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Ieteicams iepazīties arī ar citiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk –

VARAM) un SIA "Vides investīciju fonds" (turpmāk – VIF) tīmekļa vietnē Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) sadaļā tīmeklī ietvertajiem dokumentiem, kuri atrodami: 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/kpfi vai http://www.lvif.gov.lv. 

 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/kpfi
http://www.lvif.gov.lv/
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IEVADS 

 

Vadlīnijas projektu iesniedzējiem KPFI finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras 

ieviešanai” ietvaros (turpmāk – Vadlīnijas) satur ieteikumus KPFI projekta iesnieguma veidlapas 

aizpildīšanai un projekta iesnieguma noformēšanai projektiem, kuriem paredzēts piesaistīt KPFI 

finansējumu projektu konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – 

atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” ietvaros.  

 

Konkursa ietvaros finansējums tiek piešķirts, pamatojoties uz projektu iesniegumu vērtēšanas 

kritērijiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 4.februāra noteikumos Nr. 78 „Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” 

nolikums” (turpmāk – MK noteikumi Nr.78) ietvertajiem nosacījumiem. Projektu iesniegumu atlase 

notiek saskaņā ar MK noteikumos Nr.78 noteikto kārtību, pamatojoties uz projekta iesniedzēja 

aizpildīto projekta iesnieguma veidlapu un tai pievienotajiem dokumentiem.  

 

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana atbilstoši ieteikumiem un projekta iesnieguma veidlapā 

un tā pielikumos sniegtās informācijas pilnīgums palīdzēs projekta iesniegumu izvērtēt atbilstoši 

apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, neizvirzot papildus nosacījumus par informācijas 

precizēšanu. Pēc iespējas kvalitatīvākas informācijas iekļaušana projekta iesniegumā ir viens no 

pamatprincipiem projektu iesniegumu atbilstošai novērtēšanai.  

 

Vadlīniju tālākajās sadaļās sniegti ieteikumi, kā aizpildāmi konkrēti projekta iesnieguma veidlapas 

punkti (atbilstoši MK noteikumu Nr.78 2. un 3. pielikumā ietvertās projekta iesnieguma veidlapas 

numerācijai), kāda informācija un kādā detalizācijas pakāpē ietverama projekta iesniegumā, kā arī 

doti piemēri un sniegtas norādes par informācijas avotiem, kādos dokumentos meklējama 

iesniegumā iekļaujamā informācija. Vadlīnijas sagatavotas, izmantojot projekta iesnieguma 

veidlapas formu, piedāvājot arī informācijas sniegšanas formātu.  

 

Pirms projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas nepieciešams iepazīties ar MK noteikumos Nr.78 

ietvertajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un pārliecināties, ka sagatavotajā projekta 

iesniegumā tiek sniegta informācija, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vērtēšanas 

kritērijiem, kā arī pievienoti visi nepieciešamie pielikumi.  

 

Papildus jautājumus aicinām uzdot elektroniski, sūtot tos uz e-pasta adresi: 

KPFIvertesana@lvif.gov.lv 

 

Atbildes uz jautājumiem tiks publicētas VARAM un VIF tīmekļa vietnēs. Pirms projekta 

iesnieguma iesniegšanas iesakām caurskatīt biežāk uzdotos jautājumus, kā arī pārliecināties, vai 

VARAM un VIF tīmekļa vietnēs nav publicēta precizēta un papildināta šo vadlīniju versija. 

 
 

mailto:KPFIvertesana@lvif.gov.lv
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SAĪSINĀJUMI  

 

ES Eiropas Savienība 

Komisijas 

regula Nr. 

800/2008/EK 

Komisijas 2008.gada 6.augusta Regula (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas 

atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87.un 

88.pantu (Vispārējā atbrīvojuma regula) 

Komisijas 

regula Nr. 

1998/2006 

Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 

88. panta piemērošanu de minimis atbalstam 

KPFI Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

VIF Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” 

www.lvif.gov.lv, www.kpfi.lv  

MK Ministru kabinets 

MK noteikumi 

Nr.78 

Ministru kabineta 2014. gada 4.februāra noteikumi Nr.78 „Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes 

infrastruktūras ieviešanai” nolikums”  

http://likumi.lv/doc.php?id=264639 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/ 

MK noteikumi 

Nr.644 

Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumi Nr.644 „Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes 

kārtība” 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/likumd/  

N/A Nav attiecināms 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:01:LV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:01:LV:HTML
http://www.lvif.gov.lv/
http://www.kpfi.lv/
http://likumi.lv/doc.php?id=264639
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/likumd/
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JĒDZIENU UN ATSEVIŠĶU NOSACĪJUMU SKAIDROJUMI  

 

MK noteikumos Nr.78 ietverto nosacījumu un lietotās terminoloģijas skaidrojums. 

 

Klimata pārmaiņu 

finanšu 

instruments 

KPFI ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma.  

KPFI mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos 

klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanu (piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes 

uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto 

atjaunojamos energoresursus attīstīšanu un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus 

risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai).  

KPFI finansē no valstij piederošo noteiktā daudzuma vienību (turpmāk – NDV) 

pārdošanas, ko veic starptautiskās emisiju tirdzniecības ietvaros atbilstoši Kioto 

protokola nosacījumiem. NDV pārdošana ir iespējama, jo Kioto protokolā 

2008. – 2012. gadam noteikto saistību izpildei (8 % samazinājums salīdzinot ar 

1990.gada līmeni) Latvijai nebūs nepieciešamas visas tās rīcībā esošās NDV, un 

potenciālais pārpalikums būs vismaz 40 miljoni vienību. Pāri palikušo NDV 

izmantošana citiem mērķiem, piemēram, piešķiršana Eiropas Savienības 

Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas uzņēmumiem, nav iespējama – NDV nav 

iespējams konvertēt par emisijas kvotām vai izmantot emisijas kvotu vietā. 

Taču NDV ir iespējams pārdot, iegūto finansējumu ieguldot Latvijas attīstībā.  

Papildus informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/merki/  

Konkursa mērķis Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju (turpmāk - SEG 

emisijas) samazināšanu, atbalstot tādu transportlīdzekļu ieviešanu Latvijā, kuri 

pēc savas konstrukcijas par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no 

transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km 

(turpmāk - elektromobilis), un tādu uzlādes staciju izveidi Latvijā, kuras 

neatkarīgi no to faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības 

kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir 

pieejamas ikvienai personai, kura nav attiecīgās uzlādes stacijas īpašnieks 

(turpmāk - publiski pieejama uzlādes stacija). 

Atbildīgā iestāde Atbildīgā iestāde par šī konkursa organizāciju un kopējo uzraudzību ir 

VARAM. Projektu īstenošanas laikā maksājumu pieprasījumu un pārskatu 

administrēšanu, kā arī citas projekta ieviešanas kontroles funkcijas nodrošina 

VIF.  

SEG Siltumnīcefekta gāzu emisija 

Projekta 

iesnieguma 

iesniedzējs 

Projekta iesnieguma iesniedzējs ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās 

pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai Latvijas Republikā reģistrēts 

komersants. 

Prasības projekta iesniedzējam noteiktas MK noteikumu Nr.78 II sadaļā. 

Galvenie pamatnosacījumi - projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt projekta 

iesniegumu: 

1. MK noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minēto aktivitāšu ietvaros var 

iesniegt vienu projekta iesniegumu. Viena projekta ietvaros var iegādāties gan 

vienu, gan vairākus elektromobiļus; 

2. MK noteikumu 7.3.apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros var 

iesniegt gan vienu, gan vairākus projektu iesniegumus. Viena projekta ietvaros 

var iegādāties un uzstādīt gan vienu, gan vairākas uzlādes stacijas. 

Projekta iesniedzējs, ja tas ir komersants, kas plāno saņemt finansējumu 

atbilstoši Komisijas regulai Nr.800/2008, atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā 

komersanta kategorijai saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 1. pielikumā 

iekļautajiem nosacījumiem sīkajam (mikro), mazajam vai vidējam 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/merki/
http://pro.nais.lv/naiser/esdoc.cfm?esid=32008R0800
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komersantam vai lielā komersanta kategorijai saskaņā ar Komisijas regulas 

Nr.800/2008 2. panta 8. punktu. 

 

 

Nosacījumi, kuros uz finansējumu konkursa ietvaros nevar pretendēt apkopoti 

MK noteikumu Nr. 78 15.punktā. 

Projekta 

iesnieguma 

atbilstība prasībām 

par šo noteikumu 

7.3.apakšpunktā 

minēto aktivitāti 

1) sadales sistēmas operators vai lietotājs, pie kura elektrotīkla ir plānots 

pieslēgt publiski pieejamu uzlādes staciju, projekta īstenošanas vietā 

nodrošina publiski pieejamās uzlādes stacijas pieslēguma elektroapgādi 

ar: 

 maiņspriegumu 400/230V; 

 elektrisko strāvu atbilstoši projekta iesniegumā norādītās publiski 

pieejamās uzlādes stacijas tehniskajai specifikācijai; 

2) zeme, uz kuras paredzēts īstenot projektu, ir projekta iesniedzēja 

īpašumā vai arī projekta iesniedzējs ir noslēdzis ilgtermiņa nomas 

līgumu. Īpašumtiesības vai ilgtermiņa nomas tiesības ir nostiprinātas vai 

līdz projekta līguma noslēgšanai tiks nostiprinātas zemesgrāmatā uz 

laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas. Ja 

īpašumtiesības vai ilgtermiņa nomas tiesības nav nostiprinātas 

zemesgrāmatā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai, projekta 

iesniedzējs pēc lēmuma saņemšanas par projekta apstiprināšanu izpilda 

šo noteikumu 55.3. apakšpunktā minētās prasības; 

3) būve, kurā paredzēts īstenot projektu, ir projekta iesniedzēja īpašumā vai 

arī projekta iesniedzējs ir noslēdzis ilgtermiņa nomas līgumu. 

Īpašumtiesības vai ilgtermiņa nomas tiesības ir nostiprinātas vai līdz 

projekta līguma noslēgšanai tiks nostiprinātas zemesgrāmatā uz laiku, 

kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas. Ja būves 

īpašumtiesības vai ilgtermiņa nomas tiesības nav nostiprinātas 

zemesgrāmatā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai, projekta 

iesniedzējs pēc lēmuma saņemšanas par projekta apstiprināšanu izpilda 

šo noteikumu 55.4. apakšpunktā minētās prasības; 

4) ja projektā plānota vairāku publiski pieejamu uzlādes staciju iegāde, 

montāža un pieslēgšana elektrotīklam ārpus republikas pilsētu 

administratīvo teritoriju robežām, tad attālums starp tām ir vismaz 25 

kilometri. 

Projekta 

iesniedzēja 

atbildīgā persona 

Atbildīgā persona ir projekta iesniedzēja persona, kurai ir paraksta tiesības. 

Kontaktpersona Kontaktpersona ir ar projekta iesniedzēja lēmumu nozīmēta persona projekta 

jautājumu risināšanai. 

Projekta 

īstenošanas 

termiņš 

Konkursa ietvaros apstiprināto projektu aktivitātes jāīsteno ne vēlāk kā līdz 

2014.gada 31.decembrim 

Līguma par 

projekta īstenošanu 

parakstīšana 

VARAM, VIF un projekta iesniedzējs līgumu par projekta īstenošanu paraksta 

līdz 2014.gada 30.jūnijam. 

Finansējuma 

apmēra noteikšana 
Konkursa ietvaros pieejamais maksimālais finanšu instrumenta 

finansējums: 

1. MK noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros: 

1.1. projekta iesniedzējam, kas ir: 

1.1.1. tiešā vai pastarpinātā pārvaldes iestāde, atvasinātā publiskā persona, ir 

555 000,00 euro;  

http://pro.nais.lv/naiser/esdoc.cfm?esid=32008R0800
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1.1.2. komersants, kas izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu 

Nr.800/2008, ir 555 000,00 euro; 

1.1.3. komersants, kas izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu 

Nr.1998/2006, ir 200 000 euro vai 100 000 euro (komersantiem, kas darbojas 

autotransporta nozarē) ņemot vērā iepriekš jau piešķirto finansējumu 

attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto citu 

de minimis atbalstu; 

1.2. vienam M1 un N1 kategorijas elektromobilim ir 18 500,00 euro; 

1.3. vienam M2 kategorijas elektromobilim ir 42 500,00 euro; 

1.4. vienam M3 kategorijas elektromobilim ir 284 500,00 euro. 

2. MK noteikumu 7.3.apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros vienai uzlādes 

stacijai pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 31 300,00 

euro. 

Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta 

intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām: 

1. MK noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei: 

1.1. tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm vai atvasinātām publiskām 

personām – līdz 85 %, ja aktivitāšu ietvaros netiek veikta saimnieciskā darbība; 

1.2. komersantiem, kas pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas 

Nr.800/2008 18.pantu: 

1.2.1. sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – līdz 55%; 

1.2.2. vidējiem komersantiem – līdz 45%; 

1.2.3. lielajiem komersantiem – līdz 35%; 

1.3. komersantiem, kas pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu 

Nr.1998/2006 – līdz 50%; 

2. MK noteikumu 7.3.apakšpunktā minētajai aktivitātei: 

2.1. tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, kā arī atvasinātām publiskām 

personām – līdz 85%, ja aktivitāšu ietvaros netiek veikta saimnieciskā darbība; 

2.2. komersantiem, kas pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas 

Nr.800/2008 13.pantu: 

2.2.1. sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – līdz 70%; 

2.2.2. vidējiem komersantiem – līdz 60%; 

2.2.3. lielajiem komersantiem – līdz 50%. 

 

Vēršam uzmanību, ka: 

MK noteikumu 7. punktā minētajām aktivitātēm atbilstoši Komisijas 

regulai Nr.800/2008 piešķirto finansējumu komersantiem attiecībā uz tām 

pašām attiecināmajām izmaksām nevar apvienot ar de minimis atbalstu. 

Finansējums, ko piešķir MK noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā 

minētajai aktivitātei kā de minimis atbalstu, kopā ar iepriekš jau piešķirto 

finansējumu attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados 

piešķirto de minimis atbalstu, nepārsniedz regulas Nr. 1998/2006 2. panta 2. 

punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. 

Finansējuma uzskaiti, kas piešķirts MK noteikumu 7.1. un 

7.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei kā de minimis atbalsts, veic saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, 

kā arī de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. 

 

Nosacījumi, par projekta izmaksu pieauguma segšanu attiecībā uz apstiprinātā 

projekta attiecināmajām izmaksām  apkopoto MK noteikumu 21.punktā.  

Projekta aktivitāte Projekta laikā veicamā darbība, kas vērsta uz projekta mērķa un plānoto 

rezultātu sasniegšanu.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:01:LV:HTML


 8 

Atbalstāmās aktivitātes ir noteiktas MK noteikumu Nr.78 7.punktā: 

-  jaunu, rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas elektromobiļu iegāde, kas 

atbilst šādām tehniskām prasībām: elektromobiļa nobraukums starp pilnas 

uzlādes reizēm atbilstoši normatīvajiem aktiem mopēdu, mehānisko 

transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas 

jomā noteiktajam testa braukšanas ciklam ir vismaz 100 kilometri, 

elektromobiļa ātrums, ko tas spēj maksimāli sasniegt, ir vismaz 90 

kilometri stundā; 

-   jaunu, rūpnieciski ražotu M2 un M3 kategorijas elektromobiļu iegāde, 

kas atbilst šādām tehniskām prasībām: elektromobiļa nobraukums starp 

pilnas uzlādes reizēm atbilstoši normatīvajiem aktiem mopēdu, 

mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības 

novērtēšanas jomā noteiktajam testa braukšanas ciklam ir vismaz 100 

kilometri, elektromobiļa ātrums, ko tas spēj maksimāli sasniegt, ir vismaz 

70 kilometri stundā; 

-  jaunu šo noteikumu 1. pielikumā minētajam tehniskajam raksturojumam 

atbilstošu, publiski pieejamu uzlādes staciju iegāde, montāža un 

pieslēgšana pie sadales sistēmas operatora elektrotīkla vai pie lietotāja 

elektrotīkla aiz elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta (turpmāk - 

elektrotīkls), kas atbilst šo noteikumu 14.1. apakšpunkta nosacījumiem.  

 

N1, M1, M2 un M3 kategorijas transportlīdzekli nosaka saskaņā ar Ministru 

kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494 „Mopēdu, mehānisko 

transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas 

noteikumi”. 

 

 

Papildus atbalstāmajām aktivitātēm noteikti šādi nosacījumi: 

1. MK noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros: 

1.1. elektromobiļus drīkst iegādāties no elektromobiļu izgatavotāja vai tā 

oficiālā pārstāvja, kas ir komersants un, kuru izgatavotājs ir oficiāli pilnvarojis 

pārstāvēt savas intereses; 

1.2. elektromobiļiem ir jābūt veiktai atbilstības novērtēšanai saskaņā ar 

normatīviem aktiem par mehānisko transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības 

novērtēšanu vai elektromobilim ir veikta pārbūve saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu pārbūvi, veicot attiecīgu 

dokumentācijas saskaņošanu ar VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”; 

1.3. elektromobilim, kuram ir veikta pārbūve, nobraukums elektromobiļa 

pārbūves brīdī nedrīkst pārsniegt 10 km. 

 

Projekta iesniedzējs projekta iesniegumā neiekļauj investīcijas tādās darbībās, 

kuras netiek atbalstītas šajās aktivitātēs. 

Attiecināmās 

izmaksas  

Konkursa ietvaros attiecināmas izmaksas un uz tām attiecināmie nosacījumi ir 

noteikti MK noteikumu Nr.78 22.-23.punktā. 

Lūdzam ņemt vērā, ka attiecināmās izmaksas KPFI projekta iesnieguma 

ietvaros nevar tikt apvienotas vai segtas citu finansējuma programmu vai 

individuālā atbalsta projekta ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā 

Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem. 

Neattiecināmās 

izmaksas 

 

Konkursa ietvaros neattiecināmās izmaksas ir noteiktas MK noteikumu Nr.78 

24.punktā. Projekta tāmē iekļautās neattiecināmās izmaksas sedz no 

finansējuma saņēmēja līdzekļiem. 

Lūdzam ņemt vērā, ka konkursa ietvaros netiek atbalstītas izmaksas saistībā ar 
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projektu vadību un citiem pasākumiem, kuri skar projekta administrēšanu. 

Vienlaikus lūdzam ņemt vērā, ka neattiecināmās izmaksas, kuras tiek iekļautas 

projektā, tiks kontrolētas ieviešanas laikā, t.i. tiks vērtēts tas, kādā mērā 

neattiecināmo izmaksu veikšana vai neveikšana ietekmē attiecināmās izmaksas 

un projekta mērķa sasniegšanu. 

Projekta iesniegumā aicinām norādīt tikai tādas neattiecināmās izmaksas, kuras 

ir tieši saistītas ar attiecināmajām izmaksām, obligāti ir veicamas vienlaikus ar 

attiecināmajām izmaksām un, kuru veikšana nodrošina projekta rezultātu 

sasniegšanu (piemēram, pievienotās vērtības nodoklis). 

Reģistrācija MK noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros iegādāto 

elektromobili reģistrē Latvijas Republikā. 

Projekta līgums Projekta līgums ir līgums par projekta īstenošanu, ko slēdz projekta iesniedzējs, 

atbildīgā iestāde un VIF 20 darbdienu laikā pēc tam, kad projekta iesniedzējs ir 

saņēmis lēmumu par projekta apstiprināšanu. 

Finansējuma 

saņēmējs 

MK noteikumu Nr.78 izpratnē projekta iesniedzējs kļūst par finansējuma 

saņēmēju pēc līguma ar atbildīgo iestādi un SIA "Vides investīciju fonds" 

(turpmāk tekstā – VIF) par projekta īstenošanu noslēgšanas. 

Pēcieviešanas 

uzraudzība  
Finansējuma saņēmējam ir ne mazāk kā piecus gadus pēc projekta 

īstenošanas finansējuma saņēmējs nodrošina projekta ietvaros iegādāto: 

1. elektromobiļu ekspluatāciju atbilstoši normatīviem aktiem par ceļu 

satiksmi un pastāvīgu reģistrāciju Latvijas Republikas teritorijā; 

2. elektromobiļu viena gada nobraukumu atbilstoši projekta iesniegumā 

norādītajiem elektromobiļu viena gada plānotajiem nobraukumiem; 

3. uzlādes staciju ekspluatāciju Latvijas Republikas teritorijā. 

Piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām finansējuma saņēmējs 

katru gadu veic projekta rezultātu monitoringu un līdz nākamā gada 31. 

janvārim iesniedz VIF projekta rezultātu monitoringa pārskatu (turpmāk – 

monitoringa pārskats) atbilstoši projekta līgumam pievienotajam paraugam. 

Monitoringa pārskatā iekļautā elektromobiļa viena gada faktiskā nobraukuma 

pieļaujama nobīde uz leju 20% no projekta iesniegumā norādītā viena gada 

plānotā elektromobiļa nobraukuma. 

Vēršam uzmanību, ka atbildīgai iestādei un VIF ir tiesības projekta 

starpposma pārskata vai noslēguma pārskata vērtēšanas laikā, kā arī piecus 

gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām pārbaudīt starpposma pārskatā, 

noslēguma pārskatā, projekta līgumā un monitoringa pārskatā sniegto 

informāciju, apsekojot projekta īstenošanas vietu vai apskatot elektromobili, un 

finansējuma saņēmējs nodrošina piekļuvi. 

Ja VIF atbilstoši finansējuma saņēmēja iesniegtajam monitoringa pārskatam 

konstatē, ka finansējuma saņēmējs nenodrošina MK noteikumu 69.punktā 

minēto prasību izpildi, VIF rakstiski informē par to finansējuma saņēmēju un 

atbildīgo iestādi. 
 Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projektam izmaksāto finanšu 

instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finanšu instrumenta 

līdzekļu atgūšanu proporcionāli elektromobiļa vai uzlādes stacijas 

ekspluatācijas laikam, ja netiek izpildīti MK noteikumu 75. un 76.punktā 

minētās prasības. 
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PĀRBAUDES SARAKSTS PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPAI 

 

Svarīgākās prasības, kuras izriet no MK noteikumiem Nr. 78  
Pilnībā aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (MK noteikumu Nr.78 2. vai 3.pielikums) un pievienotie 

papildus nepieciešamie dokumenti - projekta iesniegums - VIF ir iesniegts noteiktajā termiņā un to ir 

parakstījusi atbildīgā persona 
 

Ja projekta iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātā publiskā persona, projekta 

iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu vai minētā lēmuma izrakstu: 

 kuru parakstījis tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes vai atvasinātās publiskās personas vadītājs, vai 

tās ministrijas atbildīgā amatpersona, kuras padotībā ir tiešās pārvaldes iestāde; 

 kurā norādītas projekta kopējās izmaksas jeb projekta attiecināmās izmaksas (finanšu instrumenta 

finansējums un projekta iesniedzēja līdzfinansējums) un neattiecināmās izmaksas; 

 kurā norādīta persona, kas ir projekta līdzfinansētājs 

Ja projekta iesniedzējs nenodrošina projekta līdzfinansējumu, tas lēmumam pievieno arī vienu no 

šādiem dokumentiem: 

 ja līdzfinansējumu, kas neietver valsts atbalstu, sniedz pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātā 

publiskā persona, kura nav valsts budžeta iestāde (kura nav projekta iesniedzējs), lēmumu par 

līdzfinansējuma nodrošināšanu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai, kuru parakstīja 

pašvaldības pārstāvis, pastarpinātās pārvaldes iestādes vai atvasinātās publiskās personas vadītājs; 

 ja līdzfinansējumu, kas neietver valsts atbalstu, sniedz kredītiestāde – kredītiestādes lēmumu par to, 

ka kredītiestāde ir saņēmusi un plāno izskatīt projekta iesniedzēja pieprasījumu piešķirt projektam 

nepieciešamo līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai. Projekta 

iesniedzējam ir tiesības iesniegt šo kredītiestādes lēmumu līdz projekta līguma noslēgšanai; 

 ja līdzfinansējumu sniedz cita iestāde vai privātpersona, kas nav kredītiestāde – kredītiestādes 

izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa un kas 

apliecina, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo 

izmaksu segšanai) nepieciešamie līdzekļi; 

ja līdzfinansējumu sniedz publiskā persona ar saimniecisku darbību saistītam projektam, lēmumam pievieno 

apliecinājumu, ka projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums tiks segts no publiskās personas 

saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, nevis no publiskajiem līdzekļiem (tai skaitā no 

finansējuma, par kuru saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības kredīts ar atvieglotiem 

nosacījumiem)  . 

 

Ja projekta iesniedzējs ir komersants, projekta iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu vai minētā 

lēmuma izrakstu: 

 kuru parakstījis komersanta augstākās lēmējinstitūcijas (valdes vai padomes) pārstāvis; 

 kurā norādītas projekta kopējās izmaksas jeb projekta attiecināmās izmaksas (finanšu instrumenta 

finansējums un projekta iesniedzēja līdzfinansējums) un neattiecināmās izmaksas; 

 kurā norādīta persona, kas ir projekta līdzfinansētājs, pievienojot arī vienu no šādiem dokumentiem: 

 ja līdzfinansējumu nodrošina projekta iesniedzējs, kredītiestādes izziņu, kas izdota ne agrāk kā 

vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa un kas apliecina, ka projekta 

iesniedzēja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) 

nepieciešamais līdzekļu apjoms; 

 ja līdzfinansējumu sniedz kredītiestāde – kredītiestādes lēmumu par to, ka kredītiestāde ir saņēmusi 

un plāno izskatīt projekta iesniedzēja pieprasījumu piešķirt projektam nepieciešamo līdzfinansējumu 

attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt šo 

kredītiestādes lēmumu līdz projekta līguma noslēgšanai; 

 ja līdzfinansējumu sniedz cita iestāde vai privātpersona, kas nav kredītiestāde – kredītiestādes 

izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa un kas 

apliecina, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo 

izmaksu segšanai) nepieciešamie līdzekļi; 

ja līdzfinansējumu sniedz publiskā persona ar saimniecisku darbību saistītam projektam, lēmumam pievieno 

apliecinājumu, ka projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums tiks segts no publiskās personas 

saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, nevis no publiskajiem līdzekļiem (tai skaitā no 

finansējuma, par kuru saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības kredīts ar atvieglotiem 

nosacījumiem) 

 

Pievienota pilnvara, kurā attiecīgā persona ir pilnvarota parakstīt projekta iesniegumu (ja projekta iesniegumu 

parakstījusi persona, kas nav finansējuma saņēmēja paraksttiesīgā persona) 
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Ja projekta iesniedzējs plāno īstenot MK noteikumu 7.1.un 7.2.apakšpunktā minēto aktivitāti: 

 iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamās tehniskās specifikācijas. Paziņojuma kopija par iepirkuma 

procedūras rezultātiem, ja iepirkums par projektā plānoto aktivitāšu īstenošanu ir veikts līdz projekta 

iesnieguma iesniegšanai VIF; 

 elektromobiļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja apliecinājums, ka elektromobiļa pārdevējs ir oficiāli 

pilnvarots elektromobiļa izgatavotāja pārstāvis, ja elektromobilis netiek iegādāts Latvijas Republikā. Ja 

elektromobilis tiks iegādāts Latvijas Republikā, elektromobiļa pārdevēja tiesības izplatīt izgatavotāja 

elektromobiļus Latvijas Republikā pārbauda projektu iesniegumu vērtēšanas komisija; 

 ja projekta iesniedzējs ir komersants, kas plāno īstenot aktivitāti saskaņā ar: 

   Komisijas regulu Nr. 800/2008, deklarācija par komercsabiedrības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai 

vai vidējai komercsabiedrībai, kas aizpildīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību 

deklarēšanas kārtību atbilstoši sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai; 

    Komisijas regulu Nr. 1998/2006, uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, kā arī de minimis 

atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. 

