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1. LIFE programma 

LIFE programma – Eiropas Savienības finanšu instruments, kas atbalsta vides un klimata 

politikas projektus.  

LIFE programmas vispārīgie mērķi ir: 

a) veicināt virzību uz resursu izmantošanas ziņā efektīvu un pret klimata pārmaiņām 

noturīgu zemu oglekļa emisiju ekonomiku, uz vides aizsardzību un vides kvalitātes 

uzlabošanu, kā arī bioloģiskās daudzveidības izzušanas apturēšanu un daudzveidības 

atjaunošanu, tostarp atbalstot tīklu Natura 2000 un novēršot ekosistēmu degradāciju;  

b) uzlabot Eiropas Savienības vides un klimata politikas un tiesību aktu izstrādi, īstenošanu 

un izpildi, rosināt un veicināt vides un klimata mērķu iekļaušanu un integrēšanu citos 

Eiropas Savienības politikas virzienos un publiskā un privātā sektora praksē, tostarp 

palielinot publiskā un privātā sektora spēju;  

c) atbalstīt labāku vides un klimata pārvaldību visos līmeņos, tostarp pilnvērtīgāk iesaistot 

pilsonisko sabiedrību, NVO un vietējos dalībniekus;  

d) atbalstīt 7. vides rīcības programmas (vispārējā Eiropas Savienības vides rīcības 

programma līdz 2020. gadam "Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem") 

īstenošanu.  

LIFE programma atbalsta projektus divās apakšprogrammās: Vide un klimata politika. 

Vides apakšprogramma aptver trīs galvenās darbības prioritārās jomas:  

1) Vides un resursefektivitātes prioritārās jomas ietvaros tiks izstrādātas, pārbaudītas un 

parādītas pieejas, paraugprakses, risinājumi un integrētas pieejas vides problēmām, kā arī 

uzlabotas saistītās zināšanas.  

2) Dabas un bioloģiskās daudzveidības prioritārās jomas ietvaros tiks izstrādātas, 

pārbaudītas un parādītas paraugprakses, risinājumi un integrētas pieejas, lai veicinātu dabas 

un bioloģiskās daudzveidības politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī tiks uzlabotas saistītās 

zināšanas.  

3) Vides pārvaldības un informācijas prioritārās jomas ietvaros tiks veicināta izpratnes 

veidošanās par vides jautājumiem, sniegts atbalsts komunikācijai, pārvaldībai un 

informācijas izplatīšanai vides jomā, kā arī veicināta labāka vides pārvaldība, paplašinot 

ieinteresēto pušu iesaistīšanos. 

Klimata politikas apakšprogramma aptver trīs galvenās darbības prioritārās jomas:  

1) Klimata pārmaiņu mazināšanas prioritārās jomas ietvaros tiks veicināta siltumnīcefekta 

gāzu izmešu samazināšana, sevišķi sekmējot attiecīgas politikas un likumu izstrādāšanu un 

īstenošanu, uzlabojot zināšanas, izstrādājot integrētas pieejas un izstrādājot un parādot 

inovatīvas tehnoloģijas, sistēmas, metodes un instrumentus.  

2) Pielāgošanās klimata pārmaiņām prioritārās jomas ietvaros tiks stiprināti centieni 

palielināt noturību pret klimata pārmaiņām, sevišķi sekmējot attiecīgas politikas un likumu 

izstrādāšanu un īstenošanu, uzlabojot zināšanas, izstrādājot integrētas pieejas un izstrādājot 

un parādot inovatīvas tehnoloģijas, sistēmas, metodes un instrumentus.  

3) Klimata pārvaldības un informācijas prioritārās jomas ietvaros tiks veicināta izpratnes 

veidošanās par klimata jautājumiem, sniegts atbalsts komunikācijai, pārvaldībai un 

informācijas izplatīšanai klimata jomā, kā arī veicināta klimata tiesību aktu efektīvāka 

ievērošana un labāka klimata pārvaldība, paplašinot ieinteresēto personu iesaistīšanos. 

http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm
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Vairāk informācijas par LIFE programmu un tās nosacījumiem: 

http://ec.europa.eu/environment/life/ un www.lifeprogramma.lv.  

2. Projektu konkursa mērķis 

Nacionālā finansējuma LIFE projekta īstenošanai piešķiršanas mērķis ir pieejamā 

finansējuma ietvaros no Latvijas Republikas valsts budžeta finansēt projektus, kas pretendēs 

uz Eiropas Savienības finansējumu no programmas LIFE. Projektu konkursa rezultātā tiek 

pieņemti lēmumi par konceptuālu atbalstu nacionālā finansējuma piešķiršanai projektiem, ja 

tie tiks apstiprināti Eiropas Komisijā. 

3. Izmantotie termini 

Fonda administrācija - Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (Reģ.Nr. 

90001672886), Eksporta iela 5, Rīga, LV - 1010 

Projekta iesniegums – ar šo nolikumu apstiprinātās veidlapās (pielikumi Nr. 1 un Nr. 2) 

pilnībā aizpildīts projekta iesniegums nacionālajam finansējumam, kuru parakstījis projekta 

iesniedzējs (paraksttiesīgā persona) un kas iesniegts Fonda administrācijā saskaņā ar šī 

nolikuma nosacījumiem 

Projekta iesniedzējs – juridiska persona, kas iesniegusi projekta iesniegumu Fonda 

administrācijā, lai pretendētu uz nacionālā finansējuma saņemšanu LIFE programmas 

projekta īstenošanai 

Projekta koordinējošais saņēmējs – projekta galvenais partneris, kurš iesniegs projekta 

iesniegumu Eiropas Komisijā 

Projekta partneri – projekta iesniegumā norādītie projekta partneri, kuri iesaistīti projekta 

realizēšanā un kuriem tiks izmantots nacionālais finansējums 

Nacionālais finansējums – valsts budžeta finansējums, kas tiek nodrošināts no valsts budžeta 

apakšprogrammas „LIFE programmas projekti” dotācijām paredzētiem līdzekļiem un tiek 

piešķirts saskaņā ar šī nolikuma nosacījumiem 

Komisija – Eiropas Komisija, kuru pārstāv LIFE programmas koordinējošā iestāde Mazo un 

vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME) 

Finansēšanas līgums – līgums, kas tiek noslēgts starp projekta iesniedzēju un Fonda 

administrāciju par nacionālā finansējuma piešķiršanu, projekta īstenošanas un nacionālā 

finansējuma izlietošanas nosacījumiem 

Projekta aktivitāšu un budžeta plāns – finansēšanas līguma pielikums – projekta budžets 

sadalījumā pa aktivitātēm un izmaksu kategorijām 

Projekta finansēšanas kalendārais plāns – finansēšanas līguma  pielikums, kas nosaka 

projekta finansējuma saņemšanas termiņus 

Projekta īstenošanas laiks - Projekta īstenošanas kopējais laiks, sākot no Projekta 

īstenošanas uzsākšanas dienas līdz datumam, kad Projektam ir jābūt pabeigtam. 

Projekta atskaites - pārskati par projekta īstenošanu, kas ietver informāciju par Projekta 

īstenošanas gaitu un finansējuma izlietošanu. 

Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija - ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas rīkojumu iecelta  vērtēšanas komisija, kas veic projektu iesniegumu kvalitātes un 

finanšu izvērtēšanu 

http://ec.europa.eu/environment/life/
http://www.lifeprogramma.lv/
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Projekta īstenotājs – juridiska perona, kas ir noslēgusi Granta līgumu ar Eiropas Komisiju 

par finansējuma saņemšanu un Finansēšanas līgumu ar Fonda administrāciju par  nacionālā 

finansējuma piešķiršanu, projekta īstenošanas un nacionālā finansējuma izlietošanas 

nosacījumiem 

Nolikums -  Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu 

nacionālā finansējuma konkursa nolikums  

4. Projektu konkursa apraksts 

4.1. Konkursa izsludināšana 

Fonda administrācija izsludina projektu konkursu nacionālā finansējuma saņemšanai vienu 

reizi gadā, ja ar Ministru Kabineta lēmumu tiek piešķirts finansējums attiecīgajā plānošanas 

periodā,  publicējot informāciju: 

- oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis www.vestnesis.lv  

- LIFE programmas Latvijas tīmekļvietnē www.lifeprogramma.lv  

- Fonda administrācijas tīmekļvietnē www.lvafa.gov.lv 

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļvietnē 

www.varam.gov.lv 

4.2. Projekta iesniedzējs 
Nacionālā finansējuma saņemšanai, iesniedzot projekta iesniegumu, var pieteikties Projekta 

koordinējošais saņēmējs – Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona: 

• publisko tiesību subjekti (public body saskaņā ar LIFE programmas definīciju) 

(valsts iestādes neatkarīgi no to organizācijas formas – centrālā, reģionālā vai vietējā 

struktūra – vai dažādi subjekti, kas atrodas to kontrolē, ja vien tie darbojas attiecīgās 

valsts iestādes vārdā un uz tās atbildību) 

o tiešās valsts pārvaldes iestādes 

o atvasinātas publiskas personas 

o valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības 

• privāto tiesību juridiskās personas (komersanti, biedrības un nodibinājumi) 

Projekta koordinējošais saņēmējs iesniedz Projekta iesniegumu, pieprasot nacionālo 

finansējumu projektam kopumā un par visiem Latvijas Republikā reģistrētiem projekta 

partneriem – juridiskām personām, ja tiem nepieciešams nacionālais finansējums. 

