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Projekta 
līgums

• elektromobiļu un ārēji lādējamu hibrīdauto 
specifikācija

• papildus atlaide vai stimulējošie risinājumi

Ieviešana

• pieteikumu atbalsta saņemšanai izvērtēšana

• transportlīdzekļu pārdošana un līguma 
slēgšana

• kopsavilkuma pārskats un finansējums

• publicitātes un demonstrēšanas pasākumi

Monitorings

• monitoringa pārskati (atbalsta saņēmējs)

• dokumentu un rezultātu uzglabāšana



Projekta līgums

Projekta īstenošanas laikā:

✓ jāievēro projekta līguma nosacījumi

✓ jāveic pieteikumu atbalsta saņemšanai izvērtēšana

✓ jāiesniedz kopsavilkuma pārskati par pārdoto transportlīdzekļu

skaitu

Svarīgi!

Sekot līdzi faktiskajai līgumu izpildei, par novirzēm no līguma

laicīgi jāinformē Fonds

Projekta iesniedzējs = Projekta īstenotājs = Pārdevējs



Tehniskie grozījumi projekta līgumā

Izmaiņas bankas rekvizītos:

➢ vēstule, kurā minēts jauns konta numurs

Izmaiņas kontaktinformācijā:

➢ vēstule, kurā minētas izmaiņas

➢ aktualizētā projekta iesnieguma veidlapas 1.1. sadaļa

(pamatdati), 1.2.sadaļa (atbildīgā persona) un/vai 1.3.sadaļa

(kontaktpersona)



Elektromobiļu un ārēji lādējamu 

hibrīdauto izmaiņas

✓ Konkursa ietvaros drīkst tirgot tikai tos transportlīdzekļus,

kas ir paredzēti Projekta līgumā!

✓ Grozīt var iesniedzot pieprasījumu par grozījumiem,

pievienojot precizētu/papildinātu Projekta iesnieguma

veidlapas 2.2. tabulu/as

✓ Projekta īstenotājs un Fonds paraksta Projekta līguma

grozījumus un Fonds ievieto informāciju par transportlīdzekļiem

Fonda tīmekļa vietnē www.ekii.lv

SVARĪGI: paredzēt papildus atlaidi vai stimulējošos risinājumus

jauniem transportlīdzekļiem

!Tiks atbalstītas tikai tās izmaiņas, kas ir objektīvi nepieciešamas un kas

atbildīs konkursa noteikumiem!

http://www.ekii.lv/


Papildus atlaide vai stimulējošie 

risinājumi (piemēri)

✓ vismaz 1000 euro (bez PVN) apmērā jauniem

transportlīdzekļiem, piemēram:

✓ papildus atlaide: 500 euro

✓ bezmaksas riepu maiņa (2x gadā) un uzglabāšana 5 gadu laikā:

10 x 30 euro + 5 x 40 euro

✓ bezmaksas primārā elektroiekārtas diagnostika reizi gadā 5 gadu

periodā: 5 x 40 euro

✓ vismaz 500 euro (bez PVN) apmērā lietotiem

transportlīdzekļiem, piemēram:

✓ bezmaksas pirmspārdošanas sagatavošana 300 euro apmērā

(novērsti virsbūves defekti; salons tiek iztīrīts no visu veidu

netīrumiem, iegūstot maksimālu tīrību)

✓ bezmaksas riepu maiņa (2x gadā) un uzglabāšana 5 gadu laikā:

10 x 30 euro + 5 x 40 euro



Pārdošanas process

Transportlīdzekļa izvēle

Fiziskā persona
(pircējs) - atbalsta 
saņēmējs izvēlas 

transportlīdzekli no 
http://ekii.lv/index.p

hp?page=auto-
iegade publicētā 

saraksta un 
tiešsaistē aizpilda 

pieteikumu

Izvērtēšana

Pārdevējs izvērtē 
pieteikuma 
atbilstību:

- Aizpildīta 
pieteikuma forma

- Juridiskā 
atbilstība

- Sniegta 
informācija par 

norakstīto 
transportlīdzekli

Pārdošana

Slēdz pārdošanas 
līgumu

Paraksta līgumu 
par atbalsta 
piešķiršanu

Reģistrācija

Pēc samaksas 
saņemšanas veic 
transportlīdzekļa 

reģistrāciju uz 
pircēja vārda 

(fiziskā persona 
vai līzinga devējs)

Pārskats

Iesniedz atskaiti 
par pārdotajiem 

transportlīdzekļiem 
un pamatojošos 

dokumentus

http://ekii.lv/index.php?page=auto-iegade


1. Pamatinformācija par atbalsta 

saņēmēju (pircēju)