 

Ja projekta iesniedzējs plāno īstenot MK noteikumu 7.3. apakšpunktā minēto aktivitāti: 

 iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamās tehniskās specifikācijas, ņemot vērā pēdējos (jaunākos) 

tehniskos risinājumus (sasniegto tehnisko līmeni), kas aprakstīti standartos attiecībā uz elektromobiļu 

uzlādes stacijām, ko apstiprinājusi Starptautiskā standartizācijas organizācija vai Starptautiskā 

Elektrotehnikas standartizācijas komitēja. Paziņojuma kopija par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja 

iepirkums projektā plānoto aktivitāšu īstenošanai ir veikts līdz projekta iesnieguma iesniegšanai Vides 

investīciju fondā; 

 Ar sadales sistēmas operatoru noslēgtais sadales sistēmas pakalpojuma līgums (kopija) ar pieslēguma 

tehniskajiem parametriem, kas atbilst šo noteikumu 14.1. apakšpunkta prasībām, vai līgums par jauna 

pieslēguma ierīkošanu (kopija) ar pieslēguma tehniskajiem parametriem, kas atbilst šo noteikumu 14.1. 

apakšpunkta prasībām, vai lietotāja apliecinājums, pie kura elektrotīkla ir plānots pieslēgt publiski 

pieejamu uzlādes staciju, par pieejamo brīvo jaudu publiski pieejamās uzlādes stacijas pieslēgšanai kopā 

ar pielikumu par pieslēguma tehniskajiem parametriem, kas atbilst šo noteikumu 14.1. apakšpunkta 

prasībām; 

 ja projekta iesniedzējs ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants, deklarācija par 

komercsabiedrības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai, kas aizpildīta 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši sīkajai (mikro), 

mazajai vai vidējai komercsabiedrībai. 

 

Projekta iesniegums saglabāts elektroniskā datu nesējā (CD, zibatmiņa) ar projekta iesnieguma veidlapu 

teksta rediģēšanas lietotnes datņu formātā un VISIEM papildus iesniedzamajiem dokumentiem elektroniskā 

veidā: rasējumus – PDF datnes formātā, papildus iesniedzamos dokumentus teksta rediģēšanas vai izklājlapas 

lietotnes, vai PDF datņu formātā 

Lūdzam pirms projekta iesnieguma iesniegšanas pārliecināties, ka elektroniskā datu nesējā (CD vai 

zibatmiņā) ir ierakstīta pēdējā projekta iesnieguma versija! 

(ja iesniegums netiek iesniegts elektroniski, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) 

 

Pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums MK noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā 

minētās aktivitātes ietvaros: 

 projekta iesniedzējam, kas ir: 

 tiešā vai pastarpinātā pārvaldes iestāde, atvasinātā publiskā persona, ir 555 000,00 euro;  

 komersants, kas izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.800/2008, ir 555 000,00 euro; 

 komersants, kas izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1998/2006, ir 200 000 euro vai 

100 000 euro (komersantiem, kas darbojas autotransporta nozarē) ņemot vērā iepriekš jau piešķirto 

finansējumu attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto citu de 

minimis atbalstu; 

 vienam M1 un N1 kategorijas elektromobilim ir 18 500,00 euro; 

 vienam M2 kategorijas elektromobilim ir 42 500,00 euro; 

 vienam M3 kategorijas elektromobilim ir 284 500,00 euro. 

 

Pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums MK noteikumu 7.3.apakšpunktā minētās 

aktivitātes ietvaros vienai uzlādes stacijai pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 

31 300,00 euro. 
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Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja: 

 tās atbilst MK noteikumu 22. punktā minētajām izmaksām; 

 tās ir nepieciešamas projekta īstenošanai un ir iekļautas projekta iesniegumā un projekta līgumā; 

 tās ir radušās pēc projekta iesnieguma iesniegšanas atbildīgajā iestādē, taču ne vēlāk kā līdz projekta 

īstenošanas termiņa beigām, ja projekta iesniedzējs ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants; 

 tās ir radušās pēc projekta līguma noslēgšanas, taču ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām, 

ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants; 

 tās ir radušās īstenojot nesaimnieciskās darbības aktivitātes pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, taču 

ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas tiešās 

vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona; 

 finansējuma saņēmējs ir konkursa ietvaros iegādātā elektromobiļa vai uzlādes stacijas un tās 

elektropieslēguma īpašnieks projekta īstenošanas laikā, kā arī vēl vismaz piecus gadus pēc projekta 

īstenošanas termiņa beigām; 

 tās ir norādītas finansējuma saņēmēja, kas ir juridiskā persona, grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, 

nodalītas no pārējām izmaksām, ir pārbaudāmas, kā arī ir iekļautas finansējuma saņēmēja aktīvos kā 

amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi, kā arī apliecinātas ar attiecīgiem attaisnojuma dokumentu 

oriģināliem vai dokumentu atvasinājumiem, kuri izgatavoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām 

dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām; 

 ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants, kas plāno īstenot kādu no šo noteikumu 7. punktā minētām 

aktivitātēm saskaņā ar Komisijas regulu Nr.800/2008, tas pirms projekta īstenošanas uzsākšanas un 

projekta īstenošanas laikā izpilda minētās regulas 8. panta 3. punktā noteiktās prasības, kā arī aizpilda 

MK noteikumu 2. pielikuma 5.4.sadaļu, ja plānots īstenot šo noteikumu 7.1. vai 7.2.apakšpunktā norādīto 

aktivitāti vai noteikumu 3. pielikuma 5.4.sadaļu, ja plānots īstenot MK noteikumu 7.3.apakšpunktā 

norādīto aktivitāti. 

 

Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām nepārsniedz: 

 šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei: 

 tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm vai atvasinātām publiskām personām – līdz 85 %, ja 

aktivitāšu ietvaros netiek veikta saimnieciskā darbība; 

 komersantiem, kas pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr.800/2008 18.pantu: 

 sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – līdz 55%; 

 vidējiem komersantiem – līdz 45%; 

 lielajiem komersantiem – līdz 35%; 

 komersantiem, kas pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1998/2006 – līdz 50%. 

 

Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām nepārsniedz: 
 šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētajai aktivitātei: 

 tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, kā arī atvasinātām publiskām personām – līdz 85%, ja 

aktivitāšu ietvaros netiek veikta saimnieciskā darbība; 

 komersantiem, kas pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr.800/2008 13.pantu: 

 sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – līdz 70%; 

 vidējiem komersantiem – līdz 60%; 

 lielajiem komersantiem – līdz 50%. 

 

Projekta iesniegumā plānotās attiecināmās izmaksas netiek un nav tikušas finansētas no citiem finanšu 

instrumentiem, tai skaitā Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 
 

Uz projekta iesniegšanas brīdi projekta iesniedzējam nav nodokļu parādi tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.   

Projekta iesniedzējs vai projekta iesniedzēja, kas ir juridiska persona, interesēs fiziska persona nav izdarījusi 

noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta 

iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi 
 

Projekta iesniedzējs ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants, kas nav uzskatāms par grūtībās 

nonākušu, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 7.punktā minētajiem nosacījumiem  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:01:LV:HTML
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Projekta iesniedzējs ir mazais vai vidējais komersants, kas pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas 

Nr.1998/2006 nosacījumiem, vai lielais komersants, kas ir uzskatāms par grūtībās nonākušu: tam ar tiesas 

spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības 

process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota 

procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta; 

  projekta iesnieguma iesniegšanas dienā zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu 

laikā – ceturtdaļu no pamatkapitāla, kā arī konstatējamas šo noteikumu 15.5.4.apakšpunktā minētās 

pazīmes; 

 projekta iesnieguma iesniegšanas dienā saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un 

pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir novērojamas grūtībās 

nonākuša komersanta pazīmes – zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas 

samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu 

pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība – un konstatējamas šo 

noteikumu 15.5.4.apakšpunktā minētās pazīmes; 

 nav iespēju nosegt zaudējumus no komersanta līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko komersants spēj iegūt no 

saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez 

valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā novedīs komersantu līdz nespējai turpināt 

darbību; 

 

 

Papildus ieteikumi: 

 Dokumentu juridiskā spēka likumā (Saeimā pieņemts 06.05.2010, publicēts Latvijas 

Vēstnesī Nr. 78 2010.05.19, stājies spējā 01.07.2010.) minētās vispārīgās dokumenta 

noformēšanas prasības. Ja projekta iesniegumā tiek pievienots izdrukāts elektroniskais 

dokuments, elektroniskā dokumenta kopija, noraksts vai izraksts papīra formā, tad kopijai 

jābūt apliecinātai atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma 6.panta prasībām; 

 Visām tabulām, kuras pārsniedz vairāk kā vienu A4 lappusi, tabulas virsrakstu noformē tā, 

lai tas atkārtotos arī pārējās lappusēs [iezīmēta izvēles rūtiņa vai rinda „Repeat as header 

row at the top of each page” (Microsoft Office 2007 Word lietotnē)] 

 Finanšu tabulās summas jānorāda euro un euro centos, summas norādot ar precizitāti līdz 

divām zīmēm aiz komata, noapaļojot skaitli līdz tuvākajai simtdaļai (divas decimāldaļas 

vietas) uz leju, ja trešais cipars aiz komata ir līdz „5” (ieskaitot), vai uz augšu, ja trešais 

cipars aiz komata ir „6” vai lielāks” 

Piemēri: skaitli „10,555” noapaļo kā „10,55”, skaitli „10,556” noapaļo kā „10,56”.  

 

Iesniedzot projekta iesniegumu elektroniski, jāievēro MK 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 

„Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un 

pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un 

pašvaldību iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības un MK 

noteikumos Nr.78 noteiktās prasības.  

 

Elektroniski projekta iesniegumus var iesniegt nosūtot uz elektroniskā pasta adresi 

KPFIvertesana@lvif.gov.lv līdz 2014.gada 1.aprīlim (ieskaitot). 

 

Iesniedzot projekta iesniegumu personīgi, tas jāizdara līdz noteiktajam laikam (līdz 2014.gada 

1.aprīlim (ieskaitot), Ģertrūdes iela 10/12, Rīga darba dienās no plkst.8:30 līdz 17:00), vēlāk par 

šo laiku projekta iesniegums netiks pieņemts. Nosūtot projekta iesniegumu pa pastu, lūdzam to darīt 

savlaicīgi, lai uz aploksnes vai iepakojuma ir vismaz pēdējās projektu iesniegumu iesniegšanas 

dienas datums. Iesniedzot projekta iesniegumu pastā pēdējā dienā, pasts to var nosūtītu ar nākamās 

dienas datumu, kā rezultātā projekta iesniegums tiks noraidīts, ja iesniedzējs nevarēs dokumentāli 

pierādīt, ka projekta iesniegums ir iesniegts pasta nodaļā norādītajā termiņā. Iesniedzot projekta 

iesniegumu personīgi, neaizmirstiet, ka iesniegums jāievieto slēgtā iepakojumā. 
 

Aicinām pirms projekta iesnieguma sagatavošanas uzsākšanas pārliecināties, ka ir iespējams 

nodrošināt iepriekšminētās prasības! 

mailto:KPFIvertesana@lvif.gov.lv
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PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPA (noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajai 

aktivitātei) 
2.pielikums 

Ministru kabineta 

2014.gada  4.februāra  

noteikumiem Nr. 78 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu 

atklāta konkursa "" Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta 

sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai 

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai " iesnieguma 

veidlapa 

 
Violetā krāsā ir sniegts hipotētisks piemērs iesnieguma veidlapas aizpildīšanai. Ar sarkano krāsu 

ir sniegti paskaidrojumi un norādījumi, kam jāpievērš uzmanība aizpildot iesnieguma veidlapu. 

Būtiskie nosacījumi, kuru neievērošanas dēļ projekts var tikt noraidīts ir īpaši izcelti. 

 
Lūdzam nepapildināt iesnieguma veidlapu ar citiem laukiem un pilnībā aizpildīt visus laukus!  

Ja neattiecās, tad ierakstīt "n/a".  

 

Projekta iesniegums, kurā nebūs izmantota projekta iesnieguma veidlapa atbilstoši Ministru 

kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.78 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 

projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts 

elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” nolikums" 2.pielikumam TIKS 

NORAIDĪTS! 

 

Ja projekta iesniegums netiks iesniegts papīra dokumenta formā, kas ievietots slēgtā iepakojumā, 

vai elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts 

ar laika zīmogu, tad tas TIKS NORAIDĪTS! 

 

Projekta nosaukums: 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties trīs jaunus, 

rūpnieciski ražotus XYZ elektromobiļus (Projekta iesnieguma 

nosaukums veidojams tā, lai tas kodolīgi atspoguļotu projekta mērķi un 

nepārsniegtu vienu teikumu. Projekta nosaukumam visā projektā 

iesniegumā jābūt vienādam) 

 

Projekta iesniedzējs: 
SIA "ABC" (norādīt precīzu projekta iesniedzēja, kas īstenos projektu, 

nosaukumu. Jāsakrīt ar 1.1.apakšpunktā un 7. sadaļā norādīto) 

 

 

Aizpilda VIF 

Projekta iesnieguma 

identifikācijas numurs 
Neaizpildīt, aizpildīs VIF! 

Projekta iesnieguma 

iesniegšanas datums 
Neaizpildīt, aizpildīs VIF! 

Projekta iesnieguma 

apstiprināšanas datums Neaizpildīt, aizpildīs VIF! 
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1. Sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju 

 

1.1. pamatinformācija par projekta iesniedzēju 

1. Projekta iesniedzēja 

nosaukums: 

SIA "ABC" (projekta iesniedzēja nosaukumam jāsakrīt ar titullapā un 

7.sadaļā norādīto)  

2. 

Projekta iesniedzēja  

veids: 

 sīkais (mikro) komersants (ja komersants izvēlas atbalstu saskaņā 

ar regulu Nr.800/2008) 

 mazais komersants (ja komersants izvēlas atbalstu saskaņā ar 

Komisijas regulu Nr.800/2008) 

 vidējais komersants (ja komersants izvēlas atbalstu saskaņā ar 

Komisijas regulu Nr.800/2008) 

 lielais komersants (ja komersants izvēlas atbalstu saskaņā ar 

Komisijas regulu Nr.800/2008) 

 komersants (ja komersants izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas 

regulu Nr.1998/2006) 

 atvasināta publiska persona 

 tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde  

(atzīmē ar „X” atbilstošo darbības formu) 

3. PVN maksātājs    Jā  

   Nē 

(atzīmē ar „X” vai projekta iesniedzējs ir vai nav pievienotās vērtības 

nodokļa (PVN) maksātājs) 

4. Juridiskas personas 

reģistrācijas 

numurs 

LV 40123456789 (reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienestā 

(nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs). Ievērojot to, ka pastāv 

vienotā reģistrācija, šis numurs ir tāds pats kā reģistrācijas numurs 

Komercreģistrā.  

5. Juridiskā adrese 

(norādīt precīzu 

adresi, kurā 

reģistrēts projektu 

iesniedzējs) 

Iela, mājas nr.  Zaļā iela 1 

Pilsēta, novads Rīga 

Pasta indekss  LV-1050 

6. Kontaktadrese 

(norāda, ja atšķiras 

no juridiskās 

adreses) 

Iela, mājas nr.  Baltā iela 7 

Pilsēta, novads Rīga 

Pasta indekss  LV-1069 

Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta 

publiska persona vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants. 

(Vērtē atbilstību noteikumu 4.pielikuma 1.sadaļas 1.2.kritērijam) 

 

Projekts, kas neatbilst prasībām TIKS NORAIDĪTS! 

 

1.2. Projekta iesniedzējs vai projekta iesniedzēja atbildīgā persona 

1. Vārds, uzvārds Edvards Bērziņš (norāda projekta iesniedzēja atbildīgo personu, kas ir 

tiesīga parakstīt iesniegumu. Jāsakrīt ar personu, kas paraksta 

veidlapas 7.sadaļā ietverto apliecinājumu. Norādītajai personai jābūt 

personai, kurai ir paraksta tiesības. Gadījumā, ja parakstīt iesniegumu 

ir pilnvarota cita persona, tad nepieciešams iesnieguma pielikumā 

pievienot attiecīgu pilnvaru) 

2. Ieņemamais amats Valdes loceklis (norāda projekta iesniedzēja atbildīgās personas 

ieņemamo amatu) 

3. Tālrunis 67123456 (norāda projekta iesniedzēja atbildīgās personas tālruņa 
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numuru) 

4. Fakss 67123456 (norāda projekta iesniedzēja atbildīgās personas faksa 

numuru, ja ir) 

5. E-pasts edberzins@abc.lv (norāda projekta iesniedzēja atbildīgās personas e-

pasta adresi) 

 

1.3. Projekta iesniedzēja kontaktpersona 

1. Vārds, uzvārds Ieva Bērziņa (norāda personu, kura ir tieši atbildīga par projekta 

iesnieguma aizpildīšanu un paredzamā projekta īstenošanu. Visu 

operatīvu jautājumu risināšana notiks ar šīs norādītās personas 

starpniecību, tādēļ lūdzam nodrošināt, ka ar šo personu neskaidrību 

gadījumā iespējams sazināties visu projekta iesniegumu vērtēšanas 

laiku un arī līdz līguma par projekta īstenošanu noslēgšanai) 

2 Ieņemamais amats Projektu vadītāja (norāda projekta iesniedzēja kontaktpersonas 

ieņemamo amatu) 

3. Tālrunis 29123456, 67123456 (norāda projekta iesniedzēja kontaktpersonas 

tālruņa numuru) 

4. Fakss 67123456 (norāda projekta iesniedzēja kontaktpersonas faksa numuru, 

ja ir) 

5. E-pasts ievaberzina@abc.lv (norāda projekta iesniedzēja kontaktpersonas e-

pasta adresi) 

 

1.4. Projekta iesniedzēja kontaktinformācija 

1. Tālrunis 67123456 (norāda projekta iesniedzēja oficiālo tālruņa numuru) 

2. E-pasts info@abc.lv (norāda projekta iesniedzēja oficiālo e-pasta adresi)  

Šī e-pasta adrese tiks izmantota projekta iesniedzējam nosūtot 

elektroniski parakstītas vēstules par projekta iesnieguma identifikācijas 

numura piešķiršanu un vērtēšanas rezultātiem! 
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2. Sadaļa – Projekta apraksts 

 

2.1. Projekta kopsavilkums 

2.1.1. Projekta kopsavilkums latviešu valodā 

Īsi aprakstīt projekta mērķi, nepieciešamību un būtiskākās projekta aktivitātes un to rezultātus 

(maksimāli 1500 rakstu zīmes).  

Projekta iesniedzējam ir nepieciešams iesniegt: 

 visaptverošu, strukturētu, viegli uztveramu un īsu kopsavilkumu par projekta ietvaros 

plānotajām aktivitātēm, kas vērstas uz projekta rezultātu un mērķa sasniegšanu  

 

SIA "ABC" Reģ.Nr. 40123456789 atbilst vidējā komersanta statusam. SIA "ABC" juridiskā adrese 

ir Rīga, Baltā iela 7. Uzņēmuma saimnieciskās darbības pēc Nace 2.red. ir 49.32 – Taksometru 

pakalpojumi. (sniegt nelielu informāciju par projekta iesniedzēju) 

 

SIA "ABC" projekts atbilst konkursa mērķim – veicināt SEG emisiju samazināšanu, atbalstot 

transportlīdzekļu, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no 

transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km (turpmāk –elektromobilis) 

un uzlādes staciju ieviešanu Latvijā.  

 

Projekta mērķis ir trīs jaunu, rūpnieciski ražotu XYZ elektromobiļu iegāde, kuru nobraukums starp 

pilnas uzlādes reizēm atbilstoši normatīvajiem aktiem mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to 

piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas jomā noteiktajam testa braukšanas ciklam ir vismaz 

100 kilometri, elektromobiļu ātrums, ko tie spēj maksimāli sasniegt, ir vismaz 90 kilometri stundā.  

 

Projekta īstenošana veicinās SEG emisiju samazināšanu, kas ir nozīmīgi tādai blīvi apdzīvotai vietai 

kā Rīga. (aprakstīt, kāpēc nepieciešams projekts, paskaidrot, kā projekts tiks īstenots un kāds būs 

projekta īstenošanas rezultāts) 

Projekta ietvaros  iegādātā elektromobiļa plānotais nobraukums viena gada laikā būs 120 000 km  

(norādīt informāciju par viena elektromobiļa plānoto nobraukumu viena gada laikā) 

Kopējais projekta finansējums ir 99 000.00 euro, tai skaitā, attiecināmo izmaksu summa ir 39 

218.19 euro, no kuriem KPFI – 17 400.00 euro. Projektu plānots īstenot Rīgā līdz š.g. 

12.decembrim (informāciju par projekta īstenošanai nepieciešamo kopējo finansējuma apjomu un 

attiecināmo izmaksu apjomu, kā arī plānoto projekta īstenošanas laiku un vietu). 

 

! Kopsavilkumam jāsniedz skaidrs priekšstats par to, ko projekta iesnieguma iesniedzējs 

vēlas paveikt projekta ietvaros. 

 

Sadaļā iekļautā informācija tiks vērtēta atbilstoši MK noteikumu 4.pielikuma administratīvo 

kritēriju 1.sadaļas 3.1.kritērijam. 

 

2.1.2. Projekta kopsavilkums angļu valodā 

Angļu valodā Īsi aprakstīt projekta mērķi, nepieciešamību un būtiskākās projekta aktivitātes un to 

rezultātus (maksimāli 1500 rakstu zīmes).  

The applicant projects JSC "ABC" corresponds to the objective of the contest – to promote the 

reduction of GHG emissions, support vehicle, which by their design as the only motor power uses 

energy from the electricity stored in the vehicle and that GHG emissions are 0 g/km (hereinafter -  

elektromobil) and charging station in Latvia. 
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The aim of the project is three new, industrially produced XYZ elektromobil, which haulage 

between full charge times according to the laws and regulations of the moped, motor vehicles, 

trailers and parts thereof conformity assessment test specified driving cycle is at least 100 

kilometers, electric speed, what they are capable of achieving a maximum, at least 90 kilometres 

per hour. The project will contribute to the reduction of GHG emissions that is significant to the 

densely populated place like Riga.  

 

The total funding for the Project is 99 000.00 euro, including the amount of the eligible cost is 39 

218.19 euro, CCFI – 17.400 euro. The project is planned to implement in Riga to this year 31 

October. 

(kopsavilkumam angļu valodā jāsaskan ar 2.2.1.apakšpunktā minēto informāciju) 

 

Sadaļā iekļautā informācija tiks vērtēta atbilstoši MK noteikumu 4.pielikuma administratīvo 

kritēriju 1.sadaļas 3.1.kritērijam. 

 

2.2. Elektromobīļa raksturojums  
Ņemiet vērā! 

N1, M1, M2 un M3 kategorijas transportlīdzekli nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 

22.decembra noteikumiem Nr.1494 „Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un 

sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”. 
. 

 

NORĀDĀM, ja projekta ietvaros iegādātais elektromobilis neatbildīs  kādai no augstāk 

minētajai elektromobiļa kategorijai, projekts TIKS NORAIDĪTS!!! 

 

Nr.p. 

k. 
Parametrs Dati 

1. Elektromobiļa marka un komercnosaukums 
(atbilstoši tipa apstiprinājuma vai atbilstības sertifikāta 

informācijai)
 
 

XYZ* 

2. Elektromobiļa ražotāja oficiālā pārstāvja 

nosaukums 

SIA”E-MOBIL”*  

3. Valsts, kurā plānots iegādāties elektromobili Latvija  

4. Transportlīdzekļa kategorija M1 

5. Elektromobiļa nobraukums starp pilnās uzlādes 

reizēm 

100 km  

6. Elektromobiļa ātrums, ko tas spēj maksimāli 

sasniegt 

90 km/h 

7. Elektromobiļa atbilstības novērtējums saskaņā ar 

 normatīviem aktiem par  mehānisko 

transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu 

atbilstības novērtēšanu 

 ir veikts elektromobiļa atbilstības 

novērtējums, par ko atbildīgā iestāde 

projekta iesnieguma vērtēšanas laikā var 

pārliecināties, pieprasot atbilstošu 

apliecinājumu no VAS „Ceļu satiksmes 

un drošības direkcija” 

 nav veikts elektromobiļa atbilstības 

novērtējums 

(atzīmē ar „X” atbilstošo atbilstības 

novērtējuma veidu) 

8. Elektromobilim veikta pārbūve saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu pārbūvi 

NA 

(norāda informāciju par veikto pārbūvi, 

tehniskajiem aspektiem un norāda 

pārbūves veikšanas datumu un vietu) 
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* Neaizpilda, ja projekta iesniedzējs iepirkumu, kas nepieciešams projekta aktivitāšu īstenošanai, 

nav veicis. 

 

Katram elektromobilim ar atšķirīgiem parametriem tabula jāaizpilda atsevišķi.  

 

UZMANĪBU: ja projekta iesniedzējs neplāno iegādāties elektromobili Latvijas Republikā, projekta 

iesniegumam jāpievieno elektromobiļa ražotāja vai oficiāla pārstāvja apliecinājums, ka 

elektromobiļa pārdevējs ir autorizētais elektromobiļa ražotāja pārstāvis. 

Sadaļā iekļautā informācija tiks vērtēta atbilstoši MK noteikumu 4.pielikuma administratīvo 

kritēriju 1.sadaļas 3.2. un 3.3.kritērijiem. 

 

2.3. Elektromobiļa iegādei izmantojamo publisko iepirkumu raksturojums 

Aprakstīt projekta ietvaros plānotos publiskos iepirkumus, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas 

Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātā publiskā persona, vai arī 

iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, ja projekta iesniedzējs ir komersants, norādot 

tostarp izmantojamos kritērijus un dokumentus, kas sagatavoti iepirkumam (līdz 1000 rakstu 

zīmēm). 

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar 2013.gada 4.jūnija MK noteikumiem Nr. 299 "Noteikumi par 

iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem". Saskaņā ar 

augstāk minētajiem normatīvajiem aktiem, SIA „ABC” veica piegādātāju atlasi, definējot atlases 

kritērijus: piegādes laiks, garantija, zemākā cena. 

SIA "ABC" projektā paredzēts iegādāties 3 jaunus, rūpnieciski ražotus XYZ elektromobiļus.  

(Aicinām ņemt vērā to, ka iepirkumi ir jāveic atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija 

noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja 

finansētiem projektiem”, vai „Publisko iepirkumu likumam” – atkarībā no projekta iesniedzēja 

juridiskā statusa,  un nav pieļaujama mākslīga iepirkuma priekšmeta dalīšana.) 

Plānotais iepirkums 

(nosaukums) 

Elektromobiļa tips un skaits Elektromobiļa tehniskie rādītāji 

(nobraukums starp pilnas 

uzlādes reizēm, ātrums u.c.) 

Trīs jaunu, rūpnieciski ražotu 

XYZ elektromobiļu iegāde 

M1 kategorijas elektromobiļi – 3 

gab. 
 (nobraukums starp 

pilnas uzlādes reizēm ir 

vismaz 100 kilometri un 

ātrums, ko tie spēj 

maksimāli sasniegt, ir 

vismaz 90 kilometri 

stundā) 

 Transportlīdzekļi, kas 

paredzēti pasažieru 

pārvadāšanai un kuros 

sēdvietu skaits 

nepārsniedz astoņas 

sēdvietas, neskaitot 

autovadītāja vietu 

SIA „ABC” iepirkuma komisijas sēdē 02.03.2014 protokols Nr.1 tika apstiprināti rezultāti. 