Projekta iesniegumu nacionālā finansējuma saņemšanai var iesniegt projekta partneris, ja 

koordinējošais saņēmējs ir citā Eiropas Savienības valstī reģistrēta organizācija. 

4.3. Nacionālā finansējuma apjoms 

Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25.augusta rīkojumam Nr.447 „Par Latvijas 

institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 

2014.-2017.gadā” kopējais pieejamais nacionālā finansējuma apjoms LIFE programmas 

ietvaros 2014.–2017. gadā ir noteikts 15 396 646 euro apmērā. 

Informācija par pieejamā finansējuma apjomu attiecīgā gada konkursā tiek sniegta 

paziņojumā par konkursa izsludināšanu, norādot attiecīgā gada apjomu, kā arī pieejamo 

rezerves apjomu, kas veidojas no iepriekšējo periodu konkursu projektiem piešķirtā 

(konceptuāli atbalstītā) finansējuma, bet par kuriem nav pieņemts lēmums Eiropas Komisijā.   

http://www.vestnesis.lv/
http://www.lifeprogramma.lv/
http://www.lvafa.gov.lv/
http://www.varam.gov.lv/
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Nacionālā finansējuma apjomam Projekta iesniedzējam un katram projekta partnerim 

atkarībā no tā juridiskā statusa tiek noteikti sekojoši ierobežojumi un nosacījumi: 

1) tiešās valsts pārvaldes iestādēm finansējumu vienam projektam var piešķirt līdz 40% 

no kopējām projektam attiecināmām izmaksām pašu ieguldījuma nodrošināšanai; 

2) citām juridiskajām personām - vienam projektam var piešķirt finansējumu līdz 30% 

no attiecināmām izmaksām ar nosacījumu, ka vienlaikus projektā tiek nodrošināts 

pašu vai cits piesaistītais līdzfinansējums (ārpus LIFE programmas un valsts budžeta 

finansējuma) vismaz 10% apmērā no projekta attiecināmām izmaksām; Privāto 

tiesību juridiskām personām, izņemot biedrības un nodibinājumus, finansējumu 

sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija regulu (EK) Nr. 651/2014, 

ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot 

Līguma 107 un 108.pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 

26.jūnijs, Nr. L187/1); 

Ja Projekta iesniegumā nacionālais finansējums tiek pieprasīts vairākiem projekta 

dalībniekiem visu projekta dalībnieku kopējais pieprasītais nacionālā finansējuma apjoms 

nedrīkst pārsniegt 40% no kopējām attiecināmajām izmaksām un katram projekta 

dalībniekam maksimālais nacionālā finansējuma apjoms nedrīkst pārsniegt augstāk noteiktās 

maksimālās likmes. 

Izņēmuma gadījums: 

Ja projekts tiek iesniegts apakšprogrammā, kurā iespējams pretendēt uz maksimālo LIFE 

programmas atbalstu 75% apmērā no attiecināmām izmaksām (Vides apakšprogrammas 

dabas un bioloģiskās daudzveidības prioritārās jomas projektiem, kas saistīti ar prioritārām 

dzīvotnēm vai sugām, lai īstenotu Eiropas Kopienu Padomes 1992. gada 21. maija direktīvu 

92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, vai kas saistīti ar 

tādām putnu sugām, kuras ar Eiropas parlamenta un padomes 2009. gada 30. novembra 

direktīvas 2009/147/EK (par savvaļas putnu aizsardzību 16.pantu izveidotā Tehniskā un 

zinātniskā progresa ieviešanas komiteja uzskata par prioritārām finansējuma saņemšanai, 

ja tas nepieciešams, lai sasniegtu aizsardzības mērķi), nacionālā finansējuma atbalsta 

apjoma ierobežojumi tiek noteikti sekojoši: 

1) tiešās valsts pārvaldes iestādēm finansējumu vienam projektam var piešķirt līdz 25% 

no kopējām projektam attiecināmām izmaksām pašu ieguldījuma nodrošināšanai; 

2) citām juridiskajām personām - vienam projektam var piešķirt finansējumu līdz 18% 

no attiecināmām izmaksām ar nosacījumu, ka vienlaikus projektā tiek nodrošināts 

pašu vai cits piesaistītais līdzfinansējums (ārpus LIFE programmas un valsts budžeta 

finansējuma) vismaz 7% apmērā no projekta attiecināmām izmaksām; Privāto tiesību 

juridiskām personām, izņemot biedrības un nodibinājumus, finansējumu sniedz 

saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija regulu (EK) Nr. 651/2014, ar ko 

noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot 

Līguma 107. un 108.pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 

26.jūnijs, Nr. L187/1); 

Ja iepriekšminētajā izņēmuma gadījumā Projekta iesniegumā nacionālais finansējums tiek 

pieprasīts vairākiem projekta dalībniekiem visu projekta dalībnieku kopējais pieprasītais 

nacionālā finansējuma apjoms nedrīkst pārsniegt 25% no kopējām attiecināmajām 

izmaksām un katram projekta dalībniekam maksimālais nacionālā finansējuma apjoms 

nedrīkst pārsniegt noteiktās maksimālās likmes. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=LV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=LV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=LV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=LV
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4.4. Projektā attiecināmās izmaksas un finansējuma izlietošanas nosacījumi 

Projektā drīkst attiecināt tikai tās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta aktivitāšu 

īstenošanu un kuru pamatotība un apmērs ir pierādīts Projekta iesniegumā vai tam 

pievienotajos dokumentos. 

Netiek atbalstītas projektu aktivitātes, kas jau tiek finansētas no citiem valsts budžeta un 

Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem. 

No nacionālā finansējuma projektā attiecināmās izmaksas: 

4.4.1. projekta darbinieku atalgojums (t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, kuru izmaksa ir obligātā saskaņā ar normatīvajiem aktiem), kas ir pamatots un 

tieši saistīts ar projekta aktivitāšu īstenošanu; 

4.4.2. komandējumu izmaksas, kas ir pamatotas un tieši saistītas ar projekta aktivitāšu 

īstenošanu; 

4.4.3. ārpakalpojumu izmaksas (t.sk. honorāru un autoratlīdzību izmaksas), kas ir pamatotas 

un tieši saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu; 

4.4.4. materiālu, mazvērtīgā inventāra un izejvielu izmaksas projekta specifisko aktivitāšu 

īstenošanai. 

4.4.5. prototipa izmaksas, kas ir pamatotas un tieši saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu;  

Izmaksas, kas nav noteiktas par attiecināmām Nolikuma 4.4.1. – 4.4.5. apakšpunktā, 

uzskatāmas par no nacionālā finansējuma neattiecināmām izmaksām un ir jāsedz no LIFE 

programmas finansējuma vai no citiem finanšu avotiem. 

Īstenojot projektu, izmaksas, kas paredzētas finansēšanas līgumā, ir jāiegrāmato nacionālā 

finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē. Projekta izmaksām jābūt identificējamām un 

pārbaudāmām, tās apliecinot ar attiecīgo darījumu un maksājumu pamatojošiem dokumentu 

oriģināliem.  

Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus projekta ietvaros var plānot kā attiecināmās 

izmaksas attiecībā uz nacionālo finansējumu, ja Projekta īstenotājs un Projekta partneri 

pievienotās vērtības nodokļa summu nevar atgūt kā priekšnodokli atbilstoši nodokļu 

jautājumus regulējošiem normatīvajiem aktiem. 

Maksājumi no piešķirtā finansējuma projekta attiecināmo izmaksu segšanai veicami:  

- tikai no projektam paredzētā Valsts kases konta (uz kuru tiek pārskaitīts piešķirtais 

finansējums); 

- projekta īstenošanas laika ietvaros atbilstoši Finansēšanas līguma nosacījumiem; 

- pēc projekta īstenošanas laika beigām (bet ne vēlāk kā 2 nedēļas), ja maksājums tiek 

veikts par projekta īstenošanas laika ietvaros paveiktajiem darbiem, saņemtajām 

precēm vai pakalpojumiem, kas var tikt apliecināts ar projekta īstenošanas laikā 

sastādītu pieņemšanas – nodošanas aktu vai citu dokumentu, kas apliecina projekta 

iesniegumā norādīto uzdevumu izpildi un mērķu sasniegšanu projekta īstenošanas 

laikā. 

Maksājumi, kas veikti pirms Finansēšanas līguma noslēgšanas, uzskatāmi par 

neattiecināmiem izdevumiem. 

Lēmumu par maksājumu, kuri saskaņā ar Nolikuma nosacījumiem nav uzskatāmi par 

attiecināmiem izdevumiem, akceptēšanu, izvērtējot Projekta īstenotāja iesniegtos 

paskaidrojumus, pieņem Fonda administrācija, atbalstot minēto maksājumu iekļaušanu 
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projekta nacionālā finansējuma izmaksās vai arī nosakot, ka Projekta īstenotājam 

neattiecināmie maksājumi jāatmaksā valsts budžetā. 