✓ vai ir pilnībā aizpildīta sadaļa

✓ personas koda pārbaude:

✓ elektroniski parakstītam dokumentam salīdzina ar paraksta daļā

norādīto informāciju

✓ papīrā iesniegtam pieteikumam pārliecinās, ka pieteikums ir

cauršūts un ka persona pieteikumu paraksta klātienē uzrādot

personu apliecinošo dokumentu, kas tiek norādīts atsevišķi

✓ deklarētās adreses pārbaude 

https://latvija.lv/epakalpojumi/ep29/apraksts

✓ e-pasta adreses un tālruņa pārbaude

Jāizvērtē 5 darbdienu laikā!

Aizpildītu pieteikumu atbalsta saņemšanai ar pievienotajiem

dokumentiem nosūta Fondam!

https://latvija.lv/epakalpojumi/ep29/apraksts


Atbalsta saņēmēja juridiskā atbilstība!
Kritērijs Atsauce

14.1. atbalsta saņēmējam transportlīdzekļa pirkumam tuvākajā

dienā ir nodokļu parādi

https://www6.vid.gov.lv/

14.2. pret atbalsta saņēmēju ir vērsta prasība par līdzekļu

atgūšanu no citām valsts atbalsta programmām vai projektiem

saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu

https://www.fm.gov.lv/lv/informacija-

par-saimnieciskas-darbibas-

veicejiem-uz-kuriem-attiecas-

lidzeklu-atgusanas-lemums

14.4. atbalsta saņēmējam ar tiesas nolēmumu ir pasludināts

maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības

process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās

aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota

sanācija vai mierizlīgums

https://maksatnespeja.ur.gov.lv/insol

vency/search/lv

14.5. pret atbalsta saņēmēju ir noteiktas starptautiskās vai

nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus

intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas

līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas

https://sankcijas.fid.gov.lv/ un

https://sanctionssearch.ofac.treas.g

ov/

14.6. atbalsta saņēmējs ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu

vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un

nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu vai tam ir piemērots piespiedu

ietekmēšanas līdzeklis

https://e.ic.iem.gov.lv/lv/

(maksas pakalpojums)

14.8. atbalsta saņēmējs ir reģistrēts kā parādnieks uzturlīdzekļu

garantiju fonda administrācijas iesniedzēju un parādnieku reģistrā

https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP5

6/Apraksts

https://www6.vid.gov.lv/
https://www.fm.gov.lv/lv/informacija-par-saimnieciskas-darbibas-veicejiem-uz-kuriem-attiecas-lidzeklu-atgusanas-lemums
https://maksatnespeja.ur.gov.lv/insolvency/search/lv
https://sankcijas.fid.gov.lv/
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
https://e.ic.iem.gov.lv/lv/
https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP56/Apraksts


2. Plānotā iegādājamā 

transportlīdzekļa raksturojums

✓ pārbauda vai atbalsta saņēmējs-pircējs ir norādījis atbilstošo

transportlīdzekli ko plāno pirkt un vai tas ir pieejams

(pārbauda, ja nav izmantota tiešsaistes forma)

✓ līzinga devēja pārbaude:

✓ vai norādīts atbilstošs līzinga devējs un līzinga veids (ja

attiecināms)

✓ līzinga devēja piekrišana piešķirt līzingu transportlīdzekļa iegādei

✓ naudas līdzekļu izcelsmes pārbaude, ja plānots pirkt

maksājot skaidrā naudā (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas

un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma

prasības)

Pērkot automobili virs 7200 EUR, ir aizliegts veikt darījumu skaidrā

naudā!

https://likumi.lv/ta/id/178987


3. Norakstāmā transportlīdzekļa 

raksturojums (ja attiecināms)

✓ vai ir pilnībā aizpildīta sadaļa

✓ vai atbilst M1 vai N1 kategorijas transportlīdzeklim

✓ pārbauda norādīto nobraukumu ar https://e.csdd.lv/tadati/ izziņu

✓ apstrādes uzņēmuma transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta

(iesniegta kopija) pārbaude:

✓ pēdējos trīs gadus transportlīdzeklis ir izmantots ceļu satiksmē un

tam bija derīga pielaide ceļu satiksmei

✓ transportlīdzeklis bija reģistrēts uz atbalsta saņēmēja vārdu vismaz

2021. gada 28. decembrī un likvidācijas sertifikāts nav vecāks par

6 mēnešiem

✓ apstrādes uzņēmums ir reģistrēts csdd.lv

✓ transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numurs (iesniegta

apliecības kopija)