Iepirkuma rezultāti tika publicēti  Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 03.03.2014 (iepirkumu 

rezultāti jāpaziņo 3 dienu laikā pēc to apstiprināšanas) 

Par uzvarētāju tika atzīts SIA”E-MOBIL”, Reģ.Nr.41987654321 

Publiskā iepirkuma likums saskaņā ar Likuma 8.panta otro daļu, tiek attiecināts uz iepirkumiem, ja 

publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar 42 000 euro vai lielāka 

un publisku būvdarbu līgumu līgumcena ir vienāda ar 170 000 euro vai lielāka. Slēdzot būvdarbu, 

piegādes vai pakalpojumu līgumus, ja to paredzamā līgumcena ir mazāka par minētajām līgumcenu 
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robežām, bet vienāda ar 4000 euro vai lielāka piegādes vai pakalpojumu līgumiem un vienāda ar 

14 000 euro vai lielāka būvdarbu līgumiem, pasūtītājs nepiemēro šā panta pirmajā daļā minētās 

iepirkuma procedūras (atklāts konkurss; slēgts konkurss; sarunu procedūra; konkursa dialogs; 

metu konkurss), bet iepirkumu veic Publiskā iepirkuma likuma 8.2 pantā noteiktajā kārtībā 

(http://likumi.lv/doc.php?id=133536). 

 

MK noteikumi Nr.299 nosaka iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, kā arī personas, 

kuras piemēro šo procedūru, ja līguma izpildi, kas nav minēts Publisko iepirkumu likuma 6.pantā, 

no saviem līdzekļiem vai no Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu 

palīdzības un nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem finansē persona, kura ir pasūtītājs Publisko 

iepirkumu likuma izpratnē. Lai noslēgtu piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu, finansējuma 

saņēmējs ir tiesīgs nepiemērot šo noteikumu IV nodaļā minētos nosacījumus, ja piegādes vai 

pakalpojumu paredzamā līgumcena ir mazāka par 70 000 euro vai būvdarbu paredzamā līgumcena 

ir mazāka par 170 000 euro (http://likumi.lv/doc.php?id=257257). 

Sadaļā iekļautā informācija tiks vērtēta atbilstoši MK noteikumu 4.pielikuma administratīvo 

kritēriju 1.sadaļas 3.4.kritērijam. 

 

 

3. Sadaļa – Informācija par projekta ieviešanu 

 

3.1.Projekta īstenošanas ilgums  

 

- plānotais projekta īstenošanas laiks pilnos 

mēnešos: 

6 mēneši (piemēram, 5 mēneši un 1 

nedēļa ir jāatspoguļo kā 6 mēneši) 

 

Par projekta īstenošanas pirmo mēnesi tiek uzskatīts projekta līguma slēgšanas mēnesis ar 

atbildīgo iestādi un VIF. 

 

- projektā paredzētās aktivitātes plānots īstenot līdz: 31.12.2014  dd.mm.gggg. 

 

3.2. Elektromobiļa viena gada plānotais nobraukums  

Viena gada nobraukums ir jānorāda katram projekta 

iesniegumā minētam elektromobilim atsevišķi. 

120 000 km (norādīt konkrētā 

elektromobiļa marku) (XYZ)  

118 000 km (QPR) 

 

Projekta iesniegumā 3.1. apakšpunktā norādītās aktivitātes plānots īstenot MK noteikumu 6.punktā 

norādītajā termiņā – tas ir ne vēlāk kā līdz 2014. gada 31. decembrim. Sadaļā iekļautā informācija 

tiks vērtēta atbilstoši MK noteikumu 4.pielikuma administratīvo kritēriju 1.sadaļas 3.5. un 

3.6.kritērijiem. 

Ņemiet vērā, ka piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām finansējuma saņēmējs 

katru gadu veic projekta rezultātu monitoringu un līdz nākamā gada 31. janvārim iesniedz 

VIF projekta rezultātu monitoringa pārskatu atbilstoši projekta līgumam pievienotajam 

paraugam. Monitoringa pārskatā iekļautā elektromobiļa viena gada faktiskā nobraukuma 

pieļaujamā nobīde uz leju ir 20 % no projekta iesniegumā norādītā viena gada plānotā 

elektromobiļa nobraukuma. 
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4. Sadaļa – Publicitāte 

 

4.1. Publicitātes pasākumu veidi  

Atzīmēt ar „X”, kāda veida publicitātes pasākumi tiks veikti projekta īstenošanas laikā. Tiešās vai 

pastarpinātās pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, kā arī komersantiem jāatzīmē 

vismaz divi no zemāk minētiem publicitātes pasākumu veidiem. 

1. Informācijas ievietošana interneta portālos  

2. Informācijas publicēšana laikrakstos  

3. Informācijas publicēšana žurnālos  

4. Informācijas izplatīšana TV  

5. Informācijas izplatīšana radio  

6. Informatīvā pasākuma rīkošana  

7. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta marķējums elektromobilim saskaņā ar līgumā 

noteiktajām prasībām* 

 

8. Citi (lūdzu norādīt)  

*obligāti atzīmējams pasākums visiem projektu iesniedzējiem 

Papildus informācijai: Vides ministrijas rīkojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta logo 

un tā lietošanas nosacījumiem” (20.08.2009./Nr.263) - 

http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/likumd/ 

 

Sadaļā iekļautā informācija tiks vērtēta atbilstoši MK noteikumu 4.pielikuma administratīvo 

kritēriju 1.sadaļas 3.7.kritērijam. 

 

5. Sadaļa – Informācija par projekta budžetu 

 

5.1. Projekta finansēšanas rādītāji: 

 

5.1.1.Viena elektromobiļa finansēšanas rādītāji: 

Ieteikums izmantot elektronisko formu, ko pievienot klāt izklājlapas formātā elektroniski 

iesniedzamajiem dokumentiem! Jāsakrīt ar 5.1.3. un 5.3. tabulas informāciju!  
 

XYZ* (virs tabulas norādīt elektromobiļa nosaukumu, par kuru sniegti finansēšanas rādītāji) 

1.variants: 

N.p.k. Finansēšanas rādītāji Mērvienība Dati 

1.  Viena elektromobiļa kopējās izmaksas, tai skaitā: EUR 33 000.00 

1.1.  Attiecināmās izmaksas vienam elektromobilim, tai skaitā: EUR 13 072.73** 

1.1.1.  Finanšu instrumenta finansējums vienam elektromobilim EUR 5 882.72 

1.1.2.  Finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no viena 

elektromobiļa attiecināmām izmaksām  
% 45.00% 

1.1.3.  Projekta iesniedzēja līdzfinansējums vienam elektromobilim EUR 7 190.01 

http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/likumd/
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1.1.4.  Projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no viena 

elektromobiļa attiecināmām izmaksām 

% 
55.00% 

1.2.  Neattiecināmās izmaksas vienam elektromobilim EUR 19 927.27 

 

XYZ* (virs tabulas norādīt elektromobiļa nosaukumu, par kuru sniegti finansēšanas rādītāji) 

2.variants:  

N.p.k. Finansēšanas rādītāji Mērvienība Dati 

1.  Viena elektromobiļa kopējās izmaksas, tai skaitā: EUR 33 000.00 

1.1.  Attiecināmās izmaksas vienam elektromobilim, tai skaitā: EUR 27 272.73 *** 

1.1.1.  Finanšu instrumenta finansējums vienam elektromobilim EUR 13 636.36 

1.1.2.  Finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no viena 

elektromobiļa attiecināmām izmaksām  
% 50.00% 

1.1.3.  Projekta iesniedzēja līdzfinansējums vienam elektromobilim EUR 13 636.37 

1.1.4.  Projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no viena 

elektromobiļa attiecināmām izmaksām 

% 
50.00% 

1.2.  Neattiecināmās izmaksas vienam elektromobilim EUR 5 727.27 

 

 

 

*Ja projekta ietvaros plānots iegādāties dažādu marku vai kategoriju elektromobiļus, katras 

markas vai kategorijas elektromobilim tabula jāaizpilda atsevišķi.  

 

** Ja projekta iesniedzējs ir komersants, kas izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu 

Nr.800/2008,  tad viena elektromobiļa attiecināmās izmaksas ir starpība starp elektromobiļa 

iegādes izmaksām un jauna, elektromobilim līdzvērtīgās klases ar fosilo degvielu darbināma 

transportlīdzekļa vidējām iegādes izmaksām, kuru vērtība šo noteikumu ietvaros M1 kategorijas 

transportlīdzekļiem ir 14 200,00 euro, N1 kategorijas transportlīdzekļiem – 21 300,00 euro, M2 

kategorijas transportlīdzekļiem - 64 000,00euro un M3 kategorijas transportlīdzekļiem – 

241 900,00euro. 

*** Ja projekta iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiskā 

persona, komersants, kas izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1998/2006, tad 

attiecināmās izmaksas ir viena elektromobiļa iegādes izmaksas. 

 
Paskaidrojumi: 

1.variants: 

Projekta iesniedzējs, kurš atbilst vidējā komersanta statusam, šī konkursa ietvaros vēlas iegādāties 

3 XYZ elektromobiļus (M1 klases), un komersants izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu 

Nr.800/2008. Maksimālā atbalsta likme vidējiem komersantiem – 45%. 

 

Viena elektromobiļa kopējās izmaksas ar PVN ir 33 000.00 EUR, tai skaitā: 

- attiecināmās izmaksas vienam elektromobilim ir 13 072.73 (27 272.73 EUR (viena elektromobiļa 

kopējās izmaksas,  bez PVN) - 14 200,00 EUR (starpība starp elektromobiļa iegādes izmaksām un 

jauna, elektromobilim līdzvērtīgās klases ar fosilo degvielu darbināma transportlīdzekļa vidējām 

iegādes izmaksām), tai skaitā: 

 * finanšu instrumenta finansējums vienam elektromobilim ir 5 882.70 EUR (13 072.73 EUR 

(attiecināmās izmaksas vienam elektromobilim) x 45% (maksimālā atbalsta intensitāte vidējiem 

komersantiem)); 

 * projekta iesniedzēja līdzfinansējums vienam elektromobilim ir 7 190.01 EUR (13 072.73 

EUR (attiecināmās izmaksas vienam elektromobilim) x 55% (maksimālā projekta iesniedzēja 

atbalsta intensitāte). 

- neattiecināmās izmaksas vienam elektromobilim ir 19 927.27 EUR. 

-  
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Ja projekta iesniedzējs ir komersants, kas plāno iegādāties elektromobili saskaņā ar 

Komisijas regulu Nr. 800/2008, iesniedz deklarācija par komercsabiedrības atbilstību sīkajai 

(mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai, kas aizpildīta saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši sīkajai (mikro), mazajai vai 

vidējai komercsabiedrībai!!! 

 

2.variants: 

Projekta iesniedzējs, kurš atbilst vidējā komersanta statusam, šī konkursa ietvaros vēlas iegādāties 

3 XYZ elektromobiļus (M1 klases), un komersants izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu 

Nr.1998/2006. Maksimālā atbalsta likme  – 50%.  

 

Viena elektromobiļa kopējās izmaksas ar PVN ir 33 000.00 EUR, tai skaitā: 

- attiecināmās izmaksas vienam elektromobilim ir 27 272.73 EUR ( bez PVN), tai skaitā: 

 * finanšu instrumenta finansējums vienam elektromobilim ir 13 636.36 EUR (27 272.73  

EUR (attiecināmās izmaksas vienam elektromobilim) x 50% (maksimālā atbalsta intensitāte)); 

 * projekta iesniedzēja līdzfinansējums vienam elektromobilim ir 13 636.37 EUR (27 272.73  

EUR (attiecināmās izmaksas vienam elektromobilim) x 50% (maksimālā projekta iesniedzēja 

atbalsta intensitāte)). 

- neattiecināmās izmaksas vienam elektromobilim ir 5 727.27 EUR. 

 

Ja projekta iesniedzējs ir komersants, kas plāno iegādāties elektromobili saskaņā ar 

Komisijas regulu Nr. 1998/2006 – iesniedz uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, 

kā arī de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem!!! 

 
Sadaļā iekļautā informācija tiks vērtēta atbilstoši MK noteikumu 5.pielikuma 1.sadļas kvalitātes 

kritērijiem.  

 
5.1.2. Projekta ietvaros iegādājamo elektromobiļu skaits: 3* 

 

*Ja projekta ietvaros plānots iegādāties dažādu marku vai kategoriju elektromobiļus, iegādājamo 

elektromobiļu skaits ir jānorāda katras markas vai kategorijas elektromobiļiem atsevišķi.  

 

5.1.3. Projekta kopējie finansēšanas rādītāji: 

Ieteikums izmantot elektronisko formu, ko pievienot klāt izklājlapas formātā elektroniski 

iesniedzamajiem dokumentiem! Jāsakrīt ar 5.3. tabulas informāciju! 

 

1.variants:  

N.p.k. Finansēšanas rādītāji Mērvienība Dati 

1. Kopējais projekta finansējums, tai skaitā: EUR 99 000.00 

1.1. Attiecināmo izmaksu summa, tai skaitā: EUR 39 218.19 

1.1.1. Finanšu instrumenta finansējums EUR 17 648.16 

1.1.2. Finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no attiecināmām 

izmaksām 

% 
45.00% 

1.1.3. Projekta iesniedzēja līdzfinansējums EUR 21 570.03 

1.1.4. Projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no 

attiecināmām izmaksām  

% 
55.00% 

1.2. Neattiecināmo izmaksu summa EUR 59 781.81 

 

2.variants:  
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N.p.k. Finansēšanas rādītāji Mērvienība Dati 

1. Kopējais projekta finansējums, tai skaitā: EUR 99 000.00 

1.1. Attiecināmo izmaksu summa, tai skaitā: EUR 81 818.19 

1.1.1. Finanšu instrumenta finansējums EUR 40 909.09 

1.1.2. Finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no attiecināmām 

izmaksām 

% 
50.00% 

1.1.3. Projekta iesniedzēja līdzfinansējums EUR 40 909.10 

1.1.4. Projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no 

attiecināmām izmaksām  

% 
50.00% 

1.2. Neattiecināmo izmaksu summa EUR 17 181.81 

 

Sadaļā iekļautā informācija tiks vērtēta atbilstoši MK noteikumu 4.pielikuma administratīvo 

kritēriju 1.sadaļas 3.8.kritērijam. 

 

5.2. Projektā paredzētie avansa maksājumi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm) 

 

5.2.1. Avansa maksājums 

Vai projekta ietvaros projekta iesniedzējs vēlēsies saņemt avansa maksājumu  

 Jā 

 Nē 

Atzīmēt ar „X” 

 
Finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu līdz 50 % no projektam apstiprinātā finanšu 

instrumenta finansējuma summas, ja: 

1) tas ir iesniedzis VIF maksājuma pieprasījumu, kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam 

pievienotajam paraugam; 

2) tas ir komersants un ir iesniedzis VIF kredītiestādes avansa maksājuma garantijas vēstuli par 

pilnu avansa summu, kura izsniegta par labu atbildīgajai iestādei, un kredītiestādes garantijas 

termiņš nav īsāks par projekta īstenošanas termiņu, kā arī satur nosacījumus par līdzekļu 

atmaksāšanu pēc pirmā pieprasījuma. Avansa maksājuma garantijā nosaka, ka kredītiestāde 

apņemas atmaksāt atbildīgajai iestādei nedzēsto avansa summu, ja finansējuma saņēmējam, 

pamatojoties uz finanšu instrumenta vadību regulējošajiem normatīvajiem tiesību aktiem vai 

projekta līguma noteikumiem, ir iestājies pienākums atmaksāt avansu. Avansa garantija jāuztur 

spēkā līdz avansa summas dzēšanai 100 procentu apmērā no izmaksātā avansa. 

 

5.3.Projekta finansēšanas plāns, EUR 

Ieteikums izmantot elektronisko formu, ko pievienot klāt izklājlapas formātā elektroniski 

iesniedzamajiem dokumentiem! Jāsakrīt ar 5.1.1. un 5.1.3. tabulas informāciju!  
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 EUR EUR EUR EUR % EUR % EUR 

 1=2+3 2 3=4+6 4 5=4/3 (%) 6 7=6/3 (%) 8=2+6 

2014 99 000.00 59 781.81 39 218.19 17 648.16 45.00% 21 570.03 55.00% 81 351.84 

Kopā 99 000.00 59 781.81 39 218.19 17 648.16 45.00% 21 570.03 55.00% 81 351.84 
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2.variants:  
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 EUR EUR EUR EUR % EUR % EUR 

 1=2+3 2 3=4+6 4 5=4/3 (%) 6 7=6/3 (%) 8=2+6 

2014 99 000.00 17 181.81 81 818.19 40 909.09 50.00% 40 909.10 50.00% 58 090.91 

Kopā 99 000.00 17 181.81 81 818.19 40 909.09 50.00% 40 909.08 50.00% 58 090.91 

 

Sadaļā iekļautā informācija tiks vērtēta atbilstoši MK noteikumu 4.pielikuma administratīvo 

kritēriju 1.sadaļas 3.8.kritērijam. 

 

5.4. Finansējuma nepieciešamības pamatojums (aizpilda tikai lielie komersanti, ja tie izvēlas 

atbalstu atbilstoši Komisijas regulai Nr.800/2008): 

Atbilstošo atzīmēt ar „X” 

 
Nr.p.k. Finansējuma nepieciešamība Skaidrojums (līdz 1000 rakstu zīmēm) 

1.  projektam iztērētās kopsummas pieaugums: 

finansējuma saņēmēja projektam veikto 

ieguldījumu pieaugums; izmaiņas projektam 

veltītajā budžetā (kad nenotiek atbilstošs budžeta 

samazinājums citos projektos); izmaiņas attiecībā 

uz izdevumiem, ko finansējuma saņēmējs velta 

projektam proporcionāli kopējam apgrozījumam 

NA 

2.   projekta apjoma pieaugums: no projekta 

sagaidāmo pakalpojumu pieaugums 

NA 

3.  projekta darbība jomas paplašināšanās: kopējo 

projektu izmaksu pieaugums (nesamazinoties 

finansējuma saņēmēja veiktajiem izdevumiem 

salīdzinājumā ar situāciju bez publiskā 

finansējuma); to cilvēku skaita pieaugums, kuriem 

uzdots strādāt ar projektu saistītā jomā 

NA 

4.  projekta izpildes ātruma pieaugums: 

nepieciešams īsāks laiks līdz projekta pabeigšanai 

salīdzinājumā ar to, ja šo pašu projektu izpildītu 

bez publiskā finansējuma 

NA 

 

6. Sadaļa – Papildus iesniedzamie dokumenti 

 

Nr. 

P.k. 

Dokumenta nosaukums P
1
 NA

2
 

                                                 
1
 Dokuments ir pievienots projekta iesniegumam 

2
 Dokuments nav attiecināms. 
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Nr. 

P.k. 

Dokumenta nosaukums P
1
 NA

2
 

1. 

Ja projekta iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, kā arī 

atvasinātā publiskā persona - projekta iesniedzēja lēmums par projekta 

īstenošanu vai minētā lēmuma izraksts: 

 kuru parakstījis tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes vai atvasinātās 

publiskās personas vadītājs vai tās ministrijas atbildīgā amatpersona, 

kuras padotībā ir tiešās pārvaldes iestāde; 

 kurā norādītas projekta kopējās izmaksas jeb projekta attiecināmās 

izmaksas (finanšu instrumenta finansējums un projekta iesniedzēja 

līdzfinansējums) un neattiecināmās izmaksas; 

 kurā norādīta persona, kas ir projekta līdzfinansētājs 

 

  

2.  Ja projekta iesniedzējs nenodrošina projekta līdzfinansējumu, tas lēmumam 

pievieno arī vienu no šādiem dokumentiem:  
  

2.1. 

ja līdzfinansējumu, kas neietver valsts atbalstu, sniedz pastarpinātās 

pārvaldes iestāde vai atvasinātā publiskā persona, kura nav valsts budžeta 

iestāde (kura nav projekta iesniedzējs), lēmumu par līdzfinansējuma 

nodrošināšanu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai, kuru 

parakstīja pašvaldības pārstāvis, pastarpinātās pārvaldes iestādes vai 

atvasinātās publiskās personas vadītājs 

  

2.2. 

ja līdzfinansējumu, kas neietver valsts atbalstu, sniedz kredītiestāde –

 kredītiestādes lēmumu par to, ka kredītiestāde ir saņēmusi un plāno izskatīt 

projekta iesniedzēja pieprasījumu piešķirt projektam nepieciešamo 

līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai. Projekta 

iesniedzējam ir tiesības iesniegt šo kredītiestādes lēmumu līdz projekta 

līguma noslēgšanai 

  

2.3. 

ja līdzfinansējumu sniedz cita iestāde vai privātpersona, kas nav 

kredītiestāde – kredītiestādes izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi 

pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa un kas apliecina, ka 

līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un 

neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamie līdzekļi 

  

3.  

Ja līdzfinansējumu sniedz publiskā persona ar saimniecisku darbību saistītam 

projektam, lēmumam pievieno apliecinājumu, ka projekta īstenošanai 

nepieciešamais līdzfinansējums tiks segts no publiskās personas 

saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, nevis no 

publiskajiem līdzekļiem (tai skaitā no finansējuma, par kuru saņemts valsts 

vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības kredīts ar atvieglotiem 

nosacījumiem) (attiecas uz tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādi un 

atvasinātu publisko personu) 

  

4. 

Ja projekta iesniedzējs ir komersants, projekta iesniedzēja lēmums par projekta 

īstenošanu vai minētā lēmuma izrakstu: 

 kuru parakstījis komersanta augstākās lēmējinstitūcijas (valdes vai 

padomes) pārstāvis; 

 kurā norādītas projekta kopējās izmaksas jeb projekta attiecināmās 

izmaksas (finanšu instrumenta finansējums un projekta iesniedzēja 

līdzfinansējums) un neattiecināmās izmaksas; 

 kurā norādīta persona, kas ir projekta līdzfinansētājs, pievienojot arī 

vienu no šādiem dokumentiem: 

  

4.1. ja līdzfinansējumu nodrošina projekta iesniedzējs, kredītiestādes izziņu, kas 

izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas 
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Nr. 

P.k. 

Dokumenta nosaukums P
1
 NA

2
 

termiņa beigām un kas apliecina, ka projekta iesniedzēja rīcībā ir projekta 

līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) 

nepieciešamie līdzekļi 

4.2. 

ja līdzfinansējumu sniedz kredītiestāde – kredītiestādes lēmumu par to, ka 

kredītiestāde ir saņēmusi un plāno izskatīt projekta iesniedzēja pieprasījumu 

piešķirt projektam nepieciešamo līdzfinansējumu attiecināmo un 

neattiecināmo izmaksu segšanai. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt šo 

kredītiestādes lēmumu līdz projekta līguma noslēgšanai 

  

4.3.  

ja līdzfinansējumu sniedz cita iestāde vai privātpersona, kas nav 

kredītiestāde – kredītiestādes izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi 

pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa un kas apliecina, ka 

līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un 

neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamie līdzekļi 

  

5. 

Ja līdzfinansējumu sniedz publiskā persona ar saimniecisku darbību saistītam 

projektam, lēmumam pievieno apliecinājumu, ka projekta īstenošanai 

nepieciešamais līdzfinansējums tiks segts no publiskās personas 

saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, nevis no 

publiskajiem līdzekļiem (tai skaitā no finansējuma, par kuru saņemts valsts 

vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības kredīts ar atvieglotiem 

nosacījumiem) (attiecas uz komersantiem) 

  

6. Pilnvara, kurā persona ir pilnvarota parakstīt projekta iesniegumu (ja 

attiecināms) 
  

7. 

Iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamā tehniskā specifikācija. 

Paziņojuma kopija par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja iepirkums par 

projektā plānoto aktivitāšu īstenošanu ir veikts līdz projekta iesnieguma 

iesniegšanai VIF 

  

8. 

Elektromobiļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja apliecinājums, ka 

elektromobiļa pārdevējs ir oficiāli pilnvarots elektromobiļa izgatavotāja 

pārstāvis, ja elektromobilis netiek iegādāts Latvijas Republikā. Ja 

elektromobilis tiks iegādāts Latvijas Republikā, elektromobiļa pārdevēja 

tiesības izplatīt izgatavotāja elektromobiļus Latvijas Republikā pārbauda 

projektu iesniegumu vērtēšanas komisija  

  

9. Ja projekta iesniedzējs ir komersants, kas plāno iegādāties elektromobili saskaņā ar: 

9.1. 

Komisijas regulu Nr. 800/2008, deklarācija par komercsabiedrības atbilstību 

sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai, kas aizpildīta saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību 

atbilstoši sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai 

  

9.2. 

Komisijas regulu Nr. 1998/2006, uzskaites veidlapa par saņemto de minimis 

atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites 

un piešķiršanas kārtību, kā arī de minimis atbalsta uzskaites veidlapu 

paraugiem 

  

 

Gadījumā, ja kāds projekta iesnieguma pielikums nav saistošs iesniedzējam, tā vietā vēlams 

pievienot lapu ar pielikuma numuru, nosaukumu un pamatojumu, kāpēc šis pielikums nav saistošs 

iesniedzējam. Arī uz pielikumiem attiecas prasība par caurauklošanu un lapu numurēšanu. Ja tie 

ir atsevišķi sagatavoti dokumenti un jau paši par sevi cauraukloti (ar atbilstoši numurētām 

lappusēm un norādītu kopējo lappušu skaitu), var iesniegt kā atsevišķus sējumus, taču šajā 

gadījumā caurauklotajā iesnieguma eksemplārā noteikti ir jānorāda, ka attiecīgais pielikums tiek 

iesniegts kā atsevišķs sējums, norādot tā nosaukumu un lappušu skaitu. 
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Sadaļā iekļautā informācija tiks vērtēta atbilstoši MK noteikumu 4.pielikuma administratīvo 

kritēriju 1.sadaļas 2.5.,  2.6. un 4.kritērijiem. 

 

7. Sadaļa – Apliecinājums 

Šajā sadaļā nedrīkst mainīt apliecinājuma redakciju, jo pretējā gadījumā nebūs iespējams 

saņemt pozitīvu vērtējumu projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijos, kur tiek prasīts projekta 

iesniedzēja apliecinājums! 

 

Es, apakšā parakstījies (-usies), 

 

Projekta iesniedzēja SIA "ABC" 

 Projekta iesniedzēja nosaukums (jāsakrīt ar titullapā un 

iesnieguma 1.1. apakšpunktā norādīto) 

atbildīgā persona Edvards Bērziņš 

 vārds, uzvārds (jāsakrīt ar iesnieguma 1.2. apakšpunktā 

norādīto atbildīgo personu) 

 Valdes loceklis 

 amata nosaukums (atbilstoši 1.2. punktā norādītajam un tam 

jābūt projekta iesniedzēja paraksttiesīgai personai vai 

atbilstoši pilnvarotai personai) 

Apliecinu, ka uz projekta 

iesniegšanas brīdi 

 

 

 dd.mm.gggg. (nedrīkst būt vēlāk par izsludināto projektu 

iesniegumu iesniegšanas beigu termiņu) 

Projekts ir jāiesniedz atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā personiski, pa pastu (zīmogs) vai 

elektroniski, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Projekts, kas tiks saņemts pēc noteiktā 

termiņa TIKS NORAIDĪTS! 