Gadījumos, kad Eiropas Komisija kādas no projekta izmaksām atzīst par neattiecināmām un 

samazina Eiropas Komisijas finansējumu projektam, tad Fonda administrācija ir tiesīga 

proporcionāli samazināt projekta nacionālo finansējumu, veicot piešķirtā nacionālā 

finansējuma summas korekcijas un nepieciešamības gadījumā pieprasot atmaksāt izmaksāto 

finansējumu valsts budžetā. 

Projekta īstenotājs var saņemt 30% no nacionālā finansējuma avansā, pārējā nacionālā 

finansējuma saņemšanai īstenotājs iesniedz Fonda administrācijai rēķinus, kurus Fonda 

administrācija apmaksā, pamatojoties uz Īstenotāja iesniegtajām Projekta atskaitēm un/vai 

Projekta bankas konta izdrukām, t.sk. Projekta partneru bankas kontu izdrukām, par 

iepriekšējā periodā iztērēto nacionālo finansējumu. 

5. Pieteikšanās projektu konkursam 

5.1. Iesniedzamie dokumenti 

Konkursā var pieteikties Fonda administrācijas publicētajā paziņojumā norādītajā termiņā 

par iesniegumu iesniegšanas izsludināšanu nacionālajam finansējumam LIFE programmas 

projektiem, iesniedzot Fonda administrācijā projekta iesnieguma veidlapu (pielikums Nr.1.) 

un projekta finanšu plānu (pielikums Nr.2). 

Izsludinātajā projektu konkursa termiņā projekta iesniedzējs ir tiesīgs papildus iesniegt 

konkursa nolikumā noteiktos Projekta iesniegumam pievienojamos dokumentus. 

Pavadvēstulē, kuru parakstījis Projekta iesniedzēja likumiskais pārstāvis vai viņa pilnvarota 

persona, jānorāda, kādi dokumenti tiek iesniegti un jāsniedz skaidrojums par iemesliem, 

kāpēc dokumenti netika iesniegti kopā ar projekta iesniegumu. 

Projekta iesniedzējs var iesniegt neierobežotu skaitu projekta iesniegumu.  

5.2. Projekta dokumentācijas noformēšanas prasības 

Ja Projekta iesniegums tiek iesniegts papīra formātā, tam jāatbilst šādām prasībām: 

1) iesniegums ar pielikumiem*, kā arī tam pievienotie informatīvie materiāli, jāiesniedz 

1 (vienā) eksemplārā, cauršūts (caurauklots, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu galiem 

jābūt pielīmētiem ar uzlīmi un uz tās jābūt norādītai informācijai par dokumentā 

sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu); 

2) vienlaikus projekta dokumentu (iesnieguma veidlapa, finanšu plāns un pārējie 

dokumenti, kurus projekta iesniedzējs ir uzskatījis par nepieciešamību pievienot 

projekta cauršūtajā versijā) elektroniskā versija jānosūta uz adresi 

lvafa@lvafa.gov.lv; 

3) iesnieguma veidlapai jābūt aizpildītai latviešu valodā, datorrakstā; 

4) projekta iesniegums jāparaksta personai, kurai publiskos reģistros ir reģistrētas 

tiesības pārstāvēt iesniedzēju, vai pilnvarotai personai, šādā gadījumā pievienojot 

pilnvarojumu apliecinošu dokumenta oriģinālu.  

Ja Projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta veidā, tam jāatbilst šādām 

prasībām: 

1) tam jābūt izstrādātam atbilstoši Ministru Kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem 

Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites 

mailto:lvafa@lvafa.gov.lv
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kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu 

aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un 

juridiskajām personām”, kā arī DOC, XLS, PDF, vai JPG datņu formātā; 

2) Projekta iesnieguma veidlapai un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināliem jābūt 

parakstītiem ar to autoru drošu elektronisku parakstu un apliecinātiem ar laika 

zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām;  

3) Projekta iesniegums jāparaksta personai, kurai publiskos reģistros ir reģistrētas 

tiesības pārstāvēt iesniedzēju, vai pilnvarotai personai, šādā gadījumā pievienojot 

pilnvarojumu apliecinošu dokumenta oriģinālu, vai apliecinājuma kopiju. 

*Nav atļauts pašrocīgi rediģēt (dzēst) sadaļas Fonda administrācijas izstrādātajiem 

iesniedzamajiem dokumentiem (projekta iesniegums, projekta finanšu plāns). 

6. Projektu izskatīšana un lēmumu pieņemšana 

6.1. Administratīvā izvērtēšana 

10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsludinātā konkursa termiņa beigām Fonda administrācija 

izvērtē Projektu iesniegumu atbilstību sekojošiem administratīviem kritērijiem:  

6.1.1. Projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši Nolikuma 5.2. apakšpunkta prasībām un 

satur visus nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Nolikuma 5.2. apakšpunktu; 

6.1.2. Projekta iesniedzējs atbilst Nolikuma 4.2. apakšpunkta prasībām (Fonda 

administrācija pārliecināsies publiski pieejamajos valsts reģistros, kā arī 

www.lursoft.lv);  

6.1.3. Projekta iesniegumu ir parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām (Fonda 

administrācija pārliecināsies publiski pieejamajos valsts reģistros, kā arī 

www.lursoft.lv) vai persona ar attiecīgu pilnvarojumu pārstāvēt iesniedzēju un 

pilnvarojuma oriģināls vai apliecināta pilnvarojuma kopija ir pievienota projekta 

iesniegumam; 

6.1.4. projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz EUR 150.00 (viens simts piecdesmit euro) 

/Fonda administrācija pārliecināsies Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta 

publiskojamo datu bāzē http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR un/vai nosūtot 

informācijas pieprasījumu Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam/;  

6.1.5. projekta iesniedzējam uz Projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi nav nenokārtotu 

saistību par iepriekš ar Fonda administrāciju noslēgtiem līgumiem par projektu 

finansēšanas un izpildes kārtību. 

Administratīvā izvērtēšana tiek dokumentēta un datēta Projekta iesnieguma attiecīgajā 

sadaļā, to apliecinot ar Fonda administrācijas darbinieka parakstu. 

Fonda administrācijai ir tiesības ar motivētu lēmumu pagarināt Projektu iesniegumu 

administratīvās izvērtēšanas termiņu.  

Ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem administratīvajiem kritērijiem Fonda 

administrācija rakstiski informē Projekta iesniedzēju par konstatētajām neatbilstībām un 

aicina precizēt Projekta iesniegumu. Projekta iesnieguma precizēšanas termiņš ir 5 (piecas) 

darbdienas no dienas, kad Fonda administrācija ir informējusi Projekta iesniedzēju par 

Projekta iesnieguma neatbilstību kritērijiem. 

http://www.lursoft.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR
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Ja Projekta iesniedzējs Fonda administrācijas noteiktajā termiņā neiesniedz precizētu 

Projekta iesniegumu vai pēc atkārtotas vērtēšanas Projekta iesniegums neatbilst kaut vienam 

administratīvajam kritērijam, projekta iesniegums netiek virzīts tālākai vērtēšanai. Fonda 

administrācija 1 (viena) mēneša laikā pēc projektu konkursa termiņa beigām informē 

Projekta iesniedzēju par noraidīšanas iemeslu.  

Projekta iesniegumi, kas atbilst administratīvajiem atbilstības kritērijiem, tiek virzīti tālākai 

izskatīšanai Projektu iesniegumu vērtēšanas komisijā. 

6.2. Projektu iesniegumu kvalitātes un finanšu izvērtēšana, lēmuma 

pieņemšana un rezultātu paziņošana 

Projektu iesniegumu kvalitātes un finanšu izvērtēšanu veic ar Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkojumu apstiprināta Projektu iesniegumu 

vērtēšanas komisija. Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija veic Projektu iesniegumu 

kvalitātes un finanšu vērtēšanu atbilstoši Nolikuma pielikumā Nr.3 norādītajiem vērtēšanas 

kritērijiem. 

Visi izvērtētie Projektu iesniegumi tiek sarindoti gala vērtējumu secībā, sākot ar augstāko 

punktu skaitu un saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.3, pieņemts viens no sekojošajiem 

lēmumiem: 

- konceptuāli atbalstīt nacionālā finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai prasītā 

apmērā, norādot finansējuma piešķiršanas nosacījumus, vienlaikus parakstot 

līdzfinansējuma konceptuālā atbalsta apliecinājumu Eiropas Komisijas noteiktajā 

līdzfinansējuma apliecinājuma formā atbilstoši LIFE programmas spēkā esošajām prasībām; 

- konceptuāli atbalstīt nacionālā finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai mazākā 

apmērā, norādot finansējuma piešķiršanas nosacījumus, vienlaikus parakstot 

līdzfinansējuma konceptuālā atbalsta apliecinājumu Eiropas Komisijas noteiktajā 

līdzfinansējuma apliecinājuma formā atbilstoši LIFE programmas spēkā esošajām prasībām; 

- konceptuāli atbalstīt nacionālā finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai, iekļaujot 

projektu rezerves sarakstā, ar nosacījumu, ka konceptuālā atbalsta apliecinājums tiek 

parakstīts gadījumā, ja līdz projekta iesniegšanai Komisijā attiecīgajam projektam būs 

pieejams finansējums no rezerves apjoma;  

- atlikt lēmuma pieņemšanu, norādot pamatojumu; 

- noraidīt nacionālā finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai iesnieguma neatbilstošas 

kvalitātes dēļ (t.sk., bet ne tikai neatbilstība LIFE programmas prioritārajām tēmām); 

- noraidīt nacionālā finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai finanšu trūkuma dēļ. 