✓ pielaides ceļu satiksmei numurs (iesniegta foto fiksācija)

https://e.csdd.lv/tadati/
https://www.csdd.lv/nolietota-transportlidzekla-parstrade/apstrades-uznemumu-saraksts


Transportlīdzekļu pārdošana un līguma 

slēgšana

✓ noslēdz transportlīdzekļa pārdošanas līgumu

✓ paraksta standarta līgumu par atbalsta saņemšanu un nosūta

līgumus Fondam (ieteicams elektroniski)

✓ Fonds un līzinga devējs (ja attiecināms) paraksta līgumu par

atbalsta saņemšanu – līgums stājas spēka un tiks nosūtīts

pārdevējam un pircējam

✓ veic transportlīdzekļa reģistrāciju uz pircēja vārda pēc

samaksas saņemšanas (atskaitot atbalstu)

(ja izmanto līzinga devēju, tad kā turētājs tiek norādīts atbalsta

saņēmējs-pircējs)



➢ Kopsavilkuma pārskats – reizi nedēļā (līdz katras nedēļas

pēdējai darbdienai)

Ja iepriekšējā nedēļā nav pārdoti transportlīdzekļi, tad

kopsavilkuma pārskatu var neiesniegt

Kopsavilkuma pārskats

Pārdošanas 

datums

Transportlīdzeklis Atbalsta saņēmējs Līzinga 

devējs

Norakstītais transportlīdzeklis

marka Komerc 

nosaukums

Cena bez 

papildus 

aprīkojuma, 

euro

Papildus 

aprīkojuma 

cena, euro

Vārds 

uzvārds

Personas 

kods

Norakstīšanas 

datums

Transport-

līdzeklis

Apstrādes 

uzņēmums

Pārskatam jāpievieno apmaksas un 

reģistrācijas dokumenti!



Pieejamie maksājumi

✓ NAV PIEEJAMS AVANSS!

✓ Ne biežāk kā reizi nedēļā iesniedz kopsavilkuma pārskatu, par

iepriekšējā period pārdoto transportlīdzekļu skaitu

✓ Fonds ne ilgāk kā 5 darbadienu laikā izvērtē un sagatavo

lēmumu

✓ Ministrija ne ilgāk kā 7 darbdienu laikā pārskata finansējumu

projekta īstenotājam



Publicitātes un demonstrēšanas 

prasības projekta ieviešanas laikā

✓ 10 (desmit) darbdienu laikā pēc projekta līguma parakstīšanas

savā tīmekļvietnē (ja tāda ir) ievieto informāciju par

projekta īstenošanu un konkursu, turpmāk vēlams 1 reizi

projekta pusgadā

✓ tirdzniecības vietā izvietojot informatīvu plāksni (baneri,

plakātu) par finanšu instrumentu

✓ citus publicitātes pasākumi (projekta iesniegums)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojums

"Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta simbolika un tās

lietošanas noteikumi" (2016. gada 02. augusta rīkojums Nr.

Nr.199)

http://ekii.lv/uploads/files/EKII/LOGO/EKII_logo_noteikumi_20161108.pdf



Pārkāpumi līguma laikā

✓ Nenodrošina pārdoto transportlīdzekļu garantijas remontu!

✓ Projekta īstenotāja neatbilstība MK noteikumu Nr. 896 14.

punktam

✓ CSDD.lv datubāzē nav reģistrēta tirdzniecības vieta

✓ Projekta īstenotājs kļūdaini veic pieteikuma atbalsta

saņemšanai izvērtēšanu

✓ Konstatēta krāpšanās ar papildus atlaidi vai stimulējošiem

pasākumiem

✓ Nerealizē publicitātes pasākumus

https://likumi.lv/ta/id/328761#p14


Atbildība

Brīdinājums 
par 

pārkāpumu

Projekta 
līguma 

darbības 
apturēšana

Projekta 
līguma 
laušana



Papildus nosacījumi:

❑ pārbaudes projekta īstenošanas laikā

❑ Dokumentu glabāšanas termiņš – 10 gadi no

projekta īstenošanas beigām!

aktuālā informācija

līguma pielikumi

vadlīnijas, piemēri

u.c. informācija



Gaidīsim vienmēr ciemos Jūs uz 

konsultācijām!

Ieva Lazdiņa, Gints Kārkliņš

Biroja tālrunis: 67845111

E-pasts: ekii@lvif.gov.lv

mailto:kpfi@lvif.gov.lv