 

 projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir patiesa un nav sagrozīta, 

projekta ieviešanai pieprasītais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – finanšu 

instruments) finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu, un 

projekta iesniedzējs piekrīt, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

(turpmāk – atbildīgā iestāde) minēto informāciju pārbauda;  

 projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu, ieviešanu un vadību, kā arī 

par projekta rezultātiem; 

 piekrītu, ka atbildīgā iestāde pieprasa Valsts ieņēmumu dienestā izziņu par projekta 

iesniedzēja nodokļa parādiem, jo uz finansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja 

projekta iesniedzējam ir nodokļa parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

Projekta iesniedzējam kā papildus iesniedzamais dokuments netiek prasīta Valsts Ieņēmumu 

dienesta izziņa par nodokļu parāda neesamību, vienlaikus iesakām projekta iesniedzējiem uz 

projekta iesniegšanas dienu vai cik iespējams tuvu noteiktajai dienai izņemt Valsts 

Ieņēmumu dienesta izziņu, lai pārliecinātos, ka nav nodokļu parādi un pievienot to projekta 

iesniegumam. 

 piekrītu, ka atbildīgā iestāde pieprasa VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” 

apliecinājumu, ka šajā projekta iesniegumā minētiem elektromobiļiem ir veikta atbilstības 

novērtēšana atbilstoši  normatīviem aktiem par mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un 

sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu vai elektromobilim veikta pārbūve saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu pārbūvi, veicot attiecīgu dokumentācijas 

saskaņošanu ar VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”; 
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 projekta iesniedzējs vai projekta iesniedzēja, kas ir juridiska persona, interesēs fiziska 

persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas 

Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu nav 

piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi; 

 par finanšu instrumenta finansētajām attiecināmajām izmaksām nav saņemts 

līdzfinansējums citu finansējuma programmu ietvaros vai individuālā atbalsta projekta 

ietvaros, kas atbalstīts no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā Eiropas Savienības vai 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem; 

 ja projekta iesniedzējs ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants, tad tas neatbilst 

grūtībās nonākuša komersanta statusam atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 

7.punktā minētajiem nosacījumiem 

 ja projekta iesniedzējs ir mazais vai vidējais komersants, kas pretendē uz atbalstu saskaņā ar 

Regulas Nr.1998/2006 nosacījumiem vai lielais komersants, tad tam nav konstatējamas 

grūtībās nonākuša komersanta statusa pazīmes: 

o ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek 

īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas 

tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai 

mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta; 

o projekta iesnieguma iesniegšanas dienā zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un 

pēdējo 12 mēnešu laikā – ceturtdaļu no pamatkapitāla, kā arī konstatējamas šo 

noteikumu 15.5.4.apakšpunktā minētās pazīmes; 

o projekta iesnieguma iesniegšanas dienā saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu 

pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu uz projekta iesnieguma 

iesniegšanas brīdi ir novērojamas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes – zaudējumu 

pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu 

pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, 

zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība – un konstatējamas šo 

noteikumu 15.5.4.apakšpunktā minētās pazīmes; 

o nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj 

iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj 

apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā 

termiņā novedīs komersantu līdz nespējai turpināt darbību; 

 projekta iesniedzējs, kas ir komersants, neplāno īstenot projektu kādā no neatbalstāmām 

nozarēm un aktivitātēm saskaņā ar: 

o Komisijas regulas Nr.800/2008 1.panta 3.punkta nosacījumiem, ja komersants 

izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.800/2008; 

o Komisijas regulas Nr.1998/2006 1.panta 1.punkta nosacījumiem, ja komersants 

izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1998/2006; 

 uz projekta iesniedzēju, kas ir komersants, neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas 

minēts Komisijas regulas Nr.800/2008 1.panta 6.punkta „a” apakšpunktā, ja komersants 

pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.800/2008; 

 projekta iesniedzējs ir komersants, kas neplāno īstenot projektu reģionālās atbalsta shēmas 

ietvaros, kas ir paredzētas vienas saimnieciskās darbības nozares komersantiemprojekta 

iesniedzējam, kas ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants, kas pretendē uz atbalstu 

saskaņā ar Komisijas regulu Nr.800/2008, ir saistošs viens no zemāk minētiem 

nosacījumiem: 

o tas nav saņēmis riska kapitālu, tādejādi tas nenosaka konkursa ietvaros attiecināmās 

izmaksas atbilstoši Komisijas regulas Nr.800/2008 7.panta 5.punkta „a” apakšpunkta 

nosacījumiem; 

o tas ir saņēmis riska kapitālu, tādejādi tas nosaka konkursa ietvaros attiecināmās 

izmaksas atbilstoši Komisijas regulas Nr.800/2008 7.panta 5.punkta „a” apakšpunkta 

nosacījumiem; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:01:LV:HTML
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 iepirkumus, kas nepieciešami projekta sagatavošanai vai īstenošanai, projekta iesniedzējs 

veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē publisko iepirkumu, ja projekta 

iesniedzējs ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātā 

publiskā persona, vai arī iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, ja projekta 

iesniedzējs ir komersants; 

 projekta iesniedzējs pēc atbildīgās iestādes vai VIF pieprasījuma iesniegs tai nepieciešamo 

papildus informāciju un dokumentāciju. 

 

Apliecinu, ka tad, ja projekts tiks apstiprināts:  

 finansējuma saņēmējs pēc atbildīgās iestādes lēmuma par projekta iesnieguma 

apstiprināšanu saņemšanas: 

o 10 darbdienu laikā informēs VIF par projekta konta rekvizītiem, kas tiks izmantoti ar 

projekta īstenošanu saistītajos maksājumos, ja projekta iesniedzējs nav Latvijas 

Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona;  

o 20 darbdienu laikā informēs VIF par projekta konta rekvizītiem atbilstoši normatīvajiem 

aktiem par budžetu un finanšu vadību, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas tiešās 

vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona; 

 finansējuma saņēmējs mēneša laikā pēc projekta līguma noslēgšanas dienas VIF iesniegs 

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; 

 ja tiešās vai apstarpinātās pārvaldes iestādes vai atvasinātās publiskās personas projekta 

iesniegums tiks kvalificējams kā komercdarbības atbalsta projekts, atbildīgā iestāde 

piemēros šo noteikumu nosacījumus, kas attiecas uz komersantiem; 

 projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes netiks iesniegtas līdzfinansēšanai citu 

finansējuma programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros no citiem finanšu 

instrumentiem, tai skaitā no Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem; 

 projekta iesniedzējam būs pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai 

noteiktajā apmērā nodrošinātu savu projekta finansējuma daļu, kā arī projekta ieviešanas 

nepārtrauktību; 

 jebkuru projekta sadārdzinājumu attiecībā uz apstiprinātajām projekta attiecināmajām 

izmaksām segs no attiecīgā finansējuma saņēmēja, kas nav valsts budžeta iestāde, finanšu 

līdzekļiem; 

 projekta ieviešanas laikā tiks īstenoti publicitātes pasākumi saskaņā ar šo noteikumu 

58.punkta prasībām, kā arī atbilstoši šī iesnieguma 4.1.sadaļai; 

 iepirkumus, kas nepieciešami projekta īstenošanai, finansējuma saņēmējs veiks saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem, kas reglamentē publisko iepirkumu, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas 

Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātā publiskā persona, vai arī 

iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, ja projekta iesniedzējs ir komersants; 

 iepirkuma procedūras tiks veiktas konkurences apstākļos, bez slepenām norunām;  

 projekta iesniegumā paredzētās attiecināmās izmaksas būs norādītas finansējuma saņēmēja, 

kas ir juridiskā persona, grāmatvedības uzskaitē, būs identificējamas, nodalītas no pārējām 

izmaksām, būs pārbaudāmas, kā arī iekļautas finansējuma saņēmēja aktīvos kā 

amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi, kā arī apliecinātas ar attiecīgiem attaisnojuma 

dokumentu oriģināliem vai dokumentu atvasinājumiem, kuri izgatavoti atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādes un noformēšanas prasībām. 

 

Apliecinu, ka pēc projekta īstenošanas: 

 ne mazāk kā piecus gadus finansējuma saņēmējs nodrošinās projekta ietvaros iegādāto 

elektromobiļu ekspluatāciju atbilstoši normatīviem aktiem par ceļu satiksmi un pastāvīgu 

reģistrāciju Latvijas Republikas teritorijā; 
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 piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām finansējuma saņēmējs katru gadu 

veiks projekta rezultātu monitoringu un līdz nākamā gada 31.janvārim iesniegs VIF projekta 

rezultātu monitoringa pārskatu atbilstoši projekta līgumam pievienotajam paraugam; 

 finansējuma saņēmējs vismaz 10 gadus pēc projekta līguma termiņa beigām glabās visu ar 

projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un, ja nepieciešams, to uzrādīs finanšu 

instrumenta pārstāvju kontrolēm un auditiem projekta īstenošanas laikā un pēc noslēguma 

maksājuma saņemšanas. 

 

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt finansēšanai no finanšu instrumenta, ja projekta 

iesniegums nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī ja normatīvajos aktos par finanšu instrumenta 

ieviešanu plānotais finansējums projekta apstiprināšanas dienā ir izlietots. 

Apzinos, ka tad, ja apliecinājumā būs sniegta nepatiesa informācija, pret projekta 

iesniedzēju var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas. 

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem 

dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta 

iesniegumam papīra formā. 

 

Paraksts:  

 

 (Dokumenta rekvizītu „Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši 

elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.) 

 

Vides aizsardzības un  

reģionālās attīstības ministrs                              E.Cilinskis 

 

Vīza:  

Valsts sekretārs         A.Antonovs 
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1.pielikums 

 

Projekta iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu 

 
Iesniedz obligāti visi projektu iesniedzēji. 

 

SIA „ABC”  (1.1.1. sadaļa – projekta iesniedzēja nosaukums un rekvizīti vai veidlapa) 

Rīgā, 2014. gada 24. februārī (lēmuma pieņemšanas datums, vieta) 

 

LĒMUMS 

Piešķirt ar KPFI līdzekļiem finansētā, SIA „ABC”  (1.1.1. sadaļa – projekta iesniedzēja nosaukums) 

iesniegtā projekta iesnieguma " Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties trīs jaunus, 

rūpnieciski ražotus XYZ elektromobiļus"  (titullapa – projekta nosaukums) īstenošanai līdzfinansējumu: 

99 000.00 euro ((summa vārdiem)  euro) (5.3. tabulas 1. kolonnas kopsumma), no kuriem  

39 218.19 euro ((summa vārdiem)  euro) (5.3. tabulas 3. kolonnas kopsumma) ir attiecināmās izmaksas un 59 

781.81 euro ((summa vārdiem)  euro) (5.3. tabulas 2. kolonnas kopsumma) ir neattiecināmās izmaksas.  

 

Apliecinām, ka projekta iesniedzējs nodrošinās projekta līdzfinansējumu. (ja attiecas, nodrošina 

līdzfinansējumu un ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, kā arī atvasinātā publiskā persona). 

Ja projekta iesniedzējs nenodrošina projekta līdzfinansējumu, tas lēmumam pievieno vienu no šādiem 

dokumentiem: 

- ja līdzfinansējumu, kas neietver valsts atbalstu, sniedz pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātā 

publiskā persona, kura nav valsts budžeta iestāde (kura nav projekta iesniedzējs), lēmumu par 

līdzfinansējuma nodrošināšanu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai, kuru parakstīja pašvaldības 

pārstāvis, pastarpinātās pārvaldes iestādes vai atvasinātās publiskās personas vadītājs.  

- ja līdzfinansējumu, kas neietver valsts atbalstu, sniedz kredītiestāde – kredītiestādes lēmumu par to, ka 

kredītiestāde ir saņēmusi un plāno izskatīt projekta iesniedzēja pieprasījumu piešķirt projektam 

nepieciešamo līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai. Projekta iesniedzējam ir 

tiesības iesniegt šo kredītiestādes lēmumu līdz projekta līguma noslēgšanai. 

- ja līdzfinansējumu sniedz cita iestāde vai privātpersona, kas nav kredītiestāde – kredītiestādes izziņu, kas 

izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa un kas apliecina, ka 

līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) 

nepieciešamais līdzekļi. 

 Apliecinām, ka projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums tiks segts no publiskās personas 

saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem. (ja attiecas un ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes 

iestāde, kā arī atvasinātā publiskā persona). 

Projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējumu nodrošināt no projekta iesniedzēja paša līdzekļiem. 

(ja attiecas, nodrošina līdzfinansējumu un ir komersants) 

Pievieno dokumentu: kredītiestādes izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma 

iesniegšanas termiņa un kas apliecina, ka projekta iesniedzēja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai 

(attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamais līdzekļu apjoms  

Projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu 

...................(kredītiestādes vai cita finansētāja nosaukums) 99 000.00 euro (5.2. tabulas 1. kolonnas 

kopsumma) apmērā. 

Pievieno vienu no šādiem dokumentiem: 

- ja līdzfinansējumu sniedz kredītiestāde, – kredītiestādes lēmumu par to, ka kredītiestāde apņemas vai 

garantē projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma piešķiršanu attiecināmo un neattiecināmo 

izmaksu segšanai.  

- ja līdzfinansējumu sniedz cita iestāde vai privātpersona, kas nav kredītiestāde, – kredītiestādes izziņu, kas 

izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa un kas pierāda, ka 

līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) 

nepieciešamais līdzekļu apjoms 

Apliecinām, ka projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums tiks segts no publiskās personas 

saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem. (ja attiecas un ir komersants). 

Ja līdzfinansējumu sniedz publiskā persona ar saimniecisku darbību saistītam projektam, lēmumam pievieno 

apliecinājumu, ka projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums tiks segts no publiskās personas 

saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, nevis no publiskajiem līdzekļiem (tai skaitā no 
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finansējuma, par kuru saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības kredīts ar 

atvieglotiem nosacījumiem) (attiecas uz komersantiem). 

 

_________________________(projekta iesnieguma iesniedzēja paraksttiesīgās personas paraksts un tā 

atšifrējums) 

 

!!!Lēmumā iekļautajām summām jāatbilst Projekta iesnieguma veidlapas 5.3. punktā norādītajam 

Finansēšanas plānam. 

 

 

1.1.pielikums 

 

Apliecinājums pie projekta iesniedzēja lēmuma,  

 

Pievieno, ja līdzfinansējumu sniedz publiskā persona ar saimniecisku darbību saistītam 

projektam. 

 
SIA „ABC”  (1.1.1. sadaļa – projekta iesniedzēja nosaukums un rekvizīti vai veidlapa) 

Rīgā, 2014. gada 24. februārī (apliecinājuma sniegšanas datums, vieta) 

 

 

Apliecinājums 

 

Apliecinām, ka projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums tiks segts no projekta 

iesniedzēja saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, nevis no publiskajiem 

līdzekļiem (tai skaitā no finansējuma, par kuru saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts 

vai pašvaldības kredīts ar atvieglotiem nosacījumiem) (ja attiecas, nodrošina līdzfinansējumu un ir 

tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, kā arī atvasināta publiska persona). 

 

 

 

 

 
_________________________(projekta iesnieguma iesniedzēja paraksttiesīgās personas paraksts un tā 

atšifrējums) 
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2.pielikums 

 
Pilnvara, kurā persona ir pilnvarota parakstīt projekta iesniegumu (ja attiecināms) 

 

Iesniedz tajos gadījumos, ja projekta iesniegumu paraksta cita persona, kas nav paraksttiesīgā 

persona. 
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3.pielikums 

 
Iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamā tehniskā specifikācija. Paziņojuma kopija par 

iepirkuma procedūras rezultātiem, ja iepirkums par projektā plānoto aktivitāšu īstenošanu ir 

veikts līdz projekta iesnieguma iesniegšanai VIF 

 

Iepirkumus, kas nepieciešami MK noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu sagatavošanai vai 

īstenošanai, projekta iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, 

kas reglamentē publisko iepirkumu veikšanu atbilstoši tā juridiskajam statusam. 
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4.pielikums 

 
Elektromobiļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja apliecinājums, ka elektromobiļa 

pārdevējs ir oficiāli pilnvarots elektromobiļa izgatavotāja pārstāvis, ja elektromobilis netiek 

iegādāts Latvijas Republikā.  

 

Ja elektromobilis tiks iegādāts Latvijas Republikā, elektromobiļa pārdevēja tiesības izplatīt 

izgatavotāja elektromobiļus Latvijas Republikā pārbauda projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas 

projektu iesniegumu vērtēšanas laikā. 

 

Apliecinājumam pievienot NOTARIĀLI apstiprinātu tulkojumu latviešu valodā! 
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5.pielikums 

 

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai 

komercsabiedrībai, kas aizpildīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību 

deklarēšanas kārtību atbilstoši sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai 

 

Ja projekta iesniedzējs ir komersants, kas plāno iegādāties elektromobili saskaņā ar Komisijas 

regulu Nr.800/2008 un tas ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants. 

 

Deklarāciju aizpilda saskaņā ar 2008.gada 25.novembra MK noteikumiem Nr.964 "Noteikumi par 

komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai" 

1. un 2.pielikumu (http://likumi.lv/doc.php?id=184555) 

http://likumi.lv/doc.php?id=184555
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6.pielikums 

 

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de 

minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, kā arī de minimis atbalsta uzskaites 

veidlapu paraugiem. 

 

Ja projekta iesniedzējs ir komersants, kas plāno iegādāties elektromobili saskaņā ar Komisijas 

regulu Nr.1998/2006. 

Uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu aizpilda saskaņā ar 2008.gada 5.februāra MK 

noteikumu Nr.58 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de 

minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" 1. un 2.pielikumu  

(http://likumi.lv/doc.php?id=170779)  

http://likumi.lv/doc.php?id=170779


 39 

PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPA (noteikumu 7.3.apakšpunktā minētajai aktivitātei) 

 
3.pielikums 

Ministru kabineta 

2014.gada  14.gada 4 februāra 

noteikumiem Nr. 78 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu 

atklāta konkursa " Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta 

sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai 

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai " iesnieguma 

veidlapa 

 
Violetā krāsā ir sniegts hipotētisks piemērs iesnieguma veidlapas aizpildīšanai. Ar sarkano krāsu 

ir sniegti paskaidrojumi un norādījumi, kam jāpievērš uzmanība aizpildot iesnieguma veidlapu. 

Būtiskie nosacījumi, kuru neievērošanas dēļ projekts var tikt noraidīts ir īpaši izcelti. 

 
Lūdzam nepapildināt iesnieguma veidlapu ar citiem laukiem un pilnībā aizpildīt visus laukus!  

Ja neattiecās, tad ierakstīt "n/a".  

 

Projekta iesniegums, kurā nebūs izmantota projekta iesnieguma veidlapa atbilstoši Ministru 

kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.78 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 

projektuatklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts 

elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” nolikums" 3.pielikumam TIKS 

NORAIDĪTS! 

 

Ja projekta iesniegums netiks iesniegts papīra dokumenta formā, kas ievietots slēgtā iepakojumā, 

vai elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts 

ar laika zīmogu, tad tas TIKS NORAIDĪTS! 

 

Projekta nosaukums: 

"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzstādot publiski pieejamu 

elektromobiļu uzlādes staciju Rīgā, Rīgas ielā 1" (Projekta iesnieguma 

nosaukums veidojams tā, lai tas kodolīgi atspoguļotu projekta mērķi un 

nepārsniegtu vienu teikumu. Projekta nosaukumam visā projektā 

iesniegumā jābūt vienādām) 

 

Projekta iesniedzējs: 
SIA "ABC" (norādīt precīzu projekta iesniedzēja, kas īstenos projektu, 

nosaukumu. Jāsakrīt ar 1.1.apakšpunktā un 7. sadaļā norādīto) 

 

 

Aizpilda VIF 

Projekta iesnieguma 

identifikācijas numurs 
Neaizpildīt, aizpildīs VIF! 

Projekta iesnieguma 

iesniegšanas datums 
Neaizpildīt, aizpildīs VIF! 

Projekta iesnieguma 

apstiprināšanas datums Neaizpildīt, aizpildīs VIF! 
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1. Sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju 

 

1.1. pamatinformācija par projekta iesniedzēju 

1. Projekta iesniedzēja 

nosaukums: 

SIA "ABC" (projekta iesniedzēja nosaukumam jāsakrīt ar titullapā un 

7.sadaļā norādīto)  

2. 

Projekta iesniedzēja  

darbības forma: 

 sīkais (mikro) komersants  

 mazais komersants  

 vidējais komersants  

 lielais komersants  

 atvasināta publiska persona 

 tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde  

(atzīmē ar „X” atbilstošo darbības formu) 

3. PVN maksātājs    Jā  

   Nē 

(atzīmē ar „X” vai projekta iesniedzējs ir vai nav pievienotās vērtības 

nodokļa (PVN) maksātājs) 

4. Juridiskas personas 

reģistrācijas 

numurs 

LV 40123456789 (reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienestā 

(nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs). Ievērojot to, ka pastāv 

vienotā reģistrācija, šis numurs ir tāds pats kā reģistrācijas numurs 

Komercreģistrā.  

5. Juridiskā adrese 

(norādīt precīzu 

adresi, kurā 

reģistrēts projektu 

iesniedzējs) 

Iela, mājas nr.  Zaļā iela 1 

Pilsēta, novads Rīga 

Pasta indekss  LV-1050 

6. Kontaktadrese 

(norāda, ja atšķiras 

no juridiskās 

adreses) 

Iela, mājas nr.  Baltā iela 7 

Pilsēta, novads Rīga 

Pasta indekss  LV-1069 

Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta 

publiska persona vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants. 

(Vērtē atbilstību noteikumu 4.pielikuma 2.sadaļas 1.2.kritērijam) 

 

Projekts, kas neatbilst prasībām TIKS NORAIDĪTS! 

 

1.2. Projekta iesniedzējs vai projekta iesniedzēja atbildīgā persona 

1. Vārds, uzvārds Edvards Bērziņš (norāda projekta iesniedzēja atbildīgo personu, kas ir 

tiesīga parakstīt iesniegumu. Jāsakrīt ar personu, kas paraksta 

veidlapas 7.sadaļā ietverto apliecinājumu. Norādītajai personai jābūt 

personai, kurai ir paraksta tiesības. Gadījumā, ja parakstīt iesniegumu 

ir pilnvarota cita persona, tad nepieciešams iesnieguma pielikumā 

pievienot attiecīgu pilnvaru) 

2. Ieņemamais amats Valdes loceklis (norāda projekta iesniedzēja atbildīgās personas 

ieņemamo amatu) 

3. Tālrunis 67123456 (norāda projekta iesniedzēja atbildīgās personas tālruņa 

numuru) 

4. Fakss 67123456 (norāda projekta iesniedzēja atbildīgās personas faksa 

numuru, ja ir) 

5. E-pasts edberzins@abc.lv (norāda projekta iesniedzēja atbildīgās personas e-
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pasta adresi) 

 

1.3. Projekta iesniedzēja kontaktpersona 

1. Vārds, uzvārds Ieva Bērziņa (norāda personu, kura ir tieši atbildīga par projekta 

iesnieguma aizpildīšanu un paredzamā projekta īstenošanu. Visu 

operatīvu jautājumu risināšana notiks ar šīs norādītās personas 

starpniecību, tādēļ lūdzam nodrošināt, ka ar šo personu neskaidrību 

gadījumā iespējams sazināties visu projekta iesniegumu vērtēšanas 

laiku un arī līdz līguma par projekta īstenošanu noslēgšanai) 

2 Ieņemamais amats Projektu vadītāja (norāda projekta iesniedzēja kontaktpersonas 

ieņemamo amatu) 

3. Tālrunis 29123456, 67123456 (norāda projekta iesniedzēja kontaktpersonas 

tālruņa numuru) 

4. Fakss 67123456 (norāda projekta iesniedzēja kontaktpersonas faksa numuru, 

ja ir) 

5. E-pasts ievaberzina@abc.lv (norāda projekta iesniedzēja kontaktpersonas e-

pasta adresi) 

 

2. Sadaļa – Projekta apraksts 

 

2.1. Projekta kopsavilkums 

2.1.1. Projekta kopsavilkums latviešu valodā 

Īsi aprakstīt projekta mērķi, nepieciešamību un būtiskākās projekta aktivitātes un to rezultātus 

(maksimāli 1500 rakstu zīmes).  

Projekta iesniedzējam ir nepieciešams iesniegt: 

 visaptverošu, strukturētu, viegli uztveramu un īsu kopsavilkumu par projekta ietvaros 

plānotajām aktivitātēm, kas vērstas uz projekta rezultātu un mērķa sasniegšanu  

 

SIA "ABC" Reģ.Nr. 40123456789 atbilst vidējā komersanta statusam. SIA "ABC" juridiskā adrese 

ir Rīga, Baltā iela 7. Uzņēmuma saimnieciskās darbības pēc Nace 2.red. ir 49.32 – Taksometru 

pakalpojumi. (sniegt nelielu informāciju par projekta iesniedzēju). 

SIA "ABC" projekts atbilst konkursa mērķim – veicināt SEG emisiju samazināšanu, atbalstot 

uzlādes staciju ieviešanu Latvijā.  

 

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzstādot publiski pieejamu 

elektromobiļu uzlādes staciju Rīgā, Rīgas ielā 1. (aprakstīt, kāpēc nepieciešams projekts, paskaidrot, 

kā projekts tiks īstenots un kāds būs projekta īstenošanas rezultāts) 

 

Kopējais projekta finansējums ir 41 140.00 euro, tai skaitā, attiecināmo izmaksu summa ir 39 

140.00 euro, no kuriem KPFI – 31 000.00 euro. Projektu plānots īstenot Rīgā līdz š.g. 31.oktobrim 

(informāciju par projekta īstenošanai nepieciešamo kopējo finansējuma apjomu un attiecināmo 

izmaksu apjomu, kā arī plānoto projekta īstenošanas laiku un vietu). 

 

! Kopsavilkumam jāsniedz skaidrs priekšstats par to, ko projekta iesnieguma iesniedzējs 

vēlas paveikt projekta ietvaros. 

 

Sadaļā iekļautā informācija tiks vērtēta atbilstoši MK noteikumu 4.pielikuma administratīvo 

kritēriju 2.sadaļas 3.1.kritērijam. 

 

2.1.2. Projekta kopsavilkums angļu valodā 
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Angļu valodā Īsi aprakstīt projekta mērķi, nepieciešamību un būtiskākās projekta aktivitātes un to 

rezultātus (maksimāli 1500 rakstu zīmes).  

The applicant projects JSC "ABC" corresponds to the objective of the contest – to promote the 

reduction of GHG emissions, support charging station in Latvia. 
 

The aim of the project is a new electric vehicle charging station acquisition, installation and 

connection to the mains distribution system operator. The project will contribute to the reduction of 

GHG emissions that is significant to the densely populated place like Riga. 

 

The total funding for the project is 41 140.00 euro, including the amount of the eligible cost is 39 

140.00 euro, CCFI – 31 000.00 euro. The project is planned to implement in Riga to this year 31 

October.  

 

(kopsavilkumam angļu valodā jāsaskan ar 2.2.1.apakšpunktā minēto informāciju) 

 

Sadaļā iekļautā informācija tiks vērtēta atbilstoši MK noteikumu 4.pielikuma administratīvo 

kritēriju 2.sadaļas 3.1.kritērijam. 

 
2.2. Projekta nepieciešamības pamatojums  

Aprakstīt, kāpēc projekta ietvaros nepieciešams iegādāties un uzstādīt uzlādes staciju (maksimāli 

3000 rakstu zīmes). (Aprakstīt, kāpēc nepieciešams projekts, paskaidrot, kā projekts tiks īstenots un 

kāds būs projekta īstenošanas rezultāts) 

Precīzi un saprotami ir jāsniedz pašreizējās situācijas raksturojums, norādot un pamatojot 

būtiskākās problēmas, kuras, īstenojot projektu, tiks risinātas, to aktualitāti un risinājumu, 

nodrošinot sasaisti ar projekta 2.2.1.apakšsadaļā norādīto mērķi.  