 Ja vairāki Projektu iesniegumi saņēmuši vienādu vērtējumu priekšroka tiek dota projektu 

iesniegumiem, kuru pieprasītā nacionālā finansējuma summa ir mazāka.  

Projekta iesniedzējs ir atbildīgs, lai Projekta iesniegumā tiktu iekļauta vērtēšanas kritērijiem 

atbilstoša patiesa un pilnīga informācija.  

Pamatojoties uz Projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas veiktās izvērtēšanas rezultātiem, 

Fonda administrācija 5 (piecu) darba dienu laikā no lēmuma, par nacionālā finansējuma 

piešķiršanu vai Projekta iesnieguma noraidīšanu, pieņemšanas elektroniska dokumenta 

veidā vai nosūtot ierakstītu pasta vēstuli, informē projekta iesniedzēju par konkursa 

rezultātiem. 
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6.3. Veicamās darbības projekta izvērtēšanas laikā Eiropas Komisijā  

Projekta iesniedzējam, kurš ir saņēmis konceptuālu atbalstu nacionālā finansējuma 

saņemšanai, ir pienākums rakstiski informēt Fonda administrāciju par visu saņemto 

informāciju no Eiropas Komisijas saistībā ar iesniegto projektu un tā tālāko virzību Eiropas 

Komisijā. 

Pēc Eiropas Komisijas paziņojuma par projekta iesnieguma tālāku virzību vērtēšanas 

revīzijas fāzē, nacionālā finansējuma saņēmējam ir pienākums rakstiski informēt Fonda 

administrāciju par izmaiņām projekta budžetā, ja tās ierosina Eiropas Komisija vērtēšanas 

revīzijas fāzē. Ja kopējais projekta budžets mainās (t.sk., bet ne tikai samazinās), taču 

projekta būtība, mērķis un galvenās aktivitātes nemainās, Fonda administrācijai ir tiesības 

koriģēt piešķirtā nacionālā finansējuma apmēru proporcionāli izmaiņām kopējā projekta 

budžetā. Ja Fonda administrācija, pamatojoties uz projekta iesniedzēja iesniegtajiem 

skaidrojumiem, secina, ka mainās projekta būtība, ņemot vērā izmaiņas projekta vērtēšanas 

revīzijas fāzē, projekta iesniegums tiek atkārtoti nosūtīts izvērtēšanai Projektu iesniegumu 

vērtēšanas komisijā. 

Projekta īstenotājam pēc līguma noslēgšanas ar Eiropas Komisiju ir pienākums par šo faktu 

informēt Fonda administrāciju, iesniedzot apliecināto noslēgtā Granta līguma starp Projekta 

īstenotāju un Eiropas Komisiju kopiju un projekta iesnieguma gala versiju. 

7. Projekta finansēšanas un izpildes kārtība 

Pēc Nolikuma 6.3. apakšpunktā nosacījumu pilnīgas izpildes un atsevišķa Valsts kases konta 

projektam atvēršanas,  starp Fonda administrāciju un nacionālā Projekta īstenotājs tiek 

noslēgts Finansēšanas līgums.  

Finansēšanas līgums nosaka projekta finansēšanas un izpildes kārtību, Fonda administrācijas 

un projekta īstenotāja tiesības, pienākumus un atbildību projekta īstenošanas laikā un pēc 

projekta pabeigšanas. 

Projekta īstenotājs iesniedz Fonda administrācijā projekta atskaites par projektā paredzēto 

aktivitāšu un budžeta izpildi  atbilstoši projekta iesniegumā un aktivitāšu un budžeta plānā 

norādītajam. Projekta atskaites jāiesniedz Fonda administrācijā saskaņā ar Eiropas 

Komisijas noteiktajām atskaišu formām ne retāk, kā to paredz Granta līgums, kas noslēgts 

starp projekta koordinējošo saņēmēju un Eiropas Komisiju.  

Projekta īstenotājam pirms projekta realizācijas darbu uzsākšanas jārīkojas saskaņā ar 

Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumu, tam pakārtoto normatīvo aktu prasībām. 

Tāpat iespēju robežās jāveicina Zaļais iepirkums, kas sekmētu videi draudzīgu preču un 

pakalpojumu attīstību un izplatīšanos, un CO2 emisiju samazināšana. 

8. Pielikumi 

Pielikums Nr.1 Projekta iesnieguma veidlapa 

Pielikums Nr.2 Projekta finanšu plāns 

Pielikums Nr.3 Vērtēšanas kritēriji 

Pielikums Nr.4 Finansēšanas līguma vispārīgie noteikumi 

 



Pielikums Nr.1 „Projekta iesnieguma veidlapa” 
Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE 

projektu nacionālā finansējuma konkursa nolikumam 

 

 

 

Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE 

projektu nacionālā finansējuma 

projekta iesniegums  
 

Projekta nosaukums  
LAT  

ENG  

 

LIFE apakšprogramma, kurā tiks iesniegts projekta iesniegums 

Eiropas Komisijā 

 Ar (X) atzīmēt TIKAI vienu apakšprogrammu 

LIFE daba un bioloģiskā daudzveidība  

LIFE vide un resursefektivitāte  

LIFE pārvaldība un informācija  

LIFE klimata pārmaiņu mazināšana  

LIFE pielāgošanās klimata pārmaiņām  

LIFE klimata pārvaldība un informācija  

 

1. Projekta iesniedzējs: 
 

koordinējošais saņēmējs  

projekta partneris, kur koordinējošais 

saņēmējs ir citā ES valstī reģistrēta 

organizācija 

 

Vienotais reģistrācijas Nr.   

Adrese  

Telefona nr.  

e-pasts, mājas lapa  

Persona(-s) ar pārstāvības 

tiesībām (vārds, uzvārds, 

ieņemamais amats) 

 

Projekta kontaktpersona 

(vārds, uzvārds, amats) 
 

Kontaktpersonas tālruņa numurs    

Kontaktpersonas e-pasts    

 

1.1 Informācija par projekta partneriem (nepieciešamības gadījumā pievienot papildus rindas) 
Nosaukums Reģ.nr. Juridiskais 

statuss* 

Kontaktpersona (vārds uzvārds, e-pasts, 

tel.nr.) 

    

    

    

 



Pielikums Nr.1 „Projekta iesnieguma veidlapa” 
Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE 

projektu nacionālā finansējuma konkursa nolikumam 

 

 

    

    

* Juridisko statusu definīcijas skatīt nolikumā 

 

1.2. Projekta līdzfinansētāji (papildus EK, valsts budžeta, īstenotāja un partneru pašu 

ieguldījumam) 

Nosaukums (reģ.Nr.) Valsts Kontaktinformācija 

   

   

   
 

2. Projekta apraksts (kopsavilkums) 

2.1. Projekta mērķis 

 

2.2. Vides/klimata problēma, tās svarīgums Latvijas un Eiropas Savienības vides un 

klimata politikas kontekstā, projekta ietekme uz mērķauditoriju 
 

2.3. Projektā sasniedzamie rezultāti 

 

2.4.Vides / klimata problēmas atbilstība LIFE 2014.-2017. daudzgadu programmā 

noteiktajām prioritārajām tēmām 

 

2.5. Projekta novitāte 

 

2.6. Projekta rezultātu atkārtojamība un tālāknododamība, starptautiskā nozīme 

 

2.7. Projekta aktivitāšu un rezultātu ilgtspēja (vai un kādas aktivitātes tiks turpinātas 

pēc projekta beigām, nepieciešamais finansējums, rezultātu pielietojamība) 

 

2.8. Projekta partneru izvēles pamatojums un to loma projektā 

 

 

2.9. Projekta iesniedzēja un partneru līdzšinējā institucionālās pieredzes un kapacitātes 

ar projektu saistītā jomā raksturojums 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.1 „Projekta iesnieguma veidlapa” 
Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE 

projektu nacionālā finansējuma konkursa nolikumam 

 

 

3. Projekta aktivitātes un to rezultāti (uzrādīt visas plānotās projektā veicamās 

aktivitātes, pievienojot papildus rindas) 

Aktivitātes* Laika periods Rezultāti  
Sasniegšanas 

indikatori 

Sagatavošanās aktivitātes    

    

    

Ieviešanas aktivitātes 

(obligātas) 

   

    

    

Projekta aktivitāšu ietekmes 

novērošana/uzraudzība 

(obligātas) 

   

    

    

Komunikāciju aktivitātes 

(obligātas) 

   

    

    

Projekta vadības aktivitātes 

(obligātas) 

   

    

    

