvie, publicitātes pasākumi !
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Stends Buklets

8



2010.06.19.

5

PĀRSKATI

 Starpposma pārskati – reizi projekta ceturksnī līdz 
nākamā mēneša 20.datumam

 Noslēguma pārskats – mēneša laikā pēc projekta 
īstenošanas termiņa beigām

Monitoringa pārskats – piecus gadus pēc projekta 
īstenošanas beigām līdz nākamā gada 31.janvārim
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Starpposma un noslēguma
pārskata iesniegšana

18.10.2010. 
- Līgums

20.02.2011. 
– 1.pārsk.

20.05.2011. 
– 2.pārsk.

20.08.2011. 
– 3.pārsk.

18.09.2011. 
– Projekta 

beigas

18.10.2011. 
–

noslēguma 
pārsk.

Starpposma pārskata periodi 18.10.2010. – 17.01.2011.

18.01.2011.- 17.04.2011.

18.04.2011.- 17.07.2011.

Noslēguma pārskata periods 18.10.2010.-18.09.2011.
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Monitoringa pārskata 
iesniegšana

18.10.2011.  
Noslēguma 

pārsk.

30.11.2011. 
Noslēguma 

maks. 

31.01.2012. 

31.01.2013. 

31.01.2014. 

31.01.2015. 

31.01.2016. 

0.gads 30.11.2011. – 31.12.2011.

1.gads 01.01.2012.- 31.12.2012.

2. gads 01.01.2013.- 31.12.2013.

3. gads 01.01.2014.- 31.12.2014.

4. gads 01.01.2015.- 31.12.2015.
5. gads 01.01.2016.- 31.12.2016.
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Maksājumi

 Avansa līdz 15% no KPFI finansējuma 
(MVU, zinātniska institūcija) 

 Avansa līdz 50% no KPFI finansējuma 
(pašvaldība, izglītības iestāde) 

 Starpposma  ne vairāk kā 75% no KPFI 
finansējuma X1
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 Noslēguma = KPFI finansējums –
(avansa +starpposma maks.) –
neattiecināmās/neatbilstoši 
veiktās izmaksas
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Maksājuma pieprasījumam 
pievienojamie dokumenti

 Pakalpojumu/būvdarbu līgums
 Darbu/pakalpojuma saņemšanu apliecinošs dokuments 

(pieņemšanas-nodošanas akts)
 Izdevumus pamatojošais dokuments (rēķins, faktūrrēķins, 

preču-pavadzīme rēķins)
 Projekta konta izdruka (par pārskata periodā veiktajiem 

darījumiem)
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Saskaņā ar Līguma 
pielikumā esošo 
sarakstu:

Iepirkuma rezultātā
var rasties izmaiņas

 Būvdarbu izmaksās
 Tehnoloģiju izmaksās
 Autoruzraudzības izmaksās
 Būvuzraudzības izmaksās
 Publicitātes izmaksās
 Citās izmaksās
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!Jaunas aktivitātes (kas nav paredzētas projektā) netiks atbalstītas!
!Papildus finansējumu saņemt nevar! 
! Ja pēc iepirkuma finanšu līdzekļi paliek pāri, procentuālajai attiecībai 
starp KPFI un pašu līdzfinansējuma daļu jāsaglabājas!
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Izmaiņas projekta līgumā un 
projekta pieteikumā

 Projekta iesniedzēja ierosināti:

• Kontaktinformācija vai bankas rekvizīti – 5 d.d.
• Citi grozījumi – 20 d.d. (projekta termiņš, aktivitātes u.c.)
 Atbildīgās iestādes ierosināti – 10 d.d.

! Savlaicīgi informē par izmaiņām!

! Sniedz pamatojumu 
! Noformē atbilstoši prasībām
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Projekta rezultāti

Līgumā noteiktais CO2
emisiju samazinājuma 

tonnās gadā!

16



2010.06.19.

9

Atbildība par rezultātu
• MK noteikumuNr. 441 X sadaļa. Finansējuma saņēmēja atbildība par 

projekta rezultātiem: 
 Ja pēc I ekspluatācijas gada CO2 emisiju plānotais samazinājums nav 

sasniegts, finansējuma saņēmējam jāiesniedz pasākumu plāns CO2
emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai 

 Plānu finanšu saņēmējs īsteno par saviem līdzekļiem gada laikā
 Ja pēc II ekspluatācijas gada atkārtoti konstatē, ka projekta iesniegumā 

norādītais CO2 emisiju plānotais samazinājums gadā nav sasniegts, 
atbildīgā iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu par KPFI līdzekļu atgūšanu

• MK noteikumuNr. 441 67. pants – Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs
par projekta iesniegumā un projekta līgumā noteikto rezultātu, tai
skaitā CO2emisiju samazinājuma, sasniegšanu
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Atgūstamās summas 
aprēķins

kgCO2 gadā (samazinājuma neatbilstība) /
kg CO2 / LVL gadā (projektā norādītais efektivitātes 

rādītājs) * Eiropas Centrālās bankas 
refinansēšanas likme
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Monitoringa “Zelta likums”

Kvalitatīva tehniskā dokumentācija

Kvalitatīvas tehnoloģijas un būvdarbi

Kvalitatīvs monitorings

CO2 emisiju samazinājums atbilstoši
līguma nosacījumiem

Tiesiskais ietvars

 Likums “Par Latvijas Republikas dalību Kioto
protokola elastīgajos mehānismos”

 MK not. Nr. 644 “Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu īstenošanas,
pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība”
(2009. gada 25.jūnijā)

 MK not. Nr. 441 “Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa
"Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz
atjaunojamajiem energoresursiem” (2010. gada
12.maijā)

 Līgums par projekta īstenošanu starp finansējuma
saņēmēju, Vides investīciju fondu un Vides
ministriju
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Informācija

Vides ministrijas mājas lapā
 KPFI logo un tā lietošanas nosacījumi

 Līguma forma
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Vides investīciju fonda mājas lapā
 Vadlīnijas projekta īstenošanai un 

monitoringam

 Pārskatu un maksājuma pieprasījuma forma

 Pārskatu un maksājuma pieprasījuma 
aizpildīšanas piemērs un metodika

 Jautājumi un atbildes

www.videsrisinajumi.lv
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Kontakti

SIA „Vides investīciju fonds” 
Tālr.: 67845111

E-pasts: lvif@lvif.gov.lv
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