Jāsniedz informācija par izvēlētās publiski pieejamās uzlādes stacijas veidu un galveno tehnisko 

raksturojumu atbilstoši MK noteikumu Nr. .. 1.pielikuma prasībām. 

 

Sadaļā iekļautā informācija tiks vērtēta atbilstoši MK noteikumu 4.pielikuma administratīvo 

kritēriju 2.sadaļas 3.1.kritērijam. 

 

2.3. Uzlādes stacijas raksturojums  

Vispārējas prasības publiski pieejamai uzlādes stacijai ir sniegtas MK noteikumu 1.pielikumā 

Nr.p.

k. 
Parametrs Dati/informācija 

1. 
Uzlādes stacijas uzstādīšanas adrese 

un kadastra numurs
*
 

(pārliecināties, ka sakrīt ar zemesgrāmatā norādīto 

informāciju!) 

2. 
Uzlādes stacijas uzstādīšanas vietas 

raksturojums 
 

2.1. 

Uzlādes stacijas  uzstādīšanas vietas 

attālums no nozīmīgās satiksmes 

plūsmas (valsts galvenajiem un 

reģionālajiem autoceļiem, kā arī 

pilsētu tranzītielām)
**

 

Nozīmīgās satiksmes plūsmas nosaukums: 

Attālums (metros): 

3. Stāvvieta elektromobiļiem  

3.1. 
Stāvvieta vismaz diviem 

elektromobiļiem 

   Jā  

   Nē  (norādīt, cik elektromobiļiem) 

(atzīmē ar „X” atbilstošo) 

3.2. 
Stāvvietai ir nodrošināta brīva 

piekļuve 

   Jā  

   Nē 

(atzīmē ar „X” atbilstošo) 
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3.3. 
Elektromobiļa atļautais uzturēšanās 

laiks stāvvietā 

   visu diennakti līdz elektromobiļa pilnai uzlādei 

   ierobežots  (norādīt laiku, cik ilgi elektromobilis 

var atrasties stāvvietā) 

(atzīmē ar „X” atbilstošo) 

3.4 

Iespēja elektromobiļa vadītājam 

uzlādes laikā uzturēties slēgtā telpā 

(piem.,  kafejnīcā vai veikalā) 

maksimāli 200 m attālumā no 

uzlādes stacijas 

   Iespēja ir nodrošināta (norādīt, kādās slēgtās 

telpās var uzturēties elektromobiļa vadītājs savas 

automašīnas uzlādes laikā)  

   Iespēja nav nodrošināta   

(atzīmē ar „X” atbilstošo) 

4. 
Pieejamā elektrotīkla 

raksturojums:
**

 
 

4.1. elektriskā strāva A 

4.2. maiņspriegums V 

 

Piezīme: Katrai uzlādes stacijai ar atšķirīgiem parametriem tabula jāaizpilda atsevišķi.  

 

Ja projektā plānota vairāku publiski pieejamu uzlādes staciju iegāde, montāža un pieslēgšana 

elektrotīklam ārpus republikas pilsētu administratīvo teritoriju robežām, tad attālums starp tām ir 

vismaz 25 km!!! 
 

* Zeme, uz kuras paredzēts īstenot projektu, pieder projekta iesniedzējam, vai projekta iesniedzējam 

ir rakstveida līgums par zemes īpašumtiesībām vai ilgtermiņa nomas tiesībām projekta īstenošanai 

vismaz uz pieciem gadiem. Ja zemes īpašumtiesības vai ilgtermiņa nomas tiesības nav nostiprinātas 

zemesgrāmatā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām, projekta iesniedzējs pēc 

lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas līdz līguma noslēgšanas dienai iesniedz SIA 

„Vides investīciju fonds” rakstveida līgumu par zemes īpašumtiesībām vai ilgtermiņa nomas 

tiesībām projekta īstenošanai vismaz uz pieciem gadiem. 

** Tabulas 4.punktā noradītie dati nedrīkst būt lielāki par elektropieslēguma tehniskajiem 

parametriem, kas norādīti ar sadales sistēmas operatoru noslēgtajā sadales sistēmas pakalpojuma 

līgumā vai lietotāja, pie kura elektrotīkla, aiz elektroenerģijas komercuzskaites, ir plānots pieslēgt 

uzlādes staciju, apliecinājumā par pieejamo brīvo jaudu uzlādes stacijas pieslēgšanai, kas ir 

pievienots projekta iesniegumam. 

Sadaļā iekļautā informācija tiks vērtēta atbilstoši MK noteikumu 4.pielikuma administratīvo 

kritēriju 2.sadaļas 3.2. un 3.3.kritērijiem. 

 

2.4. Uzlādes stacijai izmantojamo publisko iepirkumu raksturojums 

Aprakstīt projekta ietvaros plānotos publiskos iepirkumus, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas 

Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātā publiskā persona, vai arī 

iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, ja projekta iesniedzējs ir komersants, norādot 

tostarp izmantojamos kritērijus un dokumentus, kas sagatavoti iepirkumam (līdz 1000 rakstu 

zīmēm). 

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar 2013.gada 4.jūnija MK noteikumiem Nr. 299 "Noteikumi par 

iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem".  

SIA "ABC" projektā paredzēts jaunas elektromobiļu uzlādes stacijas iegāde, montāža un pieslēgšana 

pie sadales sistēmas operatora elektrotīkla Rīgā, Rīgas ielā 1. 

(Aicinām ņemt vērā to, ka iepirkumi ir jāveic atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija 

noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja 

finansētiem projektiem”, vai „Publisko iepirkumu likumam” – atkarībā no projekta iesniedzēja 

juridiskā statusa,  un nav pieļaujama mākslīga iepirkuma priekšmeta dalīšana.) 

Plānotais iepirkums 

(nosaukums) 

Elektromobiļa uzlādes stacija (vieta, adrese),  uz kuru attiecas 

iepirkums un svarīgākie rādītāji 
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Publiski pieejamu elektromobiļu 

uzlādes stacijas iegāde, montāža 

un pieslēgšana pie sadales 

sistēmas operatora elektrotīkla 

Rīgā, Rīgas ielā 1 

Rīgā, Rīgas ielā 1 

SIA „ABC” iepirkuma komisijas sēdē 02.03.2014 protokols Nr.1 tika apstiprināti rezultāti. 

Iepirkuma rezultāti tika publicēti  Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 03.03.2014 (iepirkumu 

rezultāti jāpaziņo 3 dienu laikā pēc to apstiprināšanas) 

Par uzvarētāju tika atzīts SIA”E-MOBIL”, Reģ.Nr.41987654321 

Publiskā iepirkuma likums saskaņā ar Likuma 8.panta otro daļu, tiek attiecināts uz iepirkumiem, ja 

publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar 42 000 euro vai lielāka 

un publisku būvdarbu līgumu līgumcena ir vienāda ar 170 000 euro vai lielāka. Slēdzot būvdarbu, 

piegādes vai pakalpojumu līgumus, ja to paredzamā līgumcena ir mazāka par minētajām līgumcenu 

robežām, bet vienāda ar 4000 euro vai lielāka piegādes vai pakalpojumu līgumiem un vienāda ar 

14 000 euro vai lielāka būvdarbu līgumiem, pasūtītājs nepiemēro šā panta pirmajā daļā minētās 

iepirkuma procedūras (atklāts konkurss; slēgts konkurss; sarunu procedūra; konkursa dialogs; 

metu konkurss), bet iepirkumu veic Publiskā iepirkuma likuma 8.2 pantā noteiktajā kārtībā 

(http://likumi.lv/doc.php?id=133536). 

 

MK noteikumi Nr.299 nosaka iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, kā arī personas, 

kuras piemēro šo procedūru, ja līguma izpildi, kas nav minēts Publisko iepirkumu likuma 6.pantā, 

no saviem līdzekļiem vai no Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu 

palīdzības un nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem finansē persona, kura ir pasūtītājs Publisko 

iepirkumu likuma izpratnē. Lai noslēgtu piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu, finansējuma 

saņēmējs ir tiesīgs nepiemērot šo noteikumu IV nodaļā minētos nosacījumus, ja piegādes vai 

pakalpojumu paredzamā līgumcena ir mazāka par 70 000 euro vai būvdarbu paredzamā līgumcena 

ir mazāka par 170 000 euro (http://likumi.lv/doc.php?id=257257). 

 

Sadaļā iekļautā informācija tiks vērtēta atbilstoši MK noteikumu 4.pielikuma administratīvo 

kritēriju 2.sadaļas 3.4.kritērijam. 

 

 

3. Sadaļa –  Informācija par projekta ieviešanu 

 

3.1.Projekta īstenošanas ilgums  

 

3.1.1. plānotais projekta īstenošanas laiks pilnos mēnešos: 6 mēneši (piemēram, 5 mēneši un 1 

nedēļa ir jāatspoguļo kā 6 mēneši) 

 

Par projekta īstenošanas pirmo mēnesi tiek uzskatīts projekta līguma slēgšanas mēnesis ar 

atbildīgo iestādi un VIF. 

 

3.1.2. projektā paredzētās aktivitātes plānots īstenot līdz: 31.12.2014   

 

Projekta iesniegumā 3.1. apakšpunktā norādītās aktivitātes plānots īstenot MK noteikumu 5.punktā 

norādītajā termiņā – tas ir ne vēlāk kā līdz 2014. gada 31. decembrim. Sadaļā iekļautā informācija 

tiks vērtēta atbilstoši MK noteikumu 4.pielikuma administratīvo kritēriju 2.sadaļas 3.5. kritērijam. 
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4. Sadaļa – Publicitāte 

 

4.1. Publicitātes pasākumu veidi  

Atzīmēt ar „X”, kāda veida publicitātes pasākumi tiks veikti projekta īstenošanas laikā. Projekta 

iesniedzējam jāatzīmē vismaz divi no zemāk minētiem publicitātes pasākumu veidiem. 

1. Informācijas ievietošana interneta portālos  

2. Informācijas publicēšana laikrakstos  

3. Informācijas publicēšana žurnālos  

4. Informācijas izplatīšana TV  

5. Informācijas izplatīšana radio  

6. Informatīvā pasākuma rīkošana  

7. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) marķējums uzlādes stacijai 

saskaņā ar līgumā noteiktajām prasībām* 

 

8. Citi (lūdzu norādīt)  

*obligāti atzīmējams pasākums visiem projektu iesniedzējiem 

 

Papildus informācijai: Vides ministrijas rīkojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta logo 

un tā lietošanas nosacījumiem” (20.08.2009./Nr.263) - 

http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/likumd/ 

 

Sadaļā iekļautā informācija tiks vērtēta atbilstoši MK noteikumu 4.pielikuma administratīvo 

kritēriju 2.sadaļas 3.6.kritērijam. 

 

 

5. Sadaļa – Informācija par uzlādes stacijas budžetu 

 

5.1. Uzlādes stacijas finansēšanas rādītāji: 

 

5.1.1.vienas uzlādes stacijas iegādei un montāžai:
 

Ieteikums izmantot elektronisko formu, ko pievienot klāt izklājlapas formātā elektroniski 

iesniedzamajiem dokumentiem! Jāsakrīt ar 5.1.3. un 5.3. tabulas informāciju!  

 

Uzlādes stacija Rīgā, Rīgas iela 1, kadastra numurs  353636267237 (virs tabulas norādīt uzlādes 

stacijas precīzu atrašanās vietu un kadastra numuru*) 

Piemērs: 

Projekta iesniedzējs, kurš atbilst atvasinātas publiskās personas statusam, šī konkursa ietvaros 

vēlas iegādāties un uzstādīt vienu elektromobiļu uzlādes staciju, kuras kopējās iegādes un montāžas 

izmaksas, ar PVN ir 33 880.00 EUR (attiecināmās izmaksas 28 000,00 EUR + 21% PVN).   

 

N.p.k. Finansēšanas rādītāji Mērvienība Dati 

http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/likumd/
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1. Vienas uzlādes stacijas kopējās iegādes un montāžas 

izmaksas, tai skaitā: 
EUR 33 880.00 

1.1. Attiecināmās izmaksas vienas uzlādes stacijas iegādei un 

montāžai, tai skaitā: 
EUR 26 000.00 

1.1.1. KPFI finansējums vienas uzlādes stacijas iegādei un 

montāžai 
EUR 18 200.00 

1.1.2. KPFI atbalsta intensitāte no vienas uzlādes stacijas iegādes 

un montāžas attiecināmām izmaksām  
% 70.00% 

1.1.3. Projekta iesniedzēja līdzfinansējums vienas uzlādes stacijas 

iegādei un montāžai 
EUR 7 800.00 

1.1.4. Projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no vienas 

uzlādes stacijas iegādes un montāžas attiecināmām 

izmaksām 

% 30.00% 

1.2. Neattiecināmās izmaksas vienas uzlādes stacijas iegādei un 

montāžai 
EUR 7 880.00 

 

* Ja projektā plānotas vairākas uzlādes stacijas, tad tabula ir jāaizpilda par katru uzlādes staciju 

atsevišķi.  

 
Sadaļā iekļautā informācija tiks vērtēta atbilstoši MK noteikumu 5.pielikuma 2.sadļas kvalitātes 

kritērijiem.  

 
5.1.2. vienas uzlādes stacijas pieslēgšanai pie sadales sistēmas operatora elektrotīkla vai pie 

lietotāja elektrotīkla aiz elektroenerģijas komercuzskaites  

Ieteikums izmantot elektronisko formu, ko pievienot klāt izklājlapas formātā elektroniski 

iesniedzamajiem dokumentiem! Jāsakrīt ar 5.1.3. un 5.3. tabulas informāciju!  
 

Uzlādes stacija Rīgā, Rīgas iela 1, kadastra numurs  353636267237 (virs tabulas norādīt uzlāde 

stacijas precīzu atrašanās vietu un kadastra numuru*) 

N.p.k. Finansēšanas rādītāji Mērvienība Dati 

1. Vienas uzlādes stacijas kopējās elektropieslēguma izmaksas, 

tai skaitā: 
EUR 7 260.00 

1.1. Attiecināmās izmaksas vienas uzlādes stacijas 

elektropieslēgumam, tai skaitā: 
EUR 6 000.00 

1.1.1. KPFI finansējums vienas uzlādes stacijas 

elektropieslēgumam 
EUR 1 000.00 

1.1.2. KPFI atbalsta intensitāte no vienas uzlādes stacijas 

elektropieslēguma attiecināmām izmaksām  
% 16.67% 

1.1.3. Projekta iesniedzēja līdzfinansējums vienas uzlādes stacijas 

elektropieslēgumam 
EUR 5 000.00 

1.1.4. Projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no vienas 

uzlādes stacijas elektropieslēguma attiecināmām izmaksām 
% 83.33% 

1.2. Neattiecināmās izmaksas vienas uzlādes stacijas 

elektropieslēgumam 
EUR 1 260.00 

 
* Ja projektā plānotas vairākas uzlādes stacijas, tad tabula ir jāaizpilda par katru uzlādes staciju 

atsevišķi.  

 

Paskaidrojumi: 
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Projekta iesniedzējs, kurš atbilst vidējā komersanta statusam, šī konkursa ietvaros vēlas pieslēgt pie 

sadales sistēmas operatora elektrotīkla vienu elektromobiļu uzlādes staciju. Maksimālā atbalsta 

likme vidējiem komersantam saskaņā ar Komisijas regulu Nr.800/2008 13.pantu ir 60%. 

Vienas uzlādes stacijas kopējās elektropieslēguma izmaksas, ar PVN ir 7 260.00 EUR (attiecināmās 

izmaksas 6 000,00 EUR + 21% PVN).   

 

Ņemiet vērā, ka elektropieslēguma izmaksas būs attiecināmas tikai tādā gadījumā, ja: 

 zeme, uz kuras paredzēts īstenot  projektu ir projekta iesniedzēja īpašumā vai arī projekta 

iesniedzējs ir noslēdzis ilgtermiņa nomas līgumu; 

 būve , kurā paredzēts īstenot projektu, ir projekta iesniedzēja īpašumā vai arī projekta 

iesniedzējs ir noslēdzis ilgtermiņa nomas līgumu. 

 

5.1.3. projektam kopumā (5.1.1.+5.1.2.) 

Ieteikums izmantot elektronisko formu, ko pievienot klāt izklājlapas formātā elektroniski 

iesniedzamajiem dokumentiem! Jāsakrīt ar 5.1.1., 5.1.2. un 5.3. tabulas informāciju!  

 
N.p.k. Finansēšanas rādītāji Mērvienība Dati 

1. Kopējās  izmaksas, tai skaitā: EUR 41 140.00 

1.1. Kopējās attiecināmās izmaksas, tai skaitā: EUR 32 000.00 

1.1.1 Kopējais KPFI finansējums EUR 19 200.00 

1.1.2 Kopējā KPFI atbalsta intensitāte no kopējām attiecināmām 

izmaksām 
% 60.00% 

1.1.3. Kopējais projekta iesniedzēja līdzfinansējums EUR 12 800.00 

1.1.4. Kopējais projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no 

kopējām attiecināmām izmaksām  
% 40.00% 

1.2. Kopējā neattiecināmo izmaksu summa EUR 9 140.00 

 
Sadaļā iekļautā informācija tiks vērtēta atbilstoši MK noteikumu 4.pielikuma administratīvo 

kritēriju 2.sadaļas 3.7.kritērijam. 

 

5.2. Projektā paredzētie avansa maksājumi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm) 

 

5.2.1. Avansa maksājums 

Vai projekta ietvaros projekta iesniedzējs vēlēsies saņemt avansa maksājumu  

 Jā 

 Nē 

Atzīmēt ar „X” 

Finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu līdz 50 % no projektam apstiprinātā finanšu 

instrumenta finansējuma summas, ja: 

1) tas ir iesniedzis VIF maksājuma pieprasījumu, kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam 

pievienotajam paraugam; 

2) tas ir komersants un ir iesniedzis VIF kredītiestādes avansa maksājuma garantijas vēstuli par 

pilnu avansa summu, kura izsniegta par labu atbildīgajai iestādei, un kredītiestādes garantijas 

termiņš nav īsāks par projekta īstenošanas termiņu, kā arī satur nosacījumus par līdzekļu 

atmaksāšanu pēc pirmā pieprasījuma. Avansa maksājuma garantijā nosaka, ka kredītiestāde 

apņemas atmaksāt atbildīgajai iestādei nedzēsto avansa summu, ja finansējuma saņēmējam, 

pamatojoties uz finanšu instrumenta vadību regulējošajiem normatīvajiem tiesību aktiem vai 

projekta līguma noteikumiem, ir iestājies pienākums atmaksāt avansu. Avansa garantija jāuztur 

spēkā līdz avansa summas dzēšanai 100 procentu apmērā no izmaksātā avansa. 

 

5.2.2. Starpposmu maksājumi 

Norādīt, vai projekta ietvaros projekta iesniedzējs vēlēsies saņemt starpposma maksājumus.  
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 Jā 

 Nē 

Atzīmēt ar „X” 

 

Finansējuma saņēmējs var saņemt vienu vai vairākus starpposma maksājumus, kuri kopsummā ar 

avansa maksājuma summu nepārsniedz 90 % no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta 

finansējuma summas. 

 

Starpposma maksājumu var saņemt ne biežāk kā vienu reizi mēnesī, ja: 

1) ir iesniegts VIF starpposma maksājuma pieprasījums un pievienots darbu izpildes, kā arī to 

apmaksu apliecinoši dokumenti, kas noteikti projekta līgumā; 

2) ir iesniegts VIF starpposma pārskats par iepriekšējo mēnesi, un VIF to ir apstiprinājis; 

3) starpposma maksājuma pieprasījumā iekļautās izmaksas ir attiecināmas un atbilst šajos 

noteikumos minētajām prasībām; 

4) visi ar projektu saistītie maksājumi ir veikti vai saņemti projekta kontā, kas atvērts projekta 

ietvaros, lai varētu saņemt finansējumu, kā arī pēc projekta līguma noslēgšanas veikti visi ar 

projekta īstenošanu saistītie maksājumi. 

 

5.3.Uzlādes staciju finansēšanas plāns, EUR 

Ieteikums izmantot elektronisko formu, ko pievienot klāt izklājlapas formātā elektroniski 

iesniedzamajiem dokumentiem! Jāsakrīt ar 5.1.1., 5.1.2. un 5.1.3. tabulas informāciju!  
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 EUR EUR EUR EUR % EUR % EUR 

 1=2+3 2 3=4+6 4 5=4/3 6 7=6/3  8=2+6 

2014 41 140.00 9 140.00 32 000.00 19 200.00 60.00% 12 800.00 40.00% 21 940.00 

Kopā 41 140.00 9 140.00 32 000.00 19 200.00 60.00% 12 800.00 40.00% 21 940.00 

Piezīmes. 

Neattiecināmo izmaksu pozīcijā tiek iekļauts arī pievienotās vērtības nodoklis (PVN), ja to var 

atgūt no valsts budžeta, un MK 24.punktā minētās izmaksas. 

 

Sadaļā iekļautā informācija tiks vērtēta atbilstoši MK noteikumu 4.pielikuma administratīvo 

kritēriju 2.sadaļas 3.7.kritērijam. 

 

5.4. Finansējuma nepieciešamības pamatojums (aizpilda tikai lielie komersanti, ja tie izvēlas 

atbalstu atbilstoši Komisijas regulai Nr.800/2008): 

Atbilstošo atzīmēt ar „X” 

Nr.p.k. Finansējuma nepieciešamība Skaidrojums (līdz 1000 rakstu zīmēm) 

1.  projektam iztērētās kopsummas pieaugums: 

finansējuma saņēmēja projektam veikto 

ieguldījumu pieaugums; izmaiņas projektam 

veltītajā budžetā (kad nenotiek atbilstošs budžeta 

samazinājums citos projektos); izmaiņas attiecībā 

uz izdevumiem, ko finansējuma saņēmējs velta 

projektam proporcionāli kopējam apgrozījumam 

NA 

2. projekta apjoma pieaugums: no projekta NA 
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Nr.p.k. Finansējuma nepieciešamība Skaidrojums (līdz 1000 rakstu zīmēm) 

sagaidāmo pakalpojumu pieaugums 

3.  projekta darbība jomas paplašināšanās: kopējo 

projektu izmaksu pieaugums (nesamazinoties 

finansējuma saņēmēja veiktajiem izdevumiem 

salīdzinājumā ar situāciju bez publiskā 

finansējuma); to cilvēku skaita pieaugums, kuriem 

uzdots strādāt ar projektu saistītā jomā 

NA 

4.  projekta izpildes ātruma pieaugums: 

nepieciešams īsāks laiks līdz projekta pabeigšanai 

salīdzinājumā ar to, ja šo pašu projektu izpildītu 

bez publiskā finansējuma 

NA 

 

6. Sadaļa – Papildus iesniedzamie dokumenti 

 
Nr. 

p.k. 
Dokumenta nosaukums P

1
 NA

2
 

1. Ja projekta iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, kā arī 

atvasinātā publiskā persona - projekta iesniedzēja lēmums par projekta 

īstenošanu vai minētā lēmuma izraksts: 

 kuru parakstījis tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes vai 

atvasinātās publiskās personas vadītājs, vai tās ministrijas atbildīgā 

amatpersona, kuras padotībā ir tiešās pārvaldes iestāde; 

 kurā norādītas projekta kopējās izmaksas jeb projekta attiecināmās 

izmaksas (finanšu instrumenta finansējums un projekta iesniedzēja 

līdzfinansējums) un neattiecināmās izmaksas; 

 kurā norādīta persona, kas ir projekta līdzfinansētājs 

 

  

2. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina projekta līdzfinansējumu, tas 

lēmumam pievieno arī vienu no šādiem dokumentiem: 
  

2.1. ja līdzfinansējumu, kas neietver valsts atbalstu, sniedz pastarpinātās 

pārvaldes iestāde vai atvasinātā publiskā persona, kura nav valsts budžeta 

iestāde (kura nav projekta iesniedzējs), lēmumu par līdzfinansējuma 

nodrošināšanu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai, kuru 

parakstīja pašvaldības pārstāvis, pastarpinātās pārvaldes iestādes vai 

atvasinātās publiskās personas vadītājs 

  

2.2. ja līdzfinansējumu, kas neietver valsts atbalstu, sniedz kredītiestāde –

 kredītiestādes lēmumu par to, ka kredītiestāde ir saņēmusi un plāno 

izskatīt projekta iesniedzēja pieprasījumu piešķirt projektam nepieciešamo 

līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai. Projekta 

iesniedzējam ir tiesības iesniegt šo kredītiestādes lēmumu līdz projekta 

līguma noslēgšanai 

  

2.3. ja līdzfinansējumu sniedz cita iestāde vai privātpersona, kas nav 

kredītiestāde – kredītiestādes izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi 

pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa un kas apliecina, ka 

līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un 

neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamie līdzekļi 

  

                                                 
1
 Dokuments ir pievienots projekta iesniegumam 

2
 Dokuments nav attiecināms. 
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3. Ja līdzfinansējumu sniedz publiskā persona ar saimniecisku darbību 

saistītam projektam, lēmumam pievieno apliecinājumu, ka projekta 

īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums tiks segts no publiskās personas 

saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, nevis no 

publiskajiem līdzekļiem (tai skaitā no finansējuma, par kuru saņemts valsts 

vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības kredīts ar atvieglotiem 

nosacījumiem) (attiecas uz tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādi un 

atvasinātu publisko personu) 

  

4. Ja projekta iesniedzējs ir komersants, projekta iesniedzēja lēmums par 

projekta īstenošanu vai minētā lēmuma izrakstu: 

 kuru parakstījis komersanta augstākās lēmējinstitūcijas (valdes vai 

padomes) pārstāvis; 

 kurā norādītas projekta kopējās izmaksas - projekta attiecināmās 

izmaksas (finanšu instrumenta finansējums un projekta iesniedzēja 

līdzfinansējums) un neattiecināmās izmaksas; 

 kurā norādīts projekta līdzfinansētājs, pievienojot arī vienu no 

šādiem dokumentiem: 

  

4.1. ja līdzfinansējumu nodrošina projekta iesniedzējs, kredītiestādes izziņu, 

kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma 

iesniegšanas termiņa un kas apliecina, ka projekta iesniedzēja rīcībā ir 

projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) 

nepieciešamie līdzekļi 

  

4.2. ja līdzfinansējumu sniedz kredītiestāde – kredītiestādes lēmumu par to, ka 

kredītiestāde ir saņēmusi un plāno izskatīt projekta iesniedzēja 

pieprasījumu piešķirt projektam nepieciešamo līdzfinansējumu 

attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai. Projekta iesniedzējam ir 

tiesības iesniegt šo kredītiestādes lēmumu līdz projekta līguma 

noslēgšanai 

  

4.3. ja līdzfinansējumu sniedz cita iestāde vai privātpersona, kas nav 

kredītiestāde – kredītiestādes izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi 

pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa un kas apliecina, ka 

līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un 

neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamie līdzekļi 

  

5. Ja līdzfinansējumu sniedz publiskā persona ar saimniecisku darbību 

saistītam projektam, lēmumam pievieno apliecinājumu, ka projekta 

īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums tiks segts no publiskās 

personas saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, nevis no 

publiskajiem līdzekļiem (tai skaitā no finansējuma, par kuru saņemts 

valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības kredīts ar 

atvieglotiem nosacījumiem) (attiecas uz komersantiem) 

  

6. Pilnvara, kurā persona ir pilnvarota parakstīt projekta iesniegumu (ja 

attiecināms) 
  

7. Iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamās tehniskās specifikācijas, 

ņemot vērā pēdējos (jaunākos) tehniskos risinājumus (sasniegto tehnisko 

līmeni), kas aprakstīti standartos attiecībā uz elektromobiļu uzlādes 

stacijām, ko apstiprinājusi Starptautiskā standartizācijas organizācija vai 

Starptautiskā Elektrotehniskas standartizācijas komitēja. Paziņojuma 

kopija par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja iepirkums par darbiem 

projektā plānoto aktivitāšu īstenošanai ir veikts līdz projekta iesnieguma 

iesniegšanai Vides investīciju fondā. 
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8. Ar sadales sistēmas operatoru noslēgtais sadales sistēmas pakalpojuma 

līgums (kopija) ar pieslēguma tehniskajiem parametriem, kas atbilst šo 

noteikumu 14.1. apakšpunkta prasībām, vai līgums par jauna pieslēguma 

ierīkošanu (kopija) ar pieslēguma tehniskajiem parametriem, kas atbilst šo 

noteikumu 14.1. apakšpunkta prasībām, vai lietotāja apliecinājums, pie 

kura elektrotīkla ir plānots pieslēgt publiski pieejamu uzlādes staciju, par 

pieejamo brīvo jaudu publiski pieejamās uzlādes stacijas pieslēgšanai 

kopā ar pielikumu par pieslēguma tehniskajiem parametriem, kas atbilst šo 

noteikumu 14.1. apakšpunkta prasībām 

  

9. Ja projekta iesniedzējs ir komersants - deklarācija par komercsabiedrības 

atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai, kas 

aizpildīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību 

deklarēšanas kārtību atbilstoši sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai 

komercsabiedrībai 

  

 

Gadījumā, ja kāds projekta iesnieguma pielikums nav saistošs iesniedzējam, tā vietā ir 

jāpievieno lapa ar pielikuma numuru, nosaukumu un pamatojumu, kāpēc šis pielikums nav 

saistošs iesniedzējam. Arī uz pielikumiem attiecas prasība par caurauklošanu un lapu 

numurēšanu. Ja tie ir atsevišķi sagatavoti dokumenti un jau paši par sevi cauraukloti (ar 

atbilstoši numurētām lappusēm un norādītu kopējo lappušu skaitu), var iesniegt kā atsevišķus 

sējumus, taču šajā gadījumā caurauklotajā iesnieguma eksemplārā noteikti ir jānorāda, ka 

attiecīgais pielikums tiek iesniegts kā atsevišķs sējums, norādot tā nosaukumu un lappušu skaitu. 