* Informācija par obligāti iekļaujamām aktivitātēm atrodama LIFE programmas 

vadlīnijās un apkopotā veidā ŠEIT   

 

4. Projekta īstenošanas laiks  no dat./mēn./gads līdz:    dat./mēn./gads 
 

 

5. Projekta ieviešanas riski un pasākumi projekta ieviešanas risku mazināšanai (Identificēt 

un raksturot iespējamos projekta īstenošanas riskus un aprakstīt preventīvos pasākumus projekta 

īstenošanas risku mazināšanai) 
 

 

 

 

6. Apliecinājums 
Projekta iesniedzējs, parakstot projekta iesniegumu, apliecina, ka: 

- projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā 

darbība nav apturēta vai pārtraukta;  

- projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu uz iesnieguma 

iesniegšanas mēneša pirmo datumu; 

- projekta iesniedzēja juridiskais statuss atbilst konkursa nolikumā noteiktajam; 

- projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai 

pieprasītais valsts budžeta finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu; 

- šis projekts netiek un nav ticis finansēts no citiem finanšu avotiem (Eiropas Savienības finansējums, valsts 

un pašvaldību budžeta līdzekļi), izņemot projekta iesniegumā norādītos; 

- projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un 

elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam; 

- projekta iesniedzējam pēdējo 3 gadu laikā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi vai pārkāpumi 

vides jomā; 

http://lvafa.gov.lv/share/LIFE_C_veidlapas_aktivitates.pdf


Pielikums Nr.1 „Projekta iesnieguma veidlapa” 
Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE 

projektu nacionālā finansējuma konkursa nolikumam 

 

 

- iepriekšējos periodos īstenojot no valsts budžeta finansētus projektus, projekta iesniedzējs ir ievērojis ar 

Fonda administrāciju noslēgtā līguma par projekta finansēšanas un izpildes kārtību nosacījumus; 

- projekta iesniedzējs pilnvaro Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju saņemt izziņu par projekta 

iesniedzēja nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu neesamību Valsts ieņēmumu 

dienesta reģionālā iestādē, kurā projekta iesniedzējs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs; 

- projekta iesniedzējs piekrīt konkursa nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī piekrīt apstiprinātajam 

līguma par projekta finansēšanas un izpildes kārtību paraugam; 

- projekta iesniegumā sniegtā informācija atbilst pilna apjoma projekta iesnieguma saturam, un pilns projekta 

iesniegums atbilstoši Eiropas Komisijas LIFE programmas vadlīnijām tiks iesniegts noteiktajos termiņos. 
 

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā 

administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, 

gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju. 

 

 

Projekta iesniedzēja likumīgais pārstāvis:  

 

 

   
  /amats/         /paraksts/ 

    

                                                                            
                                                                                              /paraksta atšifrējums/ 
  

 

 

Datums:  

 

  



Pielikums Nr.1 „Projekta iesnieguma veidlapa” 
Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE 

projektu nacionālā finansējuma konkursa nolikumam 

 

 

Projekta iesnieguma novērtējums pēc administratīvajiem kritērijiem A/N 

projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši nolikuma 5.2. punkta prasībām un satur visus 

nepieciešamos dokumentus saskaņā ar nolikuma 5.2. punktu 
 

projekta iesniedzējs atbilst nolikuma 4.2. punkta prasībām  

projekta iesniegumu ir parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām vai persona ar 

attiecīgu pilnvarojumu pārstāvēt iesniedzēju un pilnvarojuma oriģināls vai apliecināta 

pilnvarojuma kopija ir pievienota projekta iesniegumam 

 

projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi, kas kopsummā pārsniedz EUR 150.00 
 

projekta iesniedzējam nav nenokārtotu saistību par iepriekš ar Fonda administrāciju 

noslēgtiem līgumiem par projektu finansēšanas un izpildes kārtību 
 

 

Iesniegumu izskatīja: 
 

 
Datums: 

 

Paraksts:  

 



Pielikums Nr.2 „Projekta finanšu plāns”

Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE

projektu nacionālā finansējuma konkursa nolikumam

EK LIFE 

programmas 

finansējums

Valsts budžeta 

finansējums

Pašu līdzekļi un 

līdzfinansētāji

EUR EUR EUR EUR %

Kopā, t.sk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

1. Personnel (personāla izmaksas) 0,00 0%

2. Travel and subsistence (komandējumi) 0,00 0%

3. External assistance (pakalpojumi) 0,00 0%

4. Infrastructure (infrastruktūras izmaksas) X 0,00 0%

5. Durable goods - Equipiment (pamatlīdzekļi) X 0,00 0%

6. Prototype (prototipa izmaksas) 0,00 0%

7. Land (zemes iegāde, ilgtermiņa noma, vienreizēja 

kompensācija) 
X 0,00 0%

8. Consumables (izejvielas, materiāli) 0,00 0%

9. Other Costs (citas izmaksas) X 0,00 0%

10. Overheads (administratīvās izmaksas) X 0,00 0%

EUR % EUR % EUR % EUR %

Kopā, t.sk. 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Projekta īstenotājs "nosaukums" 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Partneris 1 "nosaukums" 0% 0% 0% 0,00 0%

Partneris 2 "nosaukums" 0% 0% 0% 0,00 0%

Partneris 3 "nosaukums" 0% 0% 0% 0,00 0%

...

Līdzfinansētājs 1 "nosaukums" X 0% X 0% 0% 0,00 0%

Līdzfinansētājs 2 "nosaukums" X 0% X 0% 0% 0,00 0%

Līdzfinansētājs 3 "nosaukums" X 0% X 0% 0% 0,00 0%

...

Projekta  dalībnieki 2018. gads 2019. gads 2020. gads 2021. gads 2022. gads Kopā

Kopā, t.sk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projekta īstenotājs "nosaukums" 0,00 0,00

Partneris 1 "nosaukums" 0,00 0,00

Partneris 2 "nosaukums" 0,00 0,00

Partneris 3 "nosaukums" 0,00 0,00

...

1. Projekta budžeta kopsavilkums

Kopā
Skaidrojumi, pamatojums (atbilstoši iesnieguma 3. punktam)Projekta  izmaksas

Projekta  dalībnieki
EK LIFE programmas finansējums Valsts budžeta finansējums Pašu līdzekļi Kopā

3. Valsts budžeta līdzekļu finansēšanas plāns

2. Projekta finansējuma avoti

Projekta finanšu plāns



Pielikums Nr.3 „Vērtēšanas kritēriji”

Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE

projektu nacionālā finansējuma konkursa nolikumam

Pamata kritēriji
% 

(punkti)

0 Kvalifikācija A/N 0-45 Nav atbalstāms
1 Iesnieguma kvalitāte 10% 46-65 Atsevišķas aktivitātes
2 Projekta ieguldījums 65% 66-85 Atbalstāms

3 Iesniedzēja, partneru izvērtējums 15% 86-100 Prioritāri atbalstāms

4 Budžets 10%
100%

Vērtētāji

EK
x

AK%
50% x

0

1

3

50% x
0
1
3

AK%
20% x

0
2
5

20% x
0

2

5
30% x

0

2

5

5% x

0

5

20% x

0

2

5

5% x
0
2
5

AK%
60% x

0

5

40% x

3

Projekta risku izvērtējums (iesnieguma 5. punkts)

Iespējamie projekta īstenošanas riski izvērtēti vispārīgi, nav sniegti risku novērtēšanas priekšlikumi
Iespējamie projekta īstenošanas riski izvērtēti pilnīgi, sniegti risu novērtēšanas priekšlikumi

Projekta partneru piesaistīšanas izvērtējums (iesnieguma 2.9. punkts)

Projekta aktivitātes (iesnieguma 3. punkts)

Projekta rezultāti nav ilgtspējīgi un izmantojami turpmāk; zema prioritāte

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi un izmantojami turpmāk, taču to atkārtojamība un tālāknododamība 

nepārsniedz vienkāršu izplatīšanu, zināšanu pārnesi, tīklošanu; vidēja prioritāte

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, projekta prakse, metodes vai rezultāti var tikt viegli pavairoti un adaptēti 

efektīvai lietošanai citādos vai līdzīgos apstākļos ne tikai Latvijā, bet arī pārējās ES valstīs un citās 

nozarēs; augsta prioritāte

Iespējamie projekta īstenošanas riski nav izvērtēti

Iesniedzēja izvērtējums (iesnieguma 2.9. punkts)
Vērtējot projekta iesniedzēja iepriekšējo pieredzi projektu īstenošanā un tam esošos resursus nav 

pārliecības, ka projekts tiks izpildīts labā kvalitātē, pastāv riski uz projekta neizpildi

Vērtējot projekta iesniedzēja iepriekšējo pieredzi projektu īstenošanā un tam esošos resursus  var 

pamatoti uzskatīt, ka projekts tiks izpildīts labā kvalitātē

Iesniedzēja, partneru izvērtējums (15%)

Piemērojamie vērtēšanas kritēriji LIFE programmas projektu nacionālā līdzfinansējuma konkursā

Lēmumu amplitūda

Kvalifikācija
0.1. Atbilstība LIFE programmas prioritārajām tēmām  (iesnieguma 2.4. punkts)

A/N

0.2. Atbilstība LIFE programmas nosacījumiem
0.3. Projekta iesniedzēja institucionālā kapacitāte

Projekta aktivitātes dod praktisku ieguldījumu projekta mērķa sasniegšanā

Projekta aktivitātes nedod praktisku ieguldījumu projekta mērķa sasniegšanā vai aktivitātes nav 

pietiekoši aprakstītas

13%

13%

Projekta aktivitātes dod praktisku ieguldījumu projekta mērķa sasniegšanā un LIFE programmas 

popularizēšanā, tās ir savstarpēji saistītas, loģiskas un atbilstošas programmas specifikai

Projekta rezultātu sasniegšanas indikatori (iesnieguma 3. punkts)

Projekta rezultāti uzrādīti vispārīgi, bez kvantitatīviem sniegšanas indikatoriem vai norādīti 

nesasniedzami indikatori

Projekta rezultāti urzādīti reāli, sasniedzami un ar konkrētiem, kvantitatīviem sasniegšanas indikatoriem

3%

13%

20%

9%

3%

Projekta mērķis, aktivitātes, pielietotās metodes un rezultāti ir inovatīvi ES mērogā 

5%

5%

Projekta mērķis, aktivitātes, pielietotās metodes un rezultāti ir inovatīvi konkrētā nozarē un/vai reģionā

Iesnieguma kvalitāte

Iesniegums ir aizpildīts daļēji, nesniedz pietiekamu informāciju par plānoto projektu

Iesniegums ir aizpildīts, sniedz pietiekamu informāciju par projektu un tajā paredzētajām aktivitātēm

Iesniegums ir aizpildīts pilnīgi, visas sadaļas ir kvalitatīvi aizpildītas un sniedz pilnīgu aprakstu par 

projektu un tajā paredzētajām aktivitātēm
Projekta mērķa definēšana (iesnieguma 2.1. punkts)

Risināmās probēmas aktualitāte (iesnieguma 2.2. punkts)
Projektā risināmā problēma nav aktuāla vai tās risināšana nav prioritāra
Projektā risināmā problēma ir aktuāla Latvijas mērogā
Projektā risināmā problēma ir atuāla ES mērogā

1

* Ja projekts neatbilst (N) kādam no kvalifikācijas kritērijiem, tad tas netiek tālāk vērtēts un saņem 0 

punktus.

Iesnieguma kvalitāte (10%)

Projekta mērķis, aktivitātes, pielietotās metodes un rezultāti nav inovatīvi
Projekta inovatīvais raksturs (iesnieguma 2.5. punkts)

0

Projekta ieguldījums (65%)
Projekta mērķis definēts skaidri, konkrēti un saprotami

Projekta mērķis definēts nepilnīgi, nav skaidra projekta ideja
Projekta mērķis definēts vispārīgi, nekonkrēti

2

Projekta rezultāti (ilgtspēja, atkārtojamība, tālāknododamība) (iesnieguma 2.6. un 2.7. 



Pielikums Nr.3 „Vērtēšanas kritēriji”

Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE

projektu nacionālā finansējuma konkursa nolikumam

0

5

AK%
100% x

0

5

x

100% 100%

, kur

k - apakškritēriju skaits
n - vērtētāju skaits
V - vērtējums
AK - apakškritērija īpatsvars
PK - pamatkritērija īpatsvars

Apakškritērija punktu skaits veidojas, visu vērtētāju piešķirto punktu summu dalot ar vērtētāju skaitu un reizinot to 

ar apakškritērija īpatsvaru un pamatkritērija īpatsvaru. 

Projekta kopējais iegūtais punktu skaits veidojas, summējot visu apakškritēriju iegūto punktu skaitu. 

3

4

Finanšu plāns sastādīts nekvalitatīvi, projekta iesniedzējam nav izpratnes par LIFE programmas projekta 

budžeta veidošanu

Finanšu plāns sastādīts kvalitatīvi, projekta iesniedzējam ir spējīgs sastādīt kvalitatīvu LIFE programmas 

projekta budžetu

Finanšu plāna kvalitāte
Budžets (10%)

Projektam nav piesaistīti partneri, lai gan projekta kvalitatīvai izpildei partneru piesaiste ir nepieciešama, 

vai projekta partneru izvēle nav pamatota

Projektam ir piesaistīti noderīgi, adekvāti partneri, kuri sniegs papildus ieguldījumu projekta izpildē vai 

projekta specifika nepieprasa partneru piesaisti

0%

10%

6%



Pielikums Nr.4 „Finansēšanas līguma vispārīgie noteikumi” 
Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE 

projektu nacionālā finansējuma konkursa nolikumam 

  

Līgums par projekta finansēšanas un izpildes kārtību 

 
Līguma Nr.  
Projekta reģ. Nr. EK  

Projekta reģ. Nr. LVAFA  

 
 

Rīgā         2016.gada ___.__________ 

 

 

 Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk tekstā – Administrācija), tās 

direktora Jāņa Rudzīša personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un  

_________________________________ (turpmāk tekstā – Īstenotājs), tās 

______________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk tekstā – Puses), noslēdza sekojošu līgumu: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, 

Administrācija nodrošina Latvijas Republikas nacionālā līdzfinansējuma piešķiršanu un 

administrēšanu, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas vides un klimata pasākumu programmas 

LIFE finansētā projekta “______________________”  (turpmāk tekstā – Projekts) 

realizāciju. 

1.2. Šis līgums tiek slēgts, lai noteiktu visas finansiālās, mantiskās un tiesiskās attiecības starp 

Pusēm realizējot šī līguma 1.1. punktā minēto Projektu. 

2. DEFINĪCIJAS 

2.1. Administrācija - Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (Reģ.Nr. 90001672886), 

Eksporta iela 5, Rīga, LV - 1010 

2.2. Īstenotājs - Persona, kas noslēgusi Līgumu par projekta finansēšanas un izpildes kārtību 

ar Administrāciju saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem. 

2.3. Puses - Administrācija un Īstenotājs kopā. 

2.4. Finansējums - finansējums Īstenotājam, Projekta finansēšanai, tai skaitā līdzfinansēšanai, 

kas tiek nodrošināts no budžeta apakšprogrammas „LIFE programmas projekti” dotācijām 

paredzētiem līdzekļiem.  

2.5. Projekta iesniegums - Īstenotāja Eiropas Komisijas programmā LIFE iesniegtais projekta 

iesniegums, kura kopija kopā ar Granta līgumu, kas noslēgts starp Eiropas Komisiju un 

Īstenotāju iesniegta Administrācijā, kurā aprakstīts projekta mērķis, projekta uzdevumi, 

plānotais projekta rezultāts, izpildes gaita (kalendārie un finansu plāni), iespējamie 

izpildītāji, nepieciešamie resursi, līdzfinansējums un tml..  

2.6. Komisija – Eiropas Komisija, kuru pārstāv LIFE programmas koordinējošā iestāde Mazo 

un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME). 

2.7. Projekta reģistrācijas numurs - Administrācijas piešķirtais identifikācijas numurs 

Īstenotāja iesniegtajam Projektam. 

2.8. Projekta aktivitāšu un budžeta plāns  - Projekta budžets sadalījumā pa aktivitātēm un 

izmaksu kategorijām. 
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2.9. Projekta finansēšanas kalendārais plāns - līguma  pielikums, kas nosaka projekta 

finansējuma saņemšanas termiņus. 

2.10. Projekta īstenošanas laiks - Projekta īstenošanas kopējais laiks, sākot no Projekta 

īstenošanas uzsākšanas dienas līdz datumam, kad Projektam ir jābūt pabeigtam.  

2.11. Projekta atskaites - pārskati par projekta īstenošanu, kas ietver informāciju par Projekta 

īstenošanas gaitu un finansējuma izlietošanu.  

2.12. Projekta partneri – Īstenotāja Projekta iesniegumā norādītie Projekta partneri, kuri 

iesaistīti Projekta realizēšanā un kuriem tiks izmantots Finansējums. 

3. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

3.1. Šis līgums tiek slēgts pamatojoties uz: 

3.1.1. Īstenotāja iesniegto Projekta iesniegumu nacionālā līdzfinansējuma saņemšanai 

(reģistrēts Administrācijā __________, Nr.1-08/__________) ar klātpievienotiem 

dokumentiem; 

3.1.2. ___________ Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas līdzfinansējuma 

apliecinājumu ( Līguma pielikums Nr.1 (kopija)); 

3.1.3. ____________ noslēgto Granta līgumu Nr. ________________ (turpmāk tekstā – Granta 

līgums) starp Projekta īstenotāju un Eiropas Komisiju (turpmāk tekstā – Komisija). 

3.2. Saskaņā ar Granta līgumu un šī Līguma noteikumiem projekta īstenošanas laiks tiek 

noteikts no _______________ līdz _________________ (ieskaitot).  

3.3. Šis līgums sastādīts uz __ lapām 2 eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks, no 

kuriem viens glabājas pie Administrācijas, viens pie Īstenotāja.  

3.4. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas puses, un ir spēkā līdz visu saistību galīgai 

izpildei.  