Sadaļā iekļautā informācija tiks vērtēta atbilstoši MK noteikumu 4.pielikuma administratīvo 

kritēriju 2.sadaļas 2.5.,  2.6. un 4.kritērijiem. 

 

7. Sadaļa – Apliecinājums 

Šajā sadaļā nedrīkst mainīt apliecinājuma redakciju, jo pretējā gadījumā nebūs iespējams 

saņemt pozitīvu vērtējumu projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijos, kur tiek prasīts projekta 

iesniedzēja apliecinājums! 

 

Es, apakšā parakstījies (-usies), 

 

Projekta iesniedzēja SIA "ABC" 

 Projekta iesniedzēja nosaukums (jāsakrīt ar titullapā un 

iesnieguma 1.1. apakšpunktā norādīto) 

atbildīgā persona Edvards Bērziņš 

 vārds, uzvārds (jāsakrīt ar iesnieguma 1.2. apakšpunktā 

norādīto atbildīgo personu) 

 Valdes loceklis 

 amata nosaukums (atbilstoši 1.2. punktā norādītajam un tam 

jābūt projekta iesniedzēja paraksttiesīgai personai vai 

atbilstoši pilnvarotai personai) 

Apliecinu, ka uz projekta 

iesniegšanas brīdi 

 

 

 dd.mm.gggg. (nedrīkst būt vēlāk par izsludināto projektu 

iesniegumu iesniegšanas beigu termiņu) 

Projekts ir jāiesniedz atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā personiski, pa pastu (zīmogs) vai 

elektroniski, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Projekts, kas tiks saņemts pēc noteiktā 

termiņa TIKS NORAIDĪTS! 
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 projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir patiesa un nav sagrozīta, 

projekta ieviešanai pieprasītais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta  (turpmāk – 

finanšu instruments) finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu, 

un projekta iesniedzējs piekrīt, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

(turpmāk – atbildīgā iestāde) minēto informāciju pārbauda;  

 projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu, ieviešanu un vadību, kā 

arī par projekta rezultātiem; 

 piekrītu, ka atbildīgā iestāde pieprasa Valsts ieņēmumu dienestā izziņu par projekta 

iesniedzēja nodokļa parādiem, jo uz finansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja 

projekta iesniedzējam ir nodokļa parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

Projekta iesniedzējam kā papildus iesniedzamais dokuments netiek prasīta Valsts 

Ieņēmumu dienesta izziņa par nodokļu parāda neesamību, vienlaikus iesakām projekta 

iesniedzējiem uz projekta iesniegšanas dienu vai cik iespējams tuvu noteiktajai dienai 

izņemt Valsts Ieņēmumu dienesta izziņu, lai pārliecinātos, ka nav nodokļu parādi un 

pievienot to projekta iesniegumam. 

 projekta iesniedzējs vai projekta iesniedzēja, kas ir juridiska persona, interesēs fiziska 

persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas 

Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu nav 

piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi; 

 par finanšu instrumenta finansētajām attiecināmajām izmaksām nav saņemts 

līdzfinansējums citu finansējuma programmu ietvaros vai individuālā atbalsta projekta 

ietvaros, kas atbalstīts no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā Eiropas Savienības vai 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem; 

 ja projekta iesniedzējs ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants, tad tas neatbilst 

grūtībās nonākuša komersanta statusam atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 

7.punktā minētajiem nosacījumiem 

 ja projekta iesniedzējs ir mazais vai vidējais komersants, kas pretendē uz atbalstu saskaņā 

ar Regulas Nr.1998/2006 nosacījumiem vai lielais komersants, tad tam nav konstatējamas 

grūtībās nonākuša komersanta statusa pazīmes: 

o ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu 

tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots 

ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, 

piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta; 

o projekta iesnieguma iesniegšanas dienā zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla 

un pēdējo 12 mēnešu laikā – ceturtdaļu no pamatkapitāla, kā arī konstatējamas šo 

noteikumu 15.5.4.apakšpunktā minētās pazīmes; 

o projekta iesnieguma iesniegšanas dienā saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu 

gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu uz projekta iesnieguma 

iesniegšanas brīdi ir novērojamas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes – 

zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas 

samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās 

produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles 

aktīvu vērtība – un konstatējamas šo noteikumu 15.5.4.apakšpunktā minētās 

pazīmes; 

o nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj 

iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj 

apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā 

termiņā novedīs komersantu līdz nespējai turpināt darbību; 

 projekta iesniedzējs, kas ir komersants, neplāno īstenot projektu kādā no neatbalstāmām 

nozarēm un aktivitātēm saskaņā ar Komisijas regulas Nr.800/2008 1.panta 3.punkta 

nosacījumiem; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:01:LV:HTML
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 uz projekta iesniedzēju, kas ir komersants, neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas 

minēts Komisijas regulas Nr.800/2008 1.panta 6.punkta „a” apakšpunktā; 

 projekta iesniedzējam, kas ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants, ir saistošs 

viens no zemāk minētiem nosacījumiem: 

o tas nav saņēmis riska kapitālu, tādejādi tas nenosaka konkursa ietvaros attiecināmās 

izmaksas atbilstoši Komisijas regulas Nr.800/2008 7.panta 5.punkta „a” 

apakšpunkta nosacījumiem; 

o tas ir saņēmis riska kapitālu, tādejādi tas nosaka konkursa ietvaros attiecināmās 

izmaksas atbilstoši Komisijas regulas Nr.800/2008 7.panta 5.punkta „a” 

apakšpunkta nosacījumiem; 

 iepirkumus, kas nepieciešami projekta sagatavošanai vai īstenošanai, projekta iesniedzējs 

veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē publisko iepirkumu, ja projekta 

iesniedzējs ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātā 

publiskā persona, vai arī iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, ja projekta 

iesniedzējs ir komersants; 

 projekta iesniedzējs pēc atbildīgās iestādes vai VIF pieprasījuma iesniegs tai 

nepieciešamo papildus informāciju un dokumentāciju. 

 

Apliecinu, ka tad, ja projekts tiks apstiprināts:  

 projekta iesniedzējs pēc atbildīgās iestādes lēmuma par projekta iesnieguma 

apstiprināšanas saņemšanas: 

o 10 darbdienu laikā informēs VIF par projekta konta rekvizītiem, kas tiks izmantoti ar 

projekta īstenošanu saistītajos maksājumos, ja projekta iesniedzējs nav Latvijas 

Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona;  

o 20 darbdienu laikā informēs VIF par projekta konta rekvizītiem atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par budžetu un finanšu vadību, ja projekta iesniedzējs ir 

Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska 

persona; 

o līdz projekta līguma noslēgšanas dienai VIF iesniegs rakstveida līgumu par zemes 

īpašumtiesībām vai ilgtermiņa nomas tiesībām šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētās 

aktivitātes īstenošanai projekta īstenošanas laikā un vismaz uz pieciem gadiem pēc 

projekta īstenošanas termiņa beigām, ja zemes īpašumtiesības vai ilgtermiņa nomas 

tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā līdz projekta iesniegumu iesniegšanas dienai; 

o līdz projekta līguma noslēgšanas dienai VIF iesniegs rakstveida līgumu par būves 

īpašumtiesībām vai ilgtermiņa nomas tiesībām šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētās 

aktivitātes īstenošanai projekta īstenošanas laikā un vismaz uz pieciem gadiem pēc 

projekta īstenošanas termiņa beigām, ja būves īpašumtiesībām vai ilgtermiņa nomas 

tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā līdz projekta iesniegumu iesniegšanas dienai; 

 finansējuma saņēmējs mēneša laikā pēc projekta līguma noslēgšanas dienas VIF iesniegs 

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; 

 finansējuma saņēmējs kļūs par uzlādes stacijas un tās elektropieslēguma īpašnieku; 

 ja tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes vai atvasinātās publiskās personas projekta 

iesniegums tiks kvalificējams kā komercdarbības atbalsta projekts, atbildīgā iestāde 

piemēros šo noteikumu nosacījumus, kas attiecas uz komersantiem; 

 projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes netiks iesniegtas līdzfinansēšanai citu 

finansējuma programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros no citiem finanšu 

instrumentiem, tai skaitā no Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzekļiem; 
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 projekta iesniedzējam būs pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, 

lai noteiktajā apmērā nodrošinātu savu projekta finansējuma daļu, kā arī projekta 

ieviešanas nepārtrauktību (attiecināms tikai uz komersantiem); 

 jebkuru projekta sadārdzinājumu attiecībā uz apstiprinātajām projekta attiecināmajām 

izmaksām segs no attiecīgā finansējuma saņēmēja, kas nav valsts budžeta iestāde, finanšu 

līdzekļiem; 

 projekta ieviešanas laikā tiks īstenoti publicitātes pasākumi saskaņā ar šo noteikumu 

58.punkta prasībām, kā arī atbilstoši šī iesnieguma 4.1.sadaļai; 

 iepirkumus, kas nepieciešami projekta īstenošanai, finansējuma saņēmējs veiks saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē publisko iepirkumu, ja projekta iesniedzējs ir 

Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātā publiskā 

persona, vai arī iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, ja projekta iesniedzējs 

ir komersants; 

 iepirkuma procedūras tiks veiktas konkurences apstākļos, bez slepenām norunām; 

 projekta iesniegumā paredzētās attiecināmās izmaksas būs norādītas finansējuma 

saņēmēja, kas ir juridiskā persona, grāmatvedības uzskaitē, būs identificējamas, nodalītas 

no pārējām izmaksām, būs pārbaudāmas, kā arī iekļautas finansējuma saņēmēja aktīvos 

kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi, kā arī apliecinātas ar attiecīgiem attaisnojuma 

dokumentu oriģināliem vai dokumentu atvasinājumiem, kuri izgatavoti atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādes un noformēšanas prasībām. 

 

Apliecinu, ka pēc projekta īstenošanas: 

 ne mazāk kā piecus gadus finansējuma saņēmējs nodrošinās projekta rezultātā uzstādīto 

uzlādes staciju ekspluatāciju Latvijas Republikas teritorijā; 

 piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām finansējuma saņēmējs katru gadu 

veiks projekta rezultātu monitoringu un līdz nākamā gada 31. janvārim iesniegs VIF 

projekta rezultātu monitoringa pārskatu atbilstoši projekta līgumam pievienotajam 

paraugam; 

 finansējuma saņēmējs vismaz 10 gadus pēc projekta līguma termiņa beigām glabās visu 

ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un, ja nepieciešams, to uzrādīs finanšu 

instrumenta pārstāvju kontrolēm un auditiem projekta īstenošanas laikā un pēc noslēguma 

maksājuma saņemšanas. 

 

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt finansēšanai no finanšu instrumenta, ja projekta 

iesniegums nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī ja normatīvajos aktos par finanšu 

instrumenta ieviešanu plānotais finansējums projekta apstiprināšanas dienā ir izlietots. 

Apzinos, ka tad, ja apliecinājumā būs sniegta nepatiesa informācija, pret projekta 

iesniedzēju var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas. 

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem 

dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta 

iesniegumam papīra formā. 

 

 

Paraksts:  

 

 (Dokumenta rekvizītu „Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši 

elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.) 

 

Vides aizsardzības un  

reģionālās attīstības ministrs                              E.Cilinskis 
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Vīza:  

Valsts sekretārs         A.Antonovs 
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1.pielikums 

 

Projekta iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu 
Iesniedz obligāti visi projektu iesniedzēji. 

 

SIA „ABC”  (1.1.1. sadaļa – projekta iesniedzēja nosaukums un rekvizīti vai veidlapa) 

Rīgā, 2014. gada 24. februārī (lēmuma pieņemšanas datums, vieta) 

 

LĒMUMS 

Piešķirt ar KPFI līdzekļiem finansētā, SIA „ABC”  (1.1.1. sadaļa – projekta iesniedzēja 

nosaukums) iesniegtā projekta iesnieguma "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzstādot publiski 

pieejamu uzlādes staciju Rīgā, Rīgas ielā 1"  (titullapa – projekta nosaukums) īstenošanai 

līdzfinansējumu: 

41 140.00 euro ((summa vārdiem)  euro) (5.3. tabulas 1. kolonnas kopsumma), no kuriem  

32 000.00 euro ((summa vārdiem)  euro) (5.3. tabulas 3. kolonnas kopsumma) ir attiecināmās izmaksas un 

9 140.00 euro ((summa vārdiem)  euro) (5.3. tabulas 2. kolonnas kopsumma) ir neattiecināmās izmaksas.  

 

Apliecinām, ka projekta iesniedzējs nodrošinās projekta līdzfinansējumu. (ja attiecas, nodrošina 

līdzfinansējumu un ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, kā arī atvasinātā publiskā persona). 

Ja projekta iesniedzējs nenodrošina projekta līdzfinansējumu, tas lēmumam pievieno vienu no šādiem 

dokumentiem: 

- ja līdzfinansējumu, kas neietver valsts atbalstu, sniedz pastarpinātās pārvaldes iestāde vai atvasinātā 

publiskā persona, kura nav valsts budžeta iestāde (kura nav projekta iesniedzējs), lēmumu par 

līdzfinansējuma nodrošināšanu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai, kuru parakstīja 

pašvaldības pārstāvis, pastarpinātās pārvaldes iestādes vai atvasinātās publiskās personas vadītājs.  

- ja līdzfinansējumu, kas neietver valsts atbalstu, sniedz kredītiestāde – kredītiestādes lēmumu par to, ka 

kredītiestāde ir saņēmusi un plāno izskatīt projekta iesniedzēja pieprasījumu piešķirt projektam 

nepieciešamo līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai. Projekta iesniedzējam ir 

tiesības iesniegt šo kredītiestādes lēmumu līdz projekta līguma noslēgšanai. 

- ja līdzfinansējumu sniedz cita iestāde vai privātpersona, kas nav kredītiestāde – kredītiestādes izziņu, 

kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa un kas apliecina, ka 

līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) 

nepieciešamais līdzekļi. 

 Apliecinām, ka projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums tiks segts no publiskās 

personas saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem. (ja attiecas un ir tiešās vai pastarpinātās 

pārvaldes iestāde, kā arī atvasinātā publiskā persona). 

Ja līdzfinansējumu sniedz publiskā persona ar saimniecisku darbību saistītam projektam, lēmumam 

pievieno apliecinājumu, ka projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums tiks segts no publiskās 

personas saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, nevis no publiskajiem līdzekļiem (tai 

skaitā no finansējuma, par kuru saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības 

kredīts ar atvieglotiem nosacījumiem) (attiecas uz tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādi un 

atvasinātu publisko personu). 

Projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējumu nodrošināt no projekta iesniedzēja paša 

līdzekļiem. (ja attiecas, nodrošina līdzfinansējumu un ir komersants) 

Pievieno dokumentu: kredītiestādes izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta 

iesnieguma iesniegšanas termiņa un kas apliecina, ka projekta iesniedzēja rīcībā ir projekta 

līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) nepieciešamais līdzekļu apjoms  

Projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu 

...................(kredītiestādes vai cita finansētāja nosaukums) 99 000.00 euro (5.2. tabulas 1. kolonnas 

kopsumma) apmērā. 

Pievieno vienu no šādiem dokumentiem: 

- ja līdzfinansējumu sniedz kredītiestāde, – kredītiestādes lēmumu par to, ka kredītiestāde apņemas vai 

garantē projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma piešķiršanu attiecināmo un neattiecināmo 

izmaksu segšanai.  

- ja līdzfinansējumu sniedz cita iestāde vai privātpersona, kas nav kredītiestāde, – kredītiestādes izziņu, 

kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa un kas pierāda, ka 
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līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai) 

nepieciešamais līdzekļu apjoms 

Apliecinām, ka projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums tiks segts no publiskās 

personas saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem. (ja attiecas un ir komersants). 

Ja līdzfinansējumu sniedz publiskā persona ar saimniecisku darbību saistītam projektam, lēmumam 

pievieno apliecinājumu, ka projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums tiks segts no publiskās 

personas saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, nevis no publiskajiem līdzekļiem (tai 

skaitā no finansējuma, par kuru saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības 

kredīts ar atvieglotiem nosacījumiem) (attiecas uz komersantiem). 

 

_________________________(projekta iesnieguma iesniedzēja paraksttiesīgās personas paraksts un tā 

atšifrējums) 

 

!!!Lēmumā iekļautajām summām jāatbilst Projekta iesnieguma veidlapas 5.3. punktā norādītajam 

Finansēšanas plānam. 
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2.pielikums 

 
Pilnvara, kurā persona ir pilnvarota parakstīt projekta iesniegumu (ja attiecināms) 

 

Iesniedz tajos gadījumos, ja projekta iesniegumu paraksta cita persona, kas nav paraksttiesīgā 

persona. 
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3.pielikums 

 
Iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamās tehniskās specifikācijas, ņemot vērā 

pēdējos (jaunākos) tehniskos risinājumus (sasniegto tehnisko līmeni), kas aprakstīti 

standartos attiecībā uz elektromobiļu uzlādes stacijām, ko apstiprinājusi Starptautiskā 

standartizācijas organizācija vai Starptautiskā Elektrotehnikas standartizācijas komiteja 

 

Iepirkumus, kas nepieciešami MK noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu sagatavošanai vai 

īstenošanai, projekta iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs veic saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem, kas reglamentē publisko iepirkumu veikšanu atbilstoši tā juridiskajam statusam. 
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4.pielikums 

 
Ar sadales sistēmas operatoru noslēgtā sadales sistēmas pakalpojuma līguma (ar 

pieslēguma tehniskajiem parametriem, kas atbilst MK noteikumu 14.1.apakšpunkta 

prasībām) vai līguma par jauna pieslēguma ierīkošanu ar pieslēguma tehniskajiem 

parametriem, kas atbilst MK noteikumu 14.1.apakšpunkta prasībām kopija vai lietotāja, 

pie kura elektrotīkla, aiz elektroenerģijas komercuzskaites, ir plānots pieslēgt publiski 

pieejamu uzlādes staciju, apliecinājums par pieejamo brīvo jaudu publiski pieejamās 

uzlādes stacijas pieslēgšanai (kopā ar pielikumu par pieslēguma tehniskajiem 

parametriem, kas atbilst MK noteikumu 14.1.apakšpunkta prasībām) 

 

Pievieno vienu no šādiem dokumentiem: 

1)Līguma kopiju: 

- ar pieslēguma tehniskajiem parametriem, kas atbilst MK noteikumu 14.1.apakšpunkta 

prasībām vai  

- par jauna pieslēguma ierīkošanu ar pieslēguma tehniskajiem parametriem, kas atbilst 

MK noteikumu 14.1.apakšpunkta prasībām. 

2)Lietotāja apliecinājumu pie kura elektrotīkla, aiz elektroenerģijas komercuzskaites, ir plānots 

pieslēgt publiski pieejamu uzlādes staciju: 

- par pieejamo brīvo jaudu publiski pieejamās uzlādes stacijas pieslēgšanai (kopā ar 

pielikumu par pieslēguma tehniskajiem parametriem, kas atbilst MK noteikumu 

14.1.apakšpunkta prasībām) 
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5.pielikums 

 

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai 

komercsabiedrībai, kas aizpildīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību 

deklarēšanas kārtību atbilstoši sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai 

 

Ja projekta iesniedzējs ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants. 

 

Deklarāciju aizpilda saskaņā ar 2008.gada 25.novembra MK noteikumiem Nr.964 "Noteikumi 

par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai 

komercsabiedrībai" 1. un 2.pielikumu (http://likumi.lv/doc.php?id=184555) 

http://likumi.lv/doc.php?id=184555
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PIELIKUMI VADLĪNIJĀM 

1.pielikums 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansēto projektu atklāta konkursa 

„Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana  

transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un 

 to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”  

Vadlīnijām projektu iesniedzējiem 

 

Komisijas regulas Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar 

kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) 

atsevišķu pantu izvilkums 

 
1. pants 

Darbības joma 

1. Šī regula attiecas uz šādām atbalsta kategorijām: 

a) reģionālais atbalsts; 

b) atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai; 

c) atbalsts tādu uzņēmumu veidošanai, kuru dibinātājas ir sievietes; 

d) atbalsts vides aizsardzībai; 

e) atbalsts konsultācijām MVU un MVU līdzdalībai tirdzniecības izstādēs; 

f) atbalsts riska kapitāla veidā; 

g) atbalsts pētniecībai, attīstībai un inovācijai; 

h) mācību atbalsts; 

labvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju vai strādājošu 

personu ar invaliditāti nodarbināšanai. 

2. To nepiemēro attiecībā uz: 

a) eksporta atbalsta pasākumiem, t. i., atbalstu, kas tieši saistīts ar eksporta apjomiem, ar izplatīšanas tīkla 

izveidi un izmantošanu vai ar citām kārtējām izmaksām, kas saistītas ar eksporta darbību; 

b) atbalstu, kas piešķirts, lai importētu preču vietā tiktu izmantotas vietējās preces. 

3. Šo regulu piemēro atbalstam visās tautsaimniecības nozarēs, izņemot šādu atbalstu: 

a) atbalsts par labu pasākumiem zivsaimniecības un akvakultūras nozarē, ko reglamentē Padomes Regula 

(EK) Nr. 104/2000 (1), izņemot mācību atbalstu, atbalstu riska kapitāla veidā, atbalstu pētniecībai, attīstībai un 

inovācijai un atbalstu nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju un strādājošu personu ar invaliditāti 

nodarbināšanai; 

b) atbalsts lauksaimniecības produktu primārai ražošanai, izņemot mācību atbalstu, atbalstu riska kapitāla 

veidā, atbalstu pētniecībai un attīstībai, vides atbalstu un atbalstu nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju un 

strādājošu personu ar invaliditāti nodarbināšanai, ciktāl uz šīm atbalsta kategorijām neattiecas Komisijas Regula 

(EK) Nr. 1857/2006; 

c) atbalsts par labu pasākumiem lauksaimniecības produktu pārstrādē un tirdzniecībā šādos gadījumos: 

i) ja atbalsta apjoms ir noteikts, pamatojoties uz šādu produktu, kurus attiecīgais uzņēmums iepircis no 

sākotnējiem ražotājiem vai laidis tirgū, cenu un daudzumu, vai 

ii) ja atbalsts ir piešķirts, lai to daļēji vai pilnībā nodotu sākotnējiem ražotājiem; 

d) atbalsts par labu pasākumiem ogļu nozarē, izņemot mācību atbalstu, atbalstu pētniecībai, attīstībai un 

inovācijai un atbalstu vides aizsardzībai; 

e) reģionālais atbalsts par labu pasākumiem tērauda nozarē; 

f) reģionālais atbalsts par labu pasākumiem kuģu būves nozarē; 

g) reģionālais atbalsts par labu pasākumiem sintētisko šķiedru ražošanas nozarē. 

4. Šo regulu nepiemēro reģionālā atbalsta shēmām, kas ir paredzētas īpašām saimnieciskās darbības 

nozarēm ražošanas vai pakalpojumu jomā. Shēmas, kas paredzētas tūrisma darbībai, neuzskata par tādām, kas 

paredzētas īpašām nozarēm. 

5. Šo regulu nepiemēro ad hoc atbalstam, ko piešķir lieliem uzņēmumiem, izņemot 13. panta 1. punktā 

paredzētos gadījumus. 

6. Šo regulu nepiemēro šādiem atbalsta veidiem: 

a) atbalsta shēmas, no kurām nav īpaši izslēgti individuāli atbalsta maksājumi uzņēmumam, uz kuru 

attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par 

nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu; 

b) ad hoc atbalsts uzņēmumam, uz kuru attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju 

Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu; 

c) atbalsts grūtībās nonākušiem uzņēmumiem. 
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7. Attiecībā uz 6. punkta c) apakšpunktu, MVU uzskata par grūtībās nonākušu uzņēmumu, ja tas atbilst 

šādiem nosacījumiem: 

a) uzņēmuma ar ierobežotu atbildību gadījumā, ja tā zaudējumi ir lielāki nekā puse no statūtkapitāla, kas 

atspoguļots uzņēmuma grāmatvedībā, ir un vairāk nekā viena ceturtdaļa no šiem kapitāla zaudējumiem ir radušies 

iepriekšējo 12 mēnešu laikā, vai 

b) uzņēmuma gadījumā, kur vismaz dažiem tā locekļiem ir neierobežota atbildība par uzņēmuma parādiem 

un kura zaudējumi ir lielāki nekā puse no statūtkapitāla, kas atspoguļots uzņēmuma grāmatvedībā, ir un vairāk nekā 

viena ceturtdaļa no šiem kapitāla zaudējumiem ir radušies iepriekšējo  12 mēnešu laikā, vai  no konkrētās 

sabiedrības veida – ja atbilstīgi attiecīgās valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem tam ir piemērojama kolektīva 

maksātnespējas procedūra. 

Šajā regulā MVU, kas ir dibināts mazāk nekā pirms trīs gadiem, šajā periodā neuzskata par grūtībās 

nonākušu uzņēmumu, ja vien tam nav piemērojams nosacījums, kas paredzēts pirmās daļas c) punktā. 