4. PROJEKTA FINANSĒJUMS UN FINANSĒŠANAS NOTEIKUMI 

4.1. Projekta realizēšanai Īstenotājam no budžeta apakšprogrammas „LIFE programmas 

projekti” dotācijām paredzētiem līdzekļiem tiek piešķirti EUR ______________ 

(_________________________ euro, 00 centi). Piešķirtais Finansējums izlietojams 

Projekta aktivitāšu un budžetā plānā (Līguma pielikums Nr.2) norādīto aktivitāšu veikšanai.  

4.2. Maksājumi no piešķirtā Finansējuma Projekta aktivitāšu un budžeta plānā 
paredzētajiem pasākumiem veicami: 

4.2.1. Projekta īstenošanas laika ietvaros; 

4.2.2. Pēc Projekta īstenošanas laika beigām (bet ne vēlāk kā 2 nedēļas), ja maksājums tiek 

veikts par Projekta īstenošanas laika ietvaros paveiktiem darbiem, saņemtām precēm vai 

pakalpojumiem, kas var tikt apliecināts ar Projekta īstenošanas laikā sastādītu 

pieņemšanas - nodošanas aktu vai citu dokumentu, kas apliecina Projekta iesniegumā 
norādīto uzdevumu izpildi un mērķu sasniegšanu Projekta īstenošanas laikā. 

4.3. Finansējums tiek ieskaitīts Īstenotāja Valsts kases kontā, kas paredzēts atsevišķi Projektam, 

saskaņā ar Administrācijas un Īstenotāja saskaņotu finansēšanas kalendāro plānu (Līguma 

pielikums Nr.3). 

4.4. Finansējuma saņemšanai Īstenotājs iesniedz Administrācijai rēķinu par katru finansēšanas 

kalendārajā plānā noteikto summu. Administrācija apmaksā iesniegtos rēķinus, pamatojoties 

uz Īstenotāja iesniegtajām Projekta atskaitēm un/vai Projekta bankas konta izdrukām, t.sk. 

Projekta partneru bankas kontu izdrukām, par iepriekšējā periodā iztērēto Finansējumu. 

4.5. Projekta Īstenotājs ir atbildīgs par Finansējuma izmantošanu, tai skaitā attiecībā uz Projekta 

partneriem, tiem piešķiramo Finansējuma apmēru, saskaņā ar Īstenotāja iesniegto Projekta 
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iesniegumu nacionālā līdzfinansējuma saņemšanai (reģistrēts Administrācijā 

_____________, Nr.1-08/___________) ar klātpievienotiem dokumentiem.  

4.6. Administrācija nav atbildīga par zaudējumiem, kas var rasties Īstenotājam, mainoties valūtu 

kursa attiecībām un līdzfinansējuma apjomam no citiem avotiem. 

4.7. Administrācija negarantē Projekta finansēšanu atbilstoši iesniegtajam finansēšanas 

kalendārajam plānam un patur sev tiesības noteikt tajā izmaiņas saskaņā ar faktiski 

pieejamiem finanšu resursiem. 

5. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 

5.1. Īstenotājs pirms Projekta realizācijas darbu uzsākšanas apņemas: 

5.1.1. rīkoties saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumu, tam pakārtoto 

normatīvo aktu prasībām un citiem tiesību aktiem attiecībā uz Finansējuma izmantošanu, 

izņemot gadījumu, kad šī likuma prasības nav piemērojamas uz konkrētā Projekta 

īstenošanu; 

5.1.2. nepieciešamības gadījumā, ja to prasa Projekta specifikācija, saņemt visas nepieciešamās 

atļaujas no Latvijas Republikas kompetentām institūcijām, lai nodrošinātu Projekta 

realizāciju atbilstoši Projekta iesniegumam un Līguma nosacījumu izpildei; 

5.1.3. atvērt Valsts kasē kontu, kas paredzēts tikai Projekta īstenošanai; 

5.1.4. nodrošināt, ka Projekta partneri, kuri saņem Finansējuma daļu, atver atsevišķu norēķinu 

kontu, kas paredzēts tikai Projekta īstenošanai. 

5.2. Īstenotājs ir tiesīgs uz savu risku pirms Finansējuma saņemšanas veikt konkursa vai citas 

procedūras, ko paredz Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likums un tam pakārtoto 

normatīvo aktu prasības, kā arī noslēgt attiecīgus līgumus, taču Administrācija nav atbildīga 

par šādu līgumu izpildi vai neizpildi, kas var rasties Finansējuma aizkavēšanās, 

samazināšanas vai tamlīdzīgu iemeslu dēļ.  

5.3. Īstenotājs Projekta īstenošanas gaitā apņemas: 

5.3.1. īstenot Projekta aktivitātes saskaņā ar Projekta iesniegumā norādīto un saskaņā ar LR 

likumdošanas prasībām; 

5.3.2. izmantot Finansējumu Projekta aktivitāšu īstenošanai saskaņā ar Projekta iesniegumā 

norādīto un saskaņā ar LR likumdošanas prasībām; 

5.3.3. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā informēt Administrāciju, saskaņā ar šī 

līguma noteikumiem, par jebkurām esošām vai nākotnē iespējamām izmaiņām Projekta 

realizācijā, Finansējuma izmantošanā un šī līguma izpildē, tai skaitā, bet ne tikai – par 

izmaiņām Granta līguma izpildē; 

5.3.4. iesniegt Administrācijā Projekta atskaites par Projektā paredzēto aktivitāšu un budžeta 

izpildi  atbilstoši Projekta iesniegumā un aktivitāšu un budžeta plānā norādītajam. Projekta 

atskaites jāiesniedz Administrācijā saskaņā ar Komisijas noteiktajām atskaišu formām ne 

retāk, kā to paredz Granta līgums. 

5.3.5. pēc Administrācijas pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju par Projekta 

īstenošanas gaitu, Finansējuma izmantošanu un konkrētu darbu izpildi; 

5.3.6. veikt maksājumus Projekta partneriem tikai uz kontu, kas tiek izmantots tikai Projekta 

īstenošanai; 

5.3.7. Īstenojot projektu veicināt „zaļo iepirkumu” un CO2 emisiju samazināšanu. 

5.4. Administrācija 1 (viena) mēneša laikā no atskaites saņemšanas izvērtē iesniegtās atskaites 

un: 

5.4.1. Pieņem atskaiti, attiecinot norādītās izmaksas no Finansējuma; 
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5.4.2. Daļēji vai pilnībā noraida  atskaiti, ja Administrācija atklāj nepilnības, datu sagrozīšanu, 

neprecizitāti, finanšu disciplīnas pārkāpumus vai citas nelikumības Projekta realizācijas 

gaitā un Finansējuma izlietošanā, vai Īstenotājs nav iesniedzis visus pieprasītos 

dokumentus Projekta gaitas novērtēšanai. Šajā gadījumā Administrācija var vienpusēji 

pārtraukt šī līguma izpildi līdz nepilnību vai nelikumību novēršanai; 

5.5. Ja nepilnības vai nelikumības netiek novērstas Administrācijas noteiktajā termiņā, tad 

Administrācija ir tiesīga vienpusēji atkāpties no šī līguma izpildes (lauzt līgumu), par to 

paziņojot Īstenotājam 7 (septiņas) dienas iepriekš, un piedzīt no Īstenotāja Īstenotājam 

faktiski pārskaitīto Finansējumu pilnā apmērā. 

5.6. Projekta atskaišu pieņemšana un/vai maksājuma veikšana neliedz Administrācijai celt 

vēlākas pretenzijas un iebildumus par atskaitēm un Finansējuma izlietojumu pēc Komisijas 

gala lēmuma saņemšanas Administrācijā (skat.5.10.punktu), tai skaitā atprasīt Īstenotājam 

faktiski izmaksāto Finansējuma daļu, kas atmaksājama Administrācijai 1 (viena) mēneša 

laikā no Administrācijas lēmuma saņemšanas. 

5.7. Īstenotājs apņemas iesniegt un uzrādīt Administrācijai vai Administrācijas pilnvarotām 

personām, tai skaitā ekspertiem un revidentiem, visu uz Projektu attiecināmā dokumentāciju, 

ko tie uzskatīs par nepieciešamu un pieprasīs no Īstenotāja. Administrācija ir tiesīga jebkurā 

brīdī iepazīties ar Projekta realizācijas gaitu un nosūtīt savus ekspertus un revidentus uz 

Projekta realizācijas vietām. 

5.8. Īstenotājs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par Administrācijai un valstij radītiem 

zaudējumiem, kas radušies Īstenotāja vainas dēļ, nepildot šī līguma nosacījumus un 

noteikumus. 

5.9. Īstenotājam nav tiesību nodot trešajām personām ar šo līgumu uzņemtās saistības pret 

Administrāciju. Šis nosacījums netiek attiecināts uz Projekta izpildei nepieciešamo preču un 

pakalpojumu iegādi no trešajām personām un sadarbību starp projekta partneriem. 

5.10. Īstenotājs apņemas iesniegt Administrācijā Komisijas gala lēmumu par Projekta izmaksu 

attiecināšanu pēc Projekta gala atskaites iesniegšanas un izvērtēšanas ne vēlāk kā 10 dienu 

laikā no Komisijas gala lēmuma saņemšanas. 