 

2. pants 

Definīcijas 

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas: 

1) “atbalsts” ir visi pasākumi, kas atbilst kritērijiem, kuri noteikti Līguma 87. panta 1. punktā; 

2) “atbalsta shēma” ir visi dokumenti, uz kuru pamata bez turpmākiem izpildes pasākumiem var piešķirt 

individuālu atbalstu uzņēmumiem, kas ir vispārīgi un teorētiski definēti 

attiecīgajos dokumentos, un visi dokumenti, uz kuru pamata vienam vai vairākiem uzņēmumiem uz nenoteiktu laiku 

un/vai nenoteiktā apmērā var piešķirt atbalstu, kas nav saistīts ar kādu konkrētu projektu; 

3) “individuāls atbalsts” ir: 

a) ad hoc atbalsts; un 

b) saskaņā ar atbalsta shēmu piešķirts atbalsts, par kuru ir jāziņo; 

4) “ad hoc atbalsts” ir individuāls atbalsts, ko piešķir, neizmantojot atbalsta shēmu; 

5) “atbalsta intensitāte” ir atbalsta summa, kas izteikta procentos no attiecināmām izmaksām; 

6) “pārredzams atbalsts” ir tāds atbalsts, kuram ir iespējams ex ante precīzi aprēķināt bruto dotācijas 

ekvivalentu, neveicot riska novērtējumu; 

7) “mazie un vidējie uzņēmumi” jeb “MVU” ir uzņēmumi, kas atbilst I pielikumā noteiktajiem kritērijiem; 

8) “lieli uzņēmumi” ir uzņēmumi, kas neatbilst I pielikumā noteiktajiem kritērijiem; 

9) “atbalstāmi reģioni” ir reģioni, kam ir tiesības saņemt reģionālo atbalstu, kā noteikts attiecīgajai 

dalībvalstij apstiprinātajā reģionālā atbalsta kartē laikposmam no 2007. Līdz 2013. gadam; 

10) “materiālie aktīvi”, neskarot 17. panta 12) punktu, ir aktīvi, kas saistīti ar zemi, ēkām, ražošanas 

telpām, iekārtām un aprīkojumu; transporta nozarē transportlīdzekļus un transporta aprīkojumu uzskata par 

attiecināmiem aktīviem, izņemot reģionālo atbalstu un kravas autotransportu un gaisa transportu; 

11) “nemateriālie aktīvi” ir aktīvi, kas saistīti ar tehnoloģiju nodošanu, iegādājoties patentu tiesības, 

licences, zinātību vai nepatentētas tehniskās zināšanas; 

12) “lielu ieguldījumu projekts” ir sākotnējs ieguldījums pamatlīdzekļos ar attiecināmām izmaksām, kas 

pārsniedz 50 miljonus euro, aprēķinot pēc cenām un maiņas kursiem atbalsta piešķiršanas dienā; 

13) “darbinieku skaits” ir gada darba vienību (GDV) skaits, proti, vienā gadā uz pilnu slodzi nodarbināto 

personu skaits; nepilnas slodzes un sezonas darbs ir GDV daļas; 

14) “darba vietas, kas radušās ieguldījumu projekta rezultātā” ir darba vietas, kas saistītas ar darbību, kam 

ir paredzēti ieguldījumi, tostarp darba vietas, kas radušās ieguldījuma izraisītās 

jaudas izmantošanas koeficienta paaugstināšanās rezultātā; 

15) “algu izmaksas” ir kopējā summa, kas atbalsta saņēmējam ir jāsedz attiecībā uz konkrēto darba vietu un 

kas ietver: 

a) bruto algu pirms nodokļu nomaksas, 

b) obligātos maksājumus, piemēram, sociālās apdrošināšanas 

iemaksas, un  

c) bērnu aprūpes un vecāku aprūpes izmaksas; 

16) “atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai” ir atbalsts, kas atbilst 15. pantā paredzētajiem 

nosacījumiem; 

17) “ieguldījumu atbalsts” ir 13. pantā paredzētais reģionālais atbalsts ieguldījumiem un atbalsts 

nodarbinātībai, 15. pantā paredzētais MVU ieguldījumu atbalsts un atbalsts nodarbinātībai 

un 18. līdz 23. pantā paredzētais ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībai; 

18) “nelabvēlīgākā situācijā esošs darba ņēmējs” ir persona: 

a) kurai iepriekšējos 6 mēnešos nav bijis regulāri apmaksāta 

darba; vai 

b) kas nav ieguvusi vidējo izglītību vai profesionālu kvalifikāciju 

(ISCED 3); vai 

c) kas ir vecāka par 50 gadiem; vai 

d) kurai kā vientuļam pieaugušajam ir viens vai vairāki 

apgādājamie; vai 
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L 214/16 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 9.8.2008. 

e) kas strādā nozarē vai profesijā dalībvalstī, kurā dzimumu līdzsvara trūkums vismaz par 25 % pārsniedz 

vidējo dzimumu līdzsvara trūkumu visās saimniecības nozarēs minētajā dalībvalstī, un kas pieder minētajai 

nepietiekami pārstāvētajai dzimuma grupai; vai 

f) kura pieder etniskai minoritātei kādā no dalībvalstīm un 

kurai ir jānostiprina valodas zināšanas, profesionālās zināšanas vai profesionālā pieredze, lai palielinātu savas 

iespējas iegūt pastāvīgu darbu; 

19) “īpaši nelabvēlīgā situācijā esošs darba ņēmējs” ir persona, kurai 24 mēnešus vai ilgāk nav bijis darba; 

20) “strādājoša persona ar invaliditāti” ir persona: 

a) kurai ir atzīta invaliditāte saskaņā ar valsts tiesību 

aktiem, vai 

b) kurai ir atzīti ierobežojumi, ko rada fizisks, garīgs vai 

psiholoģisks trūkums; 

21) “aizsargāta nodarbinātība” ir nodarbinātība uzņēmumā, 

kurā vismaz 50 % no darba ņēmējiem ir personas ar invaliditāti; 

22) “lauksaimniecības produkti” ir 

a) Līguma I pielikumā minētie produkti, izņemot zvejniecības 

un akvakultūras produktus, uz kuriem attiecas 

Regula (EK) Nr. 104/2000; 

b) produkti ar KN kodiem 4502, 4503 un 4504 (korķa izstrādājumi); 

c) produkti, kas paredzēti piena vai piena produktu atdarināšanai vai aizvietošanai, kā minēts Padomes 

Regulā (EK) Nr. 1234/2007(1); 

23) “lauksaimniecības produktu pārstrāde” ir jebkura darbība ar lauksaimniecības produktu, kuras rezultātā 

tiek iegūts produkts, kurš arī ir lauksaimniecības produkts, izņemot lauksaimniecības darbības, kas vajadzīgas, lai 

sagatavotu dzīvnieku vai augu produktu pirmajai pārdošanai; 

24) “lauksaimniecības produktu tirdzniecība” ir glabāšana vai izlikšana pārdošanai, piedāvāšana 

pārdošanai, piegāde vai jebkāda cita veida laišana tirgū, izņemot sākotnējā ražotāja veikto pirmo pārdošanu 

mazumtirgotājiem vai pārstrādātājiem, kā arī jebkuru darbību, lai sagatavotu produktu šādai pirmajai pārdošanai; 

sākotnējā ražotāja veiktu pārdošanu gala patērētājiem uzskata par tirdzniecību, ja tā notiek šim nolūkam paredzētās 

atsevišķās telpās; 

25) “tūrisma darbība” nozīmē šādus darbības veidus saskaņā ar NACE Rev. 2: 

a) NACE 55: Izmitināšana; 

b) NACE 56: Ēdināšanas pakalpojumi; 

c) NACE 79: Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi; 

d) NACE 90: Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības; 

e) NACE 91: Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība; 

f) NACE 93: Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība; 

26) “atmaksājamais avanss” ir aizdevums projektam, ko maksā 

vienā reizē vai pa vairākām daļām un kura atlīdzināšanas nosacījumi ir atkarīgi no pētniecības, attīstības un 

inovācijas projekta rezultāta; 

27) “riska kapitāls” ir pašu kapitāla un kvazikapitāla finansējums uzņēmumiem to agrīnajā izaugsmes 

posmā (sagatavošanas, sākuma un paplašināšanās stadija); 

28) “jaunizveidots uzņēmums, kura dibinātājas ir sievietes”, ir mazs uzņēmums, kas atbilst šādiem 

nosacījumiem: 

a) vienai vai vairākām sievietēm pieder vismaz 51 % attiecīgā mazā uzņēmuma kapitāla, vai arī tās ir 

attiecīgā mazā uzņēmuma reģistrētās īpašnieces, un 

b) par mazā uzņēmuma vadību ir atbildīga sieviete; 

29) “tērauda nozare” ir visas darbības, kas saistītas ar viena vai vairāku šādu produktu ražošanu: 

a) pārstrādāts čuguns un ferosakausējumi: pārstrādāts čuguns tērauda ražošanai, liešanai un citi pārstrādāta 

čuguna veidi, spoguļčuguns un augsta oglekļa satura feromangāns, neskaitot citus ferosakausējumus; 9.8.2008. LV 

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 214/17 (1) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp. 

b) neapstrādātiem dzelzs izstrādājumi un pusfabrikāti, parastais tērauds vai īpašais tērauds: šķidrs tērauds, 

liets vai neliets lietņos, ieskaitot lietņus pusfabrikātu kalšanai: velmējumi, sagataves un plāksnes; lokšņu stieņi un 

baltā skārda sagataves; karsti velmēti platprofila tinumi, izņemot šķidrā tērauda ražošanu mazo un vidējo lietuvju 

lējumiem; 

c) karsti apstrādāti dzelzs, parastā tērauda vai speciālā tērauda ražojumi: 

sliedes, gulšņi, uzliktņi, balstpaliktņi, sijas, smagie profili 80 mm un vairāk, rievkonstrukcijas, stieņi un profili 

mazāki par 80 mm un joslas mazākas par 150 mm, stiepļu stieņi, apaļš un kvadrātveidīgs tērauds caurulēm, karsti 

velmētas stīpas un lentas (tostarp cauruļu sloksnes), karsti velmētas loksnes (pārklātas vai nepārklātas), plāksnes un 

loksnes ar 3 mm un lielāku biezumu, universālās plāksnes ar 150 mm un lielāku biezumu, izņemot stieples un 

stiepļu izstrādājumus, pulētos stieņus un dzelzs lējumus; 

d) auksti apstrādāti ražojumi: 
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baltais skārds, skārds ar alvas un svina klājumu, melnais skārds, cinkotas loksnes, citādas pārklātas loksnes, auksti 

velmētas loksnes, elektriskās loksnes un lentas baltā skārda ražošanai, auksti velmētas plāksnes tinumos un lentās; 

e) caurules: 

visas bezšuvju tērauda caurules, metinātas tērauda caurules ar diametru lielāku par 406,4 mm; 

30) “sintētisko šķiedru nozare” ir: 

a) visu veidu poliestera, poliamīda, akrila vai polipropilēna šķiedru un diegu, neatkarīgi no to izmantošanas 

veida, ekstrūzija/teksturēšana, vai 

b) polimerizācija (ieskaitot polikondensāciju), ja tā ir apvienota ar ekstrūziju izmantoto iekārtu ziņā, vai 

c) jebkādi palīgprocesi, kas saistīti ar vienlaicīgu ekstrūzijas/ teksturēšanas jaudu uzstādīšanu, ko veic 

potenciālais atbalsta saņēmējs vai cits tās grupas uzņēmums, kurā tas ietilpst, un kuri attiecīgajā uzņēmējdarbības 

veidā izmantoto iekārtu ziņā parasti tiek apvienoti ar šādām jaudām. 

[...] 

 

7. pants 

Summēšana 

1. Lai noteiktu to, vai ir ievērotas 6. pantā noteiktās atsevišķās robežvērtības attiecībā uz paziņošanu un II 

nodaļā noteiktā atbalsta maksimālā intensitāte, jāņem vērā valsts atbalsta pasākumu kopējā summa atbalstītajai 

darbībai vai projektam neatkarīgi no tā, vai palīdzība ir finansēta ar vietējiem, reģionāliem, valsts vai Kopienas 

līdzekļiem. 

2. Atbalstu, kam ir piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šo regulu, var summēt ar citu atbalstu, kam piešķirts 

atbrīvojums saskaņā ar šo regulu, ja šos atbalsta pasākumus veido dažādas nosakāmās attiecināmās izmaksas. 

3. Atbalstu, kam piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šo regulu, nedrīkst summēt ar jebkādu citu atbalstu, kam 

piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šo regulu, vai ar de minimis atbalstu, kas atbilst Komisijas Regulā (EK) Nr. 

1998/2006 (1) paredzētajiem nosacījumiem, vai ar citu Kopienas finansējumu, ar kuru pilnībā vai daļēji sedz tās 

pašas attiecināmās izmaksas, ja šādas summēšanas rezultātā tiek pārsniegta atbalsta augstākā intensitāte vai atbalsta 

summa saskaņā ar šo regulu. 

4. Atkāpjoties no 3. punkta, 41. un 42. pantā paredzēto atbalstu strādājošu personu ar invaliditāti 

nodarbināšanai var summēt ar atbalstu, kam piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šo regulu un kas attiecas uz tām pašām 

attiecināmām izmaksām, pārsniedzot augstāko piemērojamo robežlielumu saskaņā ar šo regulu, ja šādas 

summēšanas rezultātā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 % no attiecīgajām izmaksām par periodu, kurā tiek 

nodarbināti attiecīgie darbinieki. 

5. Summējot atbalsta pasākumus, kam piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šo regulu un kuru attiecināmās 

izmaksas ir nosakāmas, un atbalsta pasākumus, kam piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šo regulu, bet kuru 

attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, piemēro šādus nosacījumus: 

a) Ja mērķa uzņēmums ir saņēmis kapitālu saskaņā ar riska kapitāla pasākumu atbilstoši 29. pantam un pēc 

tam pirmo trīs gadu laikā pēc pirmā riska kapitāla ieguldījuma iesniedz pieteikumu par atbalstu atbilstoši šīs regulas 

darbības jomai, attiecīgās atbalsta robežvērtības vai maksimālās attiecināmās summas saskaņā ar šo regulu samazina 

par 50 % parastos gadījumos un par 20 % – mērķa uzņēmumiem, kas atrodas atbalstāmos reģionos; samazinājums 

nedrīkst pārsniegt saņemtā riska kapitāla kopsummu; šo samazinājumu nepiemēro pētniecības, attīstības un 

inovāciju atbalstam, kam piešķir atbrīvojumu saskaņā ar 31. līdz 37. pantu; 

b) Atbalstu jauniem novatoriskiem uzņēmumiem pirmajos 3 gados pēc tā piešķiršanas nedrīkst summēt ar 

citiem atbalsta veidiem, kam saskaņā ar šo regulu ir piešķirts atbrīvojums, izņemot tikai tos atbalsta veidus, kam 

piešķirts atbrīvojums saskaņā ar 29. pantu un kam piešķirts atbrīvojums saskaņā ar 31. līdz 37. pantu. 

 

8. pants 

Stimulējoša ietekme 

1. Ar šo regulu piešķir atbrīvojumu tikai tādam atbalstam, kam ir stimulējoša ietekme.  

2. Ja pirms projekta vai pasākumu uzsākšanas saņēmējs ir iesniedzis atbalsta pieteikumu attiecīgajai 

dalībvalstij, atbalstu MVU, uz ko attiecas šī regula, uzskata par atbalstu ar stimulējošu ietekmi. 

3. Atbalstu lieliem uzņēmumiem, uz ko attiecas šī regula, uzskata par atbalstu ar stimulējošu ietekmi, ja 

papildus 2.punktā noteiktā nosacījuma izpildei dalībvalsts pirms attiecīgā individuālā atbalsta piešķiršanas ir 

pārbaudījusi saņēmēja sagatavoto dokumentāciju un pārliecinājusies, ka ar to ir pierādīts viens vai vairāki no šādiem 

kritērijiem: 

a) pateicoties atbalstam, ir būtiski palielināts projekta/pasākuma apjoms; 

b) pateicoties atbalstam, ir būtiski paplašināta projekta/pasākuma darbības joma; 

c) pateicoties atbalstam, ir būtiski palielināta kopsumma, ko saņēmējs ir iztērējis projektam/pasākumam; 

d) pateicoties atbalstam, ir būtiski palielinājies attiecīgā projekta/pasākuma izpildes ātrums; 

e) 13. pantā minētā reģionālā ieguldījumu atbalsta gadījumā projekts netiktu īstenots attiecīgajā 

atbalstāmajā reģionā, ja atbalsts netiktu piešķirts. 

4. Nosacījumus, kas minēti 2. un 3. punktā, nepiemēro fiskālajiem pasākumiem, ja ir izpildīti šādi 

nosacījumi: 

a) ar fiskālo pasākumu nosaka juridiskas tiesības uz atbalstu saskaņā ar objektīviem kritērijiem, dalībvalstij 

nepieņemot atsevišķu lēmumu, un 
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b) fiskālais pasākums ir pieņemts pirms atbalstāmā projekta vai pasākuma darbu uzsākšanas; šo nosacījumu 

nepiemēro, ja fiskālo shēmu aizstāj ar nākamo shēmu. 

5. Attiecībā uz atbalstu, kas paredzēts, lai kompensētu papildu izmaksas saistībā ar personu ar invaliditāti 

nodarbināšanu, kā minēts 42. pantā, uzskata, ka ir izpildīti šī panta 2. Un 3. punktā minētie nosacījumi, ja ir izpildīti 

42. panta 3. punktā minētie nosacījumi.  

Attiecībā uz atbalstu personu ar invaliditāti pieņemšanai algotā darbā, piešķirot subsīdijas algām, un 

atbalstu personu ar invaliditāti nodarbināšanai algotā darbā, piešķirot subsīdijas algām, kā minēts 40. vai 41. pantā, 

uzskata, ka ir izpildīti šī panta 2. un 3.punktā minētie nosacījumi, ja atbalsta rezultātā uzņēmumā ir radies 

uzņēmumā nodarbināto nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju un strādājošu personu ar invaliditāti skaita neto 

pieaugums. 

Attiecībā uz atbalstu dabas resursu nodokļu samazinājuma veidā, kā minēts 25. pantā, uzskata, ka ir 

izpildīti šī panta 2., 3. un 4. punktā minētie nosacījumi. 

Attiecībā uz atbalstu riska kapitāla veidā, kā minēts 29. pantā, uzskata, ka ir izpildīti šī panta 2. punktā minētie 

nosacījumi. 

6. Ja nav izpildīti 2. un 3. punkta nosacījumi, saskaņā ar šo regulu atbrīvojumu nepiešķir visam atbalsta 

pasākumam. 

[...] 

 

13.pants 

Reģionālais atbalsts ieguldījumiem un nodarbinātībai 

 

1. Reģionālās ieguldījumu un nodarbinātības atbalsta shēmas ir saderīgas ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta 

nozīmē, un uz tām attiecas atbrīvojums no prasības par paziņošanu saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu, ja ir 

izpildīti šajā pantā minētie nosacījumi. 

 

Ad hoc atbalsts, ko izmanto, tikai lai papildinātu atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar reģionālā ieguldījumu un 

nodarbinātības atbalsta shēmu un kas nepārsniedz 50 % no kopējā atbalsta, kuru piešķir ieguldījumam, ir saderīgs ar 

kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 88. panta 3. punktā paredzētās prasības 

par paziņošanu, ja piešķirtais ad hoc atbalsts atbilst visiem šīs regulas nosacījumiem. 

 

2. Atbalstu piešķir reģioniem, kam ir tiesības saņemt reģionālo atbalstu, kā noteikts attiecīgajai dalībvalstij 

apstiprinātajā reģionālā atbalsta kartē laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam. Ieguldījumiem ir jāpaliek reģionā, kas 

saņem atbalstu, vismaz piecus vai (attiecībā uz MVU) trīs gadus pēc tam, kad ir veikts viss ieguldījums. Šis 

noteikums neliedz aizstāt ražotni vai iekārtas, kas ir novecojušas straujas tehnoloģiju attīstības rezultātā, ja vien visu 

minimālo periodu saimnieciskā darbība tiek turpināta attiecīgajā reģionā. 

 

3. Atbalsta intensitāte pēc pastāvošā bruto dotācijas ekvivalenta nedrīkst pārsniegt reģionālā atbalsta robežvērtību, 

kas ir spēkā atbalsta piešķiršanas laikā attiecīgajam atbalstāmajam reģionam. 

 

4. Izņemot atbalstu, ko piešķir lieliem ieguldījumu projektiem, un reģionālo atbalstu transporta nozarei, 3. punktā 

noteiktās robežvērtības var paaugstināt par 20 procentu punktiem punktiem atbalstam, ko piešķir mazajiem 

uzņēmumiem, un par 10 procentu punktiem – atbalstam, ko piešķir vidējiem uzņēmumiem. 

 

5. Šā panta 3. punktā noteiktās robežvērtības piemēro atbalsta intensitātei, ko aprēķina vai nu kā procentus no 

ieguldījuma attiecināmām materiālajām un nemateriālajām izmaksām vai kā procentuālo daļu no darbā pieņemto 

personu algu izmaksām, ko aprēķina par diviem gadiem, attiecībā uz darba vietām, kas radušās ieguldījumu projekta 

rezultātā, vai izmantojot abu rādītāju apvienojumu, ar noteikumu, ka atbalsts nepārsniedz labvēlīgāko summu, kas 

iegūta, piemērojot vienu no aprēķiniem. 

 

6. Ja atbalstu aprēķina, pamatojoties uz materiālajām vai nemateriālajām ieguldījumu izmaksām vai – uzņēmumu 

pārņemšanas gadījumā – iegādes cenām, atbalsta saņēmējam ir jānodrošina finansiāls ieguldījums vismaz 25 % 

apmērā no attiecināmām izmaksām, izmantojot pašu resursus vai ārējo finansējumu, tādā veidā, kas nav saistīts ar 

jebkādu valsts atbalstu. Tomēr gadījumā, ja atbalsta maksimālā intensitāte, kas apstiprināta attiecīgās dalībvalsts 

reģionālā atbalsta kartē, ir paaugstināta saskaņā ar 4. punktu un pārsniedz 75 %, saņēmēja finansiālais ieguldījums 

attiecīgi tiek samazināts. Ja atbalstu aprēķina, pamatojoties uz materiālajām vai nemateriālajām ieguldījumu 

izmaksām, piemēro arī 7. punktā minētos nosacījumus. 

 

7. Uzņēmuma iegādes gadījumā var segt tikai izmaksas aktīvu pirkšanai no trešām personām ar nosacījumu, ka 

darījums ir veikts saskaņā ar tirgus nosacījumiem. Ja kopā ar iegādi veic citu ieguldījumu, ar to saistītās izmaksas 

pieskaita pirkuma izmaksām. 

 

Aktīvu nomas izmaksas, izņemot zemi un ēkas, var segt tikai tad, ja tā ir finanšu izpirkumnoma un tās līgumā ir 

noteikts pienākums pēc nomas termiņa beigām aktīvus izpirkt. Nomājot zemi un ēkas, lielu uzņēmumu gadījumā 
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nomas darbības laikam ir jābūt vismaz pieciem gadiem pēc tam, kad noslēdzies ieguldījumu projekts, bet MVU 

gadījumā – trīs gadiem. 

 

Iegādājamiem aktīviem ir jābūt jauniem, izņemot MVU aktīvus un aktīvus, kas iegūti, pārņemot uzņēmumu. 

Pārņemšanas gadījumā ir jāatskaita to aktīvu vērtība, par kuru iegādi pirms pirkuma veikšanas jau ir ticis saņemts 

atbalsts. Attiecībā uz MVU var pilnībā segt arī ieguldījumu izmaksas nemateriālos aktīvos. Attiecībā uz lieliem 

uzņēmumiem minētās izmaksas ir attiecināmas tikai līdz 50 % no projekta kopējām attiecināmām ieguldījuma 

izmaksām.  

 

8. Ja atbalstu aprēķina, pamatojoties uz algu izmaksām, no jauna radītajām darba vietām ir jābūt tieši saistītām ar 

ieguldījumu projektu. 

 

9. Atkāpjoties no 3. un 4. punkta, atbalsta maksimālo intensitāti ieguldījumiem lauksaimniecības produktu pārstrādē 

un tirdzniecībā var noteikt šādi: 

  a) 50 % no attiecināmiem ieguldījumiem reģionos, kas minēti Līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunktā, un 40% 

no attiecināmiem ieguldījumiem citos reģionos, kam ir tiesības uz reģionālo atbalstu, kā noteikts reģionālā atbalsta 

kartē, kas attiecīgajām dalībvalstīm apstiprināta laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam, ja atbalsta saņēmējs ir 

MVU; 

  b) 25 % no attiecināmiem ieguldījumiem reģionos, kas minēti Līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunktā, un 20% 

no attiecināmiem ieguldījumiem citos reģionos, kam ir tiesības uz reģionālo atbalstu, kā noteikts reģionālā atbalsta 

kartē, kas attiecīgajām dalībvalstīm apstiprināta laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam, ja atbalsta saņēmējam ir 

mazāk nekā 750 darbinieku un/vai apgrozījums, ko aprēķina saskaņā ar šīs regulas I pielikumu, ir mazāks nekā 200 

miljoni euro.  

 

10. Lai novērstu lielu ieguldījumu mākslīgu sadalīšanu apakšprojektos, lielu ieguldījumu projektu uzskata par vienu 

ieguldījumu projektu, ja trīs gadu laikā ieguldījums ir veikts vienā un tai pašā uzņēmumā vai uzņēmumos un tos 

veido pamatlīdzekļi, kas ir ekonomiski nedalāms kopums. 

 

18. pants 

Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībai, kas uzņēmumiem dod iespēju noteikt vides aizsardzībai augstākas 

prasības par Kopienas standartiem vai kas paaugstina vides aizsardzības līmeni, ja Kopienas standartu nav 

1. Ieguldījumu atbalsts, kas uzņēmumiem dod iespēju noteikt vides aizsardzībai augstākas prasības par 

Kopienas standartiem vai kas paaugstina vides aizsardzības līmeni, ja Kopienas standartu nav, ir saderīgs ar kopējo 

tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un uz to attiecas atbrīvojums no prasības par paziņošanu saskaņā ar 

Līguma 88. panta 3. punktu, ja ir izpildīti šī panta 2. līdz 8. punktā minētie nosacījumi. 

2. Atbalstītie ieguldījumi atbilst vienam no šādiem nosacījumiem: 

a) ieguldījumi ļauj saņēmējam tā darbības rezultātā paaugstināt vides aizsardzības līmeni, nosakot 

augstākus standartus par Kopienā piemērojamiem standartiem, neatkarīgi no tā, vai pastāv obligāti valsts standarti, 

kas ir stingrāki nekā Kopienas standarti; 

b) ieguldījumi ļauj saņēmējam tā darbības rezultātā paaugstināt vides aizsardzības līmeni, ja nav noteikti 

Kopienas standarti. 

3. Atbalstu nevar piešķirt, ja uzlabojumu mērķis ir panākt uzņēmumu atbilstību Kopienas standartiem, kas 

ir pieņemti, bet vēl nav stājušies spēkā. 

4. Atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt 35 % no attiecināmām izmaksām. 

Tomēr atbalsta intensitāti par paaugstināt par 20 procentu punktiem atbalstam, ko piešķir maziem 

uzņēmumiem, un par 10 procentu punktiem – atbalstam, ko piešķir vidējiem uzņēmumiem. 

5. Attiecināmās izmaksas ir papildu ieguldījumu izmaksas, kas ir vajadzīgas, lai panāktu augstāku vides 

aizsardzības līmeni par Kopienas standartos noteikto, neņemot vērā saimnieciskos ieguvumus un darbības izmaksas. 

5.punkta nolūkam izmaksas ieguldījumiem, kas tieši saistīti ar vides aizsardzību, nosaka, pamatojoties uz 

hipotētisku situāciju: 

a) ja kopējās ieguldījumu izmaksās var viegli noteikt ar ieguldījumiem vides aizsardzībā saistītās izmaksas, 

šīs tieši ar vides aizsardzību saistītās izmaksas veido attiecināmās izmaksas; 

b) pārējos gadījumos papildu ieguldījumu izmaksas nosaka, veicot salīdzinājumu ar ieguldījumiem 

hipotētiskā situācijā, kurā valsts atbalsta nebūtu; pareiza hipotētiska situācija ir tehniski salīdzināma ieguldījuma 

izmaksas, kurš nodrošina zemāku vides aizsardzības līmeni (kas atbilst obligātajiem Kopienas standartiem, ja tādi ir) 

un kuru īstenotu bez atbalsta (“atsauces ieguldījums”); tehniski salīdzināms ieguldījums ir ieguldījums ar tādu pašu 

ražošanas jaudu un visām citām tehniskajām īpašībām (izņemot tās, kas ir tieši saistītas ar papildu ieguldījumiem 

vides aizsardzībā); turklāt šādam atsauces ieguldījumam no uzņēmējdarbības viedokļa jābūt drošai alternatīvai 

novērtējamajam ieguldījumam. 

7. Attiecināmie ieguldījumi ir ieguldījumi materiālos aktīvos un/vai nemateriālos aktīvos. 

8. Gadījumos, kad ieguldījumus veic nolūkā panākt augstāku vides aizsardzības līmeni nekā noteikts 

Kopienas standartos, jāizvēlas šāda hipotētiskā situācija: 
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a) ja uzņēmums pielāgojas valsts standartiem, kas pieņemti, nepastāvot Kopienas standartiem, tad 

attiecināmās izmaksas sastāv no papildu ieguldījumu izmaksām, kas vajadzīgas, lai sasniegtu tādu vides aizsardzības 

līmeni, kādu prasa šie valsts standarti; 

b) ja uzņēmums pielāgojas valsts standartiem, kas ir augstāki  nekā Kopienas standarti vai kuru darbības 

joma nav iekļauta attiecīgos Kopienas standartos, tad attiecināmās izmaksas sastāv no papildu ieguldījumu 

izmaksām, kas vajadzīgas, lai sasniegtu tādu vides aizsardzības līmeni, kas ir augstāks par līmeni, ko prasa Kopienas 

standarti. Tādu ieguldījumu izmaksas, kas vajadzīgi, lai sasniegtu aizsardzības līmeni, ko pieprasa Kopienas 

standarti, nav attiecināmās izmaksas; 

c) ja standarti nepastāv, tad attiecināmās izmaksas sastāv no to ieguldījumu izmaksām, kas vajadzīgi, lai 

sasniegtu augstāku vides aizsardzības līmeni nekā tas, ko attiecīgais uzņēmums vai uzņēmumi sasniegtu, nepastāvot 

nekādam atbalstam vides jomā. 

9. Saskaņā ar šo pantu nepiešķir atbrīvojumu ieguldījumu atbalstam, kas paredzēts citu uzņēmumu 

atkritumu apsaimniekošanai. 

[...] 

 

 

 [...] 

 

Regulas 1.pielikums 

1. pants 

Uzņēmums 

Par uzņēmumu uzskata jebkuru saimnieciskās darbības subjektu neatkarīgi no tā juridiskās formas. Pie tiem 

cita starpā pieder pašnodarbinātas personas un ģimenes uzņēmumi, kas nodarbojas ar amatniecību vai veic citu 

darbību, kā arī personālsabiedrības un apvienības, kas regulāri ir iesaistītas saimnieciskajā darbībā. 

 

2. pants 

Darbinieku skaits un finanšu robežvērtības, pēc kurām nosaka uzņēmumu kategoriju 

1. Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) kategorijā ietilpst uzņēmumi, kam ir mazāk nekā 

250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai gada bilance kopumā nepārsniedz 43 

miljonus euro. 

2. MVU kategorijas uzņēmumu definē kā mazu, ja tam ir mazāk nekā 50 darbinieku un tā gada 

apgrozījums un/vai kopējā gada bilance nepārsniedz 10 miljonus euro. 3. MVU kategorijas uzņēmumu definē kā 

mikrouzņēmumu, ja tam ir mazāk nekā 10 darbinieku un tā gada apgrozījums un/vai kopējā gada bilance 

nepārsniedz 2 miljonus euro. 

 

3. pants 

Uzņēmumu tipi, ko ņem vērā, aprēķinot darbinieku skaitu un finanšu rādītājus 

1. „Autonoms uzņēmums” ir jebkurš uzņēmums, kas nav klasificējams kā partneruzņēmums 2. punkta 

nozīmē vai kā saistīts uzņēmums 3. punkta nozīmē. 

2. „Partner uzņēmumi” ir visi uzņēmumi, kas nav klasificējami kā saistīti uzņēmumi 3. punkta nozīmē un 

starp kuriem pastāv šādas attiecības: uzņēmums (augšupējs uzņēmums) viens pats vai kopā ar vienu vai vairākiem 

saistītiem uzņēmumiem 3. punkta nozīmē pārvalda 25 % un vairāk kapitāla vai balsstiesību citā uzņēmumā (lejupējs 

uzņēmums). 

Tajā pašā laikā uzņēmumu var klasificēt kā autonomu, tātad kā uzņēmumu, kam nav partneruzņēmumu, pat 

ja ir sasniegta vai pārsniegta šī robežvērtība, ko nodrošina turpmāk norādītie ieguldītāji, ja vien šie ieguldītāji 

atsevišķi vai kopā 3. punkta nozīmē nav saistīti ar attiecīgo uzņēmumu: 

a) atklātas ieguldījumu sabiedrības, riska kapitāla sabiedrības, privātpersonas vai privātpersonu grupas, kas 

regulāri veic riska kapitālieguldījumus un iegulda pašu kapitālu (uzņēmējdarbības mecenāti) uzņēmumos, kurus 

nekotē biržā, ja vien minēto uzņēmējdarbības mecenātu kopējie ieguldījumi vienā uzņēmumā nesasniedz EUR 

1250000; 

b) akadēmiskās augstskolas vai bezpeļņas zinātniskās pētniecības centri; 

c) institucionālie ieguldītāji, arī reģionālās attīstības fondi; 

d) autonomas pašvaldības, kuru gada budžets ir mazāks par 10 miljoniem euro un iedzīvotāju skaits mazāks 

par 5000. 

3. „Saistīti uzņēmumi” ir uzņēmumi, kuru starpā pastāv kādas no šeit norādītajām attiecībām: 

a) uzņēmumam ir akcionāru vai locekļu balsstiesību vairākums citā uzņēmumā; 

b) uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu 

citā uzņēmumā; 

c) uzņēmumam ir tiesības būt noteicējam citā uzņēmumā saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo uzņēmumu, 

vai saskaņā ar tā dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem; 

d) uzņēmums, kas ir cita uzņēmuma akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski kontrolē akcionāru vai 

dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā uzņēmumā saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem uzņēmuma 

akcionāriem vai dalībniekiem. 
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Pieņemts uzskatīt, ka noteicoša ietekme nepastāv, ja 2. punkta otrajā daļā norādītie ieguldītāji tieši vai 

netieši neiesaistās attiecīgā uzņēmumā pārvaldīšanā, neskarot viņu kā akcionāru tiesības. 

Uzņēmumi, kurus saista kādas no pirmajā daļā aplūkotajām attiecībām, ko nodrošina viens vai vairāki citi 

uzņēmumi vai kāds no 2. punktā minētajiem ieguldītājiem, arī ir uzskatāmi par saistītiem. 

Uzņēmumi, kurus saista kādas no šīm attiecībām, ko nodrošina fiziska persona vai fizisku personu grupa, 

kas kopīgi darbojas, arī ir uzskatāmi par saistītiem uzņēmumiem, ja tie pilnībā vai daļēji darbojas tajā pašā 

konkrētajā tirgū vai blakustirgos. 

Par „blakustirgu” uzskata ražojuma vai pakalpojuma tirgu, kas atrodas tieši augšup vai lejup no konkrētā 

tirgus. 

4. Izņemot 2. punkta otrajā daļā minētos gadījumus, uzņēmums nav uzskatāms par MVU, ja 25 % un vairāk 

tā kapitāla vai balsstiesību kopā vai atsevišķi tieši vai netieši kontrolē viena vai vairākas valsts struktūras. 

5. Uzņēmums var apliecināt savu statusu kā autonoms uzņēmums, partneruzņēmums vai saistīts 

uzņēmums, norādot datus par 2. pantā noteiktajām robežvērtībām. Šādu apliecinājumu var sniegt pat tad, ja kapitāls 

ir sadalīts tā, ka nav iespējams precīzi noteikt, kas to pārvalda, un šajā gadījumā uzņēmums var labā ticībā paziņot, 

ka tas var likumīgi uzskatīt, ka tā 25 % daļa vai lielāka daļa nepieder kādam atsevišķam uzņēmumam vai savstarpēji 

saistītiem uzņēmumiem. Šādi apliecinājumi neskar pārbaudes un apstākļu noskaidrošanu, kas paredzēta attiecīgo 

valstu un Kopienas noteikumos. 

 

4. pants 

Dati, ko izmanto darbinieku skaita un finanšu līdzekļu, kā arī atskaites perioda noteikšanai 

1. Dati, ko izmanto, nosakot darbinieku skaitu un finanšu līdzekļus, attiecas uz pēdējo apstiprināto 

grāmatvedības pārskata periodu un ir aprēķināti, ņemot par pamatu kārtējo gadu. Tie iegūti, izmantojot datus 

bilances slēgšanas dienā. Apgrozījuma summu aprēķina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un citiem 

netiešajiem nodokļiem. 

2. Ja, ņemot par pamatu kārtējo gadu, uzņēmuma bilances slēgšanas dienā atklājas, ka 2.pantā norādītais 

darbinieku skaits vai finanšu robežvērtība ir pārsniegta vai nav sasniegta, tas nenozīmē, ka tas zaudēs savu vidējā, 

mazā vai mikrouzņēmuma statusu, ja šīs robežvērtības nav pārsniegtas divos pārskata periodos pēc kārtas. 

3. Jaunizveidotiem uzņēmumiem, kuru pārskati vēl nav apstiprināti, izmantojamos datus iegūst no 

labticīgiem aptuveniem aprēķiniem, kas veikti finanšu gada laikā. 

 

5. pants 

Darbinieku skaits 

Darbinieku skaits atbilst ikgadējā darba vienībām (IDV), tas ir, to personu skaitam, kuri attiecīgajā uzņēmumā vai tā 

norīkojumā ir strādājuši pilnā slodzē visa apsekojuma gada garumā. To personu darbu, kas nav nostrādājuši pilnu 

gadu, un to, kas veikuši darbu nepilnā slodzē, neatkarīgi no tā ilguma, kā arī sezonas darba ņēmēju darbu aprēķina 

IDV daļās. 

Darbinieku skaitu aprēķina, ņemot vērā: 

a) darbiniekus; 

b) personas, kas strādā tam pakļautajā uzņēmumā un ir pielīdzināmi nodarbinātām personām saskaņā ar 

attiecīgās valsts tiesību aktiem; 

c) īpašniekus vadītājus; 

d) partnerus, kas pastāvīgi piedalās uzņēmuma darbā un gūst labumu no uzņēmuma, 

izmantojot savas finansiālās priekšrocības. 

Mācekļi vai arodmācekļi, kam ir mācekļa darba vai arodmācību līgums, neietilpst darbinieku skaitā. 

Maternitātes vai bērna kopšanas atvaļinājuma ilgums netiek ņemts vērā. 

 

6. pants 

Uzņēmuma datu apkopošana 

1. Datus par autonomu uzņēmumu, tostarp darbinieku skaitu, nosaka, balstoties tikai un vienīgi uz minētā 

uzņēmuma pārskatiem. 

2. Datus par uzņēmumu, kam ir partneruzņēmumi vai saistīti uzņēmumi, nosaka, balstoties uz uzņēmuma 

pārskatiem un citiem datiem, vai, ja tādi pastāv, uz konsolidētajiem uzņēmuma pārskatiem vai konsolidētajiem 

pārskatiem, kuros uzņēmums iekļauts konsolidācijas rezultātā. Datus, kas minēti pirmajā daļā, papildina ar datiem 

par jebkuru attiecīgā uzņēmuma partneruzņēmumu, kas atrodas tieši augšpus vai lejpus no tā. Summēšanu veic 

proporcionāli līdzdalības procentiem kapitālā vai balsstiesībām (ņemot vērā lielāko procentuālo īpatsvaru). 

Savstarpējas līdzdalības gadījumā ņem vērā lielāko procentuālo īpatsvaru. Pirmajā un otrajā daļā minētajiem datiem 

pievieno 100 % datu par jebkuru uzņēmumu, kas ir tieši vai netieši saistīts ar attiecīgo uzņēmumu, ja šie dati vēl nav 

iekļauti konsolidētajos 

pārskatos. 

3. Piemērojot 2. punktu, datus par attiecīgā uzņēmuma partneruzņēmumiem iegūst no pārskatiem un 

pārējiem datiem, ja tie pastāv konsolidētā veidā. Tiem pievieno 100 % datu par uzņēmumiem, kas saistīti ar šiem 

partneruzņēmumiem, ja to pārskata dati vēl nav iekļauti, veicot konsolidāciju. Piemērojot jau minēto 2. punktu, dati 

par uzņēmumiem, kas saistīti ar attiecīgo uzņēmumu, ir iegūstami no pārskatiem un pārējiem datiem, ja tie pastāv 
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konsolidētā veidā. Tos proporcionāli papildina ar datiem par šāda saistītā uzņēmuma jebkuru iespējamo 

partneruzņēmumu, kas atrodas tieši augšpus vai lejpus no tā, ja tie vēl nav iekļauti konsolidētajos pārskatos 

proporcionāli līdzdalībai, kas ir vismaz proporcionāla 2. punkta otrajā daļā norādītajam procentuālajam īpatsvaram. 

4. Ja konsolidētajos pārskatos nav uzrādīti dati par konkrēta uzņēmuma darbinieku skaitu, šos skaitļus 

aprēķina, proporcionāli summējot datus par tā partneruzņēmumiem un papildinot tos ar datiem par uzņēmumiem, ar 

kuriem attiecīgais uzņēmums ir saistīts. 
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2.pielikums 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansēto projektu atklāta konkursa 

„Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana  

transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un 

 to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”  

Vadlīnijām projektu iesniedzējiem 

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1998/2006 ( 2006. gada 15. decembris) par Līguma 87. un 88. panta 

piemērošanu de minimis atbalstam, atsevišķu pantu izvilkums 

 

 

1. pants 

Darbības joma 

1. Šo regulu piemēro atbalstam, ko piešķir visu nozaru uzņēmumiem, izņemot: 

a) atbalstu, ko piešķir uzņēmumiem, kuri darbojas zivsaimniecības un akvakultūras nozarēs, uz ko attiecas 

Padomes Regula (EK) Nr. 104/2000 [10], 

b) atbalstu, ko piešķir uzņēmumiem, kuri darbojas Līguma I pielikumā uzskaitīto lauksaimniecības produktu 

primārajā ražošanā, 

c) atbalstu, ko piešķir uzņēmumiem, kuri darbojas Līguma I pielikumā uzskaitīto lauksaimniecības produktu 

pārstrādē un tirdzniecībā, šādos gadījumos: 

i) ja atbalsta apjoms ir noteikts, pamatojoties uz šādu produktu, kurus attiecīgais uzņēmums iepircis no 

sākotnējiem ražotājiem vai laidis tirgū, cenu un daudzumu, 

ii) ja atbalsts ir piešķirts, lai to daļēji vai pilnībā nodotu sākotnējiem ražotājiem, 

d) atbalstu darbībām, kas saistītas ar eksportu uz trešām valstīm vai dalībvalstīm, proti, atbalstu, kas tieši saistīts 

ar eksportētajiem daudzumiem, ar izplatīšanas tīkla izveidošanu un darbību vai ar citiem kārtējiem izdevumiem, 

kas saistīti ar eksporta darbībām, 

e) atbalstu, kas piešķirts, lai importētu preču vietā tiktu izmantotas vietējās preces, 

f) atbalstu, ko piešķir ogļu nozares uzņēmumiem, kas definēti Regulā (EK) Nr. 1407/2002, 

g) atbalstu kravas autotransporta līdzekļu iegādei uzņēmumiem, kuri veic komercpārvadājumus ar 

autotransportu, 

h) atbalstu, ko piešķir grūtībās nonākušiem uzņēmumiem. 

2. Šajā regulā: 

a) "lauksaimniecības produkti" ir EK Līguma I pielikumā uzskaitītie produkti, izņemot zivsaimniecības 

produktus, 

b) "lauksaimniecības produktu pārstrāde" ir jebkura darbība ar lauksaimniecības produktu, kuras rezultātā arī 

tiek iegūts produkts, kurš arī ir lauksaimniecības produkts, izņemot saimniecības darbības, kas vajadzīgas, lai 

sagatavotu dzīvnieku vai augu produktu pirmajai pārdošanai, 

c) "lauksaimniecības produktu tirdzniecība" ir glabāšana vai izlikšana pārdošanai, piedāvāšana pārdošanai, 

piegāde vai jebkāda cita veida laišana tirgū, izņemot sākotnējā ražotāja veikto pirmo pārdošanu 

mazumtirgotājiem vai pārstrādātājiem, kā arī jebkuru darbību, lai sagatavotu produktu šādai pirmajai 

pārdošanai; sākotnējā ražotāja veiktu pārdošanu gala patērētājiem uzskata par tirdzniecību, ja tā notiek šim 

nolūkam paredzētās atsevišķās telpās. 

 

2. pants 

De minimis atbalsts 

1. Uzskata, ka atbalsta pasākumi neatbilst visiem Līguma 87. panta 1. punkta kritērijiem un tāpēc tiem 

nepiemēro Līguma 88. panta 3. punktā minēto paziņošanas prasību, ja tie atbilst šā panta 2. un 5. punktā 

sniegtajiem nosacījumiem. 

2. Vienam uzņēmumam piešķirtais de minimis kopējais bruto atbalsts jebkurā trīs fiskālo gadu laika posmā 

nepārsniedz EUR 200000. Vienam uzņēmumam, kurš darbojas autotransporta nozarē, piešķirtā de minimis 

atbalsta kopapjoms nepārsniedz EUR 100000 jebkurā trīs fiskālo gadu laika posmā. Šīs augšējās robežas 

piemēro neatkarīgi no de minimis atbalsta veida vai nospraustā mērķa un neatkarīgi no tā, vai dalībvalsts 
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piešķirto atbalstu pilnībā vai daļēji finansē no Kopienas izcelsmes resursiem. Šo laika posmu nosaka, 

atsaucoties uz fiskālajiem gadiem, ko izmanto uzņēmums attiecīgajā dalībvalstī. 

Ja kopējais atbilstoši atbalsta pasākumam piešķirtā atbalsta apjoms pārsniedz šo augšējo robežu, šim atbalsta 

apjomam nevar piemērot šo regulu pat tad, ja tā atsevišķa daļa nepārsniedz šo robežu. Šādā gadījumā šīs 

regulas piemērošanu šim atbalsta pasākumam nevar pieprasīt nedz šā atbalsta piešķiršanas laikā, nedz jebkad 

vēlāk. 

3. Panta 2. punktā noteikto augšējo robežu izsaka kā dotāciju skaidrā naudā. Visi izmantojamie lielumi ir bruto, 

proti, pirms jebkādu nodokļu vai citu maksu atskaitīšanas. Ja atbalstu piešķir citā veidā, nevis kā dotāciju, 

atbalsta apjoms ir atbalsta dotācijas bruto ekvivalents. 

Atbalstu, kas izmaksājams vairākos daļu maksājumos, diskontē atbilstīgi tā vērtībai piešķiršanas brīdī. 

Diskontēšanā un atbalsta dotācijas bruto ekvivalenta apjoma aprēķinā izmantojamā procentu likme ir atsauces 

likme, kas piemērojama piešķiršanas laikā. 

4. Šo regulu piemēro tikai atbalstam, kuram ir iespējams precīzi ex ante aprēķināt atbalsta bruto dotācijas 

ekvivalentu, neveicot riska novērtējumu ("pārredzams atbalsts"). Jo īpaši tas ietver šādus atbalsta veidus. 

a) Atbalstu, kuru veido aizdevumi, uzskata par pārredzamu de minimis atbalstu, ja bruto dotācijas ekvivalents ir 

aprēķināts, pamatojoties uz tirgus procentu likmēm, kuras dominē dotācijas piešķiršanas laikā. 

b) Atbalstu, kuru veido kapitāla ieguldīšana, neuzskata par pārredzamu de minimis atbalstu, ja vien publiskā 

kapitāla ieguldījuma kopējā vērtība nepārsniedz par de minimis augšējo robežu. 

c) Atbalstu, kuru veido riska kapitāla pasākumi, neuzskata par pārredzamu de minimis atbalstu, izņemot 

gadījumus, kad attiecīgajā riska kapitāla shēmā paredzētais kapitāls nepārsniedz de minimis augšējo robežu 

katram mērķa uzņēmumam. 

d) Atsevišķu atbalstu, ko saskaņā ar garantiju shēmu sniedz uzņēmumiem, kuri nav grūtībās nonākuši 

uzņēmumi, uzskata par pārredzamu de minimis atbalstu, ja atbilstoši šādai shēmai piešķirta aizdevuma 

garantētā daļa nepārsniedz EUR 1500000 katram uzņēmumam. Atsevišķu atbalstu, ko saskaņā ar garantiju 

shēmu sniedz uzņēmumiem, kuri darbojas autotransporta nozarē un kuri nav grūtībās nonākuši uzņēmumi, 

uzskata par pārredzamu de minimis atbalstu, ja atbilstoši šādai shēmai piešķirta aizdevuma garantētā daļa 

nepārsniedz EUR 750000 katram uzņēmumam. Ja pamatā esošā aizdevuma garantētā daļa veido tikai noteiktu 

šīs augšējās robežas proporcionālu daļu, uzskata, ka attiecīgās garantijas dotācijas bruto ekvivalents atbilst tai 

pašai 2. panta 2. punktā noteiktajai piemērojamās augšējās robežas proporcionālajai daļai. Garantija 

nepārsniedz 80 % no pamatā esošā aizdevuma summas. Garantiju shēmas arī uzskata par pārredzamām, ja i) 

pirms shēmas īstenošanas garantiju bruto dotācijas ekvivalenta aprēķināšanas metodika ir tikusi pieņemta pēc 

šīs metodoloģijas paziņošanas Komisijai saskaņā ar citu valsts atbalsta jomā pieņemtu Komisijas regulu un ii) 

ja apstiprinātā metodika pilnībā atbilst attiecīgo garantiju veida un to pamatā esošo darījumu veida novērtēšanai 

saistībā ar šīs regulas piemērošanu. 

5. De minimis atbalstu nedrīkst kumulēt ar valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attaisnotajām 

izmaksām, ja šādas kumulācijas rezultātā atbalsta intensitāte pārsniedz grupu atbrīvojuma regulā vai Komisijas 

lēmumā noteikto atbilstīgi katra gadījuma īpašajiem apstākļiem. 

 

3. pants 

Uzraudzība 

1. Ja dalībvalsts gatavojas piešķirt uzņēmumam de minimis atbalstu, tā rakstveidā informē šo uzņēmumu par 

iespējamo atbalsta apjomu (kas izteikts kā dotācijas bruto ekvivalents) un par tā de minimis būtību, skaidri 

atsaucoties uz šo regulu, kā arī norādot tās nosaukumu un publikācijas atsauci Eiropas Kopienu Oficiālajā 

Vēstnesī. Ja de minimis atbalstu saskaņā ar vienu shēmu piešķir dažādiem uzņēmumiem un ja šiem 

uzņēmumiem saskaņā ar shēmu tiek piešķirtas dažādas atsevišķā atbalsta summas, attiecīgā dalībvalsts var 

izvēlēties pildīt šīs saistības, informējot šos uzņēmumus par nemainīgu summu, kas atbilst maksimālajam 

atbalsta apjomam, kas piešķirams atbilstoši šai shēmai. Šādā gadījumā šo nemainīgo summu izmanto, lai 

noteiktu, vai nav pārsniegta 2. panta 2. punktā noteiktā augšējā robeža. Dalībvalsts arī pirms atbalsta 

piešķiršanas pieprasa no uzņēmuma deklarāciju rakstveidā vai elektroniskā veidā par jebkādu citu de minimis 

atbalstu, kas saņemts iepriekšējos divos fiskālajos gados un kārtējā fiskālajā gadā. 

Dalībvalsts jaunu de minimis atbalstu piešķir tikai pēc tam, kad ir pārbaudīts, ka tas nepalielinās kopējo de 

minimis atbalsta summu, ko uzņēmums minētajā dalībvalstī ieguvis attiecīgajā laika posmā, kuru veido 

attiecīgais fiskālais gads un iepriekšējie divi fiskālie gadi līdz līmenim, kas pārsniedz 2. panta 2. punktā 

noteikto augšējo robežu. 

2. Ja dalībvalsts ir izveidojusi de minimis atbalsta centrālo reģistru, kas satur pilnīgu informāciju par visu de 

minimis atbalstu, ko piešķīrusi kāda iestāde minētajā dalībvalstī, tad 1. punkta pirmās daļas prasību pārstāj 

piemērot no brīža, kad reģistrs ietver trīs gadu laika posmu. 
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Ja dalībvalsts piešķir atbalstu, pamatojoties uz garantiju shēmu, nodrošinot garantiju, kuru ar pilnvarojumu 

finansē Eiropas Investīciju fonds no ES budžeta līdzekļiem, šā panta 1. punkta pirmo daļu drīkst vairs 

nepiemērot. 

Šādos gadījumos piemēro šo uzraudzības sistēmu: 

a) Eiropas Investīciju fonds katru gadu, pamatojoties uz informāciju, kas finanšu starpniekiem ir jāsniedz EIF, 

izveido atbalsta saņēmēju un katram saņēmējam piešķirtā bruto dotācijas ekvivalenta sarakstu. Eiropas 

Investīciju fonds nosūta šo informāciju attiecīgajai dalībvalstij un Komisijai, un 

b) attiecīgā dalībvalsts izplata minēto informāciju gala saņēmējiem 3 mēnešu laikā no dienas, kad tā saņemta no 

Eiropas Investīciju fonda, un 

c) attiecīgā dalībvalsts no katra saņēmēja iegūst deklarāciju, ka kopējais de minimis atbalsts, ko tas ir saņēmis, 

nepārsniedz 2. panta 2. punktā noteikto augšējo robežu. Ja šī augšējā robeža ir pārsniegta attiecībā uz vienu vai 

vairākiem saņēmējiem, attiecīgā dalībvalsts nodrošina, ka par atbalsta pasākumu, kas izraisījis augšējās robežas 

pārsniegšanu, vai nu tiek paziņots Komisijai, vai arī atbalstu atgūst no saņēmēja. 

3. Dalībvalstis reģistrē un apkopo visu informāciju par šīs regulas piemērošanu. Šāda uzskaite satur visu 

vajadzīgo informāciju, lai parādītu, ka šīs regulas nosacījumi ir ievēroti. Datus, kas attiecas uz atsevišķu de 

minimis atbalstu, glabā 10 gadus, sākot no dienas, kad tas ir piešķirts. Datus, kas attiecas uz de minimis atbalsta 

shēmu, glabā 10 gadus, sākot no dienas, kad saskaņā ar šādu shēmu ir piešķirts pēdējais atsevišķais atbalsts. Pēc 

rakstiska uzaicinājuma attiecīgā dalībvalsts sniedz Komisijai 20 darba dienu laikā vai tādā ilgākā laika posmā, 

kāds var būt noteikts uzaicinājumā, visu informāciju, kādu Komisija uzskata par vajadzīgu, lai novērtētu, vai šīs 

regulas nosacījumi ir izpildīti, jo īpaši par uzņēmuma saņemto de minimis atbalsta kopsummu. 

 

 