5.11. Ja Komisija kādas no Projekta izmaksām atzīst par neattiecināmām un Komisija samazina 

finansējumu Projektam, tad Administrācija ir tiesīga proporcionāli samazināt Projekta 

Finansējumu no budžeta apakšprogrammas „LIFE programmas projekti” dotācijām 

paredzētiem līdzekļiem, kā arī pēc Komisijas gala lēmuma saņemšanas Administrācijā 

(skat.5.10.punktu) atprasīt Īstenotājam faktiski izmaksāto Finansējuma, kas atmaksājama 

Administrācijai 1 (viena) mēneša laikā no Administrācijas lēmuma saņemšanas. 

5.12. Īstenotājs apņemas, saskaņojot ar Administrāciju, nodrošināt informāciju par Projekta 

finansēšanu no valsts budžeta apakšprogrammas „LIFE programmas projekti”, izvietojot 

Administrācijas logo visos ar Projektu saistītos publicitātes materiālos.  

5.13. Ja Projekta laikā tiek radīts autora darbs, tad šāda darba izplatīšana par maksu ir iespējama 

tikai tādā gadījumā, ja tas paredzēts Projektā. Īstenotājam nav tiesību bez saskaņošanas ar 

Administrāciju pavairot autora darbu vairāk eksemplāros, nekā noteikts Projektā. 

5.14. Ja izmantojot Finansējumu Projekta īstenošanai tiek iegādātas materiālās vērtības (manta) vai 

šādas vērtības tiek radītas Projekta realizācijas rezultātā, tad Īstenotājs nav tiesīgs šīs 

materiālās vērtības atsavināt vai nodot lietošanā par maksu trešajām personām, bez 

Administrācijas piekrišanas, 5 (piecus) gadus, skaitot no brīža, kad Projekts ir pilnībā 

pabeigts. Šis nosacījums nav piemērojams, ja Projektā bija paredzēts atsavināt vai nodot 

lietošanā par maksu iegādātās materiālās vērtības (mantu). 

5.15. Ja Īstenotājs ir pārkāpis 5.14. punkta nosacījumu, Administrācija pēc savas izvēles ir tiesīga 

pieprasīt Īstenotājam visa Finansējuma atmaksu , tikai to daļu, kas samaksāta par attiecīgo 
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materiālo vērtību (mantas) iegādi vai summu, kas iegūta par materiālo vērtību atsavināšanu, 

ja tā pārsniedz iegādes vērtību 1 (viena) mēneša laikā. 

6. CITI NOTEIKUMI 

6.1. Gadījumā, ja Īstenotājs divus mēnešus pēc kārtas, bez pamatota iemesla (iemeslu par 

pamatotu vai nepamatotu atzīst Administrācija), neveic Projekta īstenošanu, tad 

Administrācija ir tiesīga vienpusēji lauzt šo līgumu, paziņojot par to Īstenotājam 14 

(četrpadsmit) dienas iepriekš. 

6.2. Ja Īstenotājs nespēj sniegt Administrācijai visus pārskatus un dokumentus par Projekta 

īstenošanu un Finansējuma izlietošanu, tad Administrācijai ir tiesības pārtraukt Projekta 

finansēšanu uz laiku vai vienpusēji lauzt šo līgumu, par to paziņojot Īstenotājam 14 

(četrpadsmit) dienas iepriekš. 

6.3. Administrācija ir tiesīga vienpusējā kārtā lauzt šo līgumu, ja budžeta apakšprogrammai 

„LIFE programmas projekti” nav iedalīti līdzekļi viena kalendārā gada laika periodā, 10 

(desmit) dienas iepriekš par to iesniedzot rakstisku paziņojumu Īstenotājam, pie tam 

Administrācija neuzņemas nekādu atbildību par iespējamiem Īstenotāja zaudējumiem vai 

negūto peļņu, kas saistīti ar līguma pirmstermiņa laušanu. 

6.4. Administrācija ir tiesīga vienpusēji lauzt šo līgumu, ja Īstenotājs nepilda šī līguma 

nosacījumus un noteikumus, par to rakstiski paziņojot Īstenotājam divas nedēļas iepriekš. 

6.5. Administrācija ir tiesīga grozīt šī līguma noteikumus, par to rakstiski paziņojot Īstenotājam 

trīsdesmit dienas iepriekš. Ja Īstenotājs nepiekrīt līguma noteikumu grozījumiem, tad 

Īstenotājam trīsdesmit dienu laikā no paziņojuma par līguma noteikumu izmaiņām 

saņemšanas, par to ir jāpaziņo rakstiski Administrācijai. Šādā gadījumā Īstenotājam un 

Administrācijai trīsdesmit dienu laikā ir jāvienojas par abpusēji pieņemamiem līguma 

grozījumiem, bet, ja puses nespēj vienoties, tad ar trīsdesmit pirmo dienu šis līgums starp 

Administrāciju un Īstenotāju ir uzskatāms par lauztu uz pušu vienošanās pamata. Ja Īstenotājs 

šajā punktā noteiktajā termiņā nav paziņojis Administrācijai, ka tas nepiekrīt šī līguma 

noteikumu izmaiņām, tad ar trīsdesmit pirmo dienu šīs izmaiņas ir atzīstamas par spēkā 

esošām un abpusēji saistošām, bez sevišķa Īstenotāja apstiprinājuma. 

6.6. Ja, pārbaudot Īstenotāja iesniegto atskaišu atbilstību grāmatvedības pirmdokumentiem un 

atbilstību Projekta dokumentācijai, Administrācijas eksperti vai revidenti konstatē 

iepriekšminēto dokumentu neatbilstību Administrācijā iesniegtajām atskaitēm, 

Administrācijai ir tiesības pieprasīt atmaksāt Īstenotājam izmaksāto summu, kuras apmērā 

konstatēta neatbilstība, un soda naudu 10% (desmit procentu) apmērā no minētās summas. 

6.7. Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, ja tiek lauzts Granta līgums starp Īstenotāju un Eiropas 

Komisiju. Izvērtējot Granta līguma laušanas iemeslus, Īstenotāja sniegtos skaidrojumus un 

atskaites, paveikto darbu apjomu, Administrācijai ir tiesības pieprasīt Īstenotājam atmaksāt 

izmaksāto Finansējumu pilnā vai daļējā apmērā. 

6.8. Visa informācijas apmaiņa starp Administrāciju un Īstenotāju notiek rakstiskā veidā. Šī 

līguma ietvaros jebkuri rakstiski dokumenti, ko Administrācija ir nosūtījusi izmantojot pastu, 

ir uzskatāmi par nosūtītiem un saņemtiem 7 (septiņu) dienu laikā no tās dienas, ar kuru ir 

datēts pasta zīmogs par ierakstītā pasta sūtījuma pieņemšanu nosūtīšanai, bet jebkuri rakstiski 

dokumenti, ko saņēmusi Administrācija ir uzskatāmi par saņemtiem tajā datumā kāds ir 

norādīts Administrācijas spiedogā uz dokumenta par tā saņemšanu. Attiecībā uz 

elektroniskiem dokumentiem ir piemērojamas Elektronisko dokumentu likuma un tam 

pakārtoto normatīvo aktu prasības. Puses ir vienojušās, ka Projekta realizācijas operatīvai 

nodrošināšanai, informācijas apmaiņa starp Pusēm var notikt arī elektroniskā pasta sarakstes 

veidā neizmantojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus elektroniskos dokumentus, 

izņemot, ja Administrācija norāda uz nepieciešamību izmantot parakstītus dokumentus vai 
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elektroniskos dokumentus. Šāda sarakste ir veicama izmantojot Īstenotāja norādīto e-pasta 

adresi ____________________ un Administrācijas noteiktās projekta koordinatora xxx 

xxx e-pasta adresi xxx@lvafa.gov.lv. Citas e-pasta adreses ir izmantojamas tikai tad, ja Puses 

par to papildus ir vienojušās. 

6.9. Līgums var tikt pagarināts vai izbeigts pirms termiņa Pusēm rakstiski vienojoties. 

6.10. Visas šī līguma izmaiņas, papildinājumi un grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tās ir parakstījušas 

abas Puses. 

6.11. Līgumā iesaistītās puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, 

ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas (force majeure) ietekmes rezultātā, ko puses 

nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt. Par minēto apstākļu iestāšanos 10 dienu laikā 

jāinformē otra puse. 

6.12. Visi strīdi un nesaskaņas starp Pusēm tiek atrisināti savstarpējā sarunu ceļā, bet, ja vienošanās 

netiek panākta, tad strīdi tiek risināti Latvijas Republikas likumdošanā noteiktā kārtībā. 

7. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI REKVIZĪTI 

 

ADMINISTRĀCIJA: 

 

ĪSTENOTĀJS: 

Latvijas vides aizsardzības fonda  

administrācija 

 

Reģ. Nr. 90001672886  

Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010 

Valsts kase 

BIC: TRELLV22 

IBAN: LV69TREL2210506007000 

 

 

______________________ 

J. Rudzītis 
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