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Prezentācijas saturs

1. Klimata pārmaiņu finanšu instruments

2. Prasības finansējuma saņēmējiem

3. Līguma grozījuma

4. Pēcieviešanas monitorings

Klimata pārmaiņu finanšu instruments

Klimata pārmaiņu finanšu instruments

• KPFI statuss:
– Kioto protokola starptautiskā emisiju tirdzniecība (ieņēmumu 

mērķizlietojums)

– Latvija noslēgusi pirmos sešus NDV tirdzniecības darījumus 

– Līdz šim brīdim darījumus ir noslēguši Latvija, Ungārija, Čehija, Ukraina, 
Polija

– Ieviešana uzsākta tikai Latvijā un Čehijā

• KPFI ieviešanas principi:
– Projektu izvēle ar lielāko SEG emisiju samazinājumu (CO2 intensitāte un 

samazinājuma efektivitāte)

– Pārdevējvalsts atbildība par emisiju samazinājumu

– Pēcieviešanas monitorings

– KPFI atbalsta intensitāte

KPFI finansējuma avoti

• Finansējumu KPFI darbībai Latvija iegūst no valstij piederošo 

siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību pārdošanas

• Valstij piederošās siltumnīcefekta gāzu emisijas vienības sauc par 

noteiktā daudzuma vienībām (NDV)

• Kopējais pārdošanai pieejamais Latvijas NDV skaits ir 40 milj.

Konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšana 

pašvaldību ēkās” rezultāti (I)

• Iesniegti 69 projektu pieteikumi

kvalificējušies 56

no tiem 35 pieejamā finansējuma 

(17,57 miljoni LVL) ietvaros

• 21 projekts finansējumu saņem pēc papildus (8,6 miljonu LVL) finansējuma 

piešķiršanas (03.11.2009. grozījumi MK noteikumos Nr.645)

• Kopumā 56 projektiem (253 ēkām):
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Konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšana 

pašvaldību ēkās” rezultāti (II)

• Vidējais siltumnīcas gāzu emisijas efektivitātes rādītājs konkursā  0.44 

kgCO2/Ls (min 0.254, max 0.898)

• Vidējās renovācijas izmaksas – 55 Ls/m2

Konkursa statistika

• Skolas – 43%, t.sk., 3 internāta ēkas

• Bērnudārzi – 39%

• Pašvaldības ēkas – 18%, t.sk., kultūras nami, veselības aprūpes centri, 

bibliotēkas, slimnīca, sociālie centri, pašvaldību administratīvās ēkas

Prasības finansējuma saņēmējiem

“Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību 

ēkās” – normatīvais ietvars

Atbalstāmās aktivitātes

• Energoaudits un tehniskais projekts (≤5% no attiecināmām 

izmaksām)

• Būvuzraudzība un autoruzraudzība (≤ 5% no attiecināmām 

izmaksām)

• Siltumenerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi

• Publicitātes nodrošināšana (≤ 0,5% no attiecināmām izmaksām)

Projekta līguma  ieviešanas nosacījumi

• Atvērts projekta norēķinu konts Valsts kasē

• Iepirkuma plāns izstrādāts un iesniegts mēneša laikā pēc līguma 

noslēgšanas  

• Publicitātes pasākumi saskaņā ar MK not. Nr. 645 un KPFI logo un 

tā lietošanas nosacījumiem

• Pārskats par projekta īstenošanas progresu (reizi ceturksnī saskaņā ar 

Līgumā noteikto iesniegšanas grafiku un termiņiem)

• Noslēguma pārskats 

• Projekta rezultātu monitorings (5 gadi)

• Projekta dokumentācijas saglabāšana (10 gadi)
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Finansējuma saņēmēja saistības (I)

• Neizmatot finansējumu projektā nenorādītiem mērķiem

• Iesniegt projekta īstenošanas starpposma un noslēguma pārskatus

saskaņā ar līguma pielikumu Nr.2 par projektā paredzēto aktivitāšu 

izpildi un finansējuma izmantošanu atbilstoši projektam

• Nodrošināt, ka trešās personas, kuras finansējuma saņēmējs nolīdzis 

projekta īstenošanas izpildei, īsteno projektu atbilstoši līgumam un 

konkursa nolikumam un citu normatīvo aktu nosacījumiem

(būvdarbu kvalitātes nodrošināšana, būvdarbu līguma risku 

mazināšana – termogrāfēšana)

• Veikt maksājumus attiecināmo izmaksu segšanai ne vēlāk kā 10 

(desmit) darba dienas pēc projekta īstenošanas beigām

• 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atbildīgās iestādes rakstveida 

pieprasījuma saņemšanas atmaksāt atbildīgajai iestādei pārmaksātās 

summas, kā arī neattiecināmās izmaksas, ja tādas ir veiktas, izmantojot 

projekta finansējumu

• Atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav mazāks par 5 darba 

dienām, novērst atbildīgās iestādes konstatētās neatbilstības veiktajās 

pārbaudēs par projekta īstenošanu un ziņot par šo neatbilstību 

novēršanu, kā arī sniegt citu informāciju par projekta īstenošanu

Finansējuma saņēmēja saistības (II)

Iepirkumi

• Iepirkuma plāns 1 mēneša laikā pēc līguma noslēgšanas

• Pirmā iepirkuma procedūra ir jāizsludina ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā
no projekta līguma noslēgšanas

• Finansējuma saņēmējs nodrošina visu projekta ietvaros paredzēto 
iepirkuma procedūru veikšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām
publisko iepirkumu jomā

• Kopā ar pārskatu finansējuma saņēmējs iesniedz iepirkuma 
dokumentāciju tikai tad, ja projekta iesniegumā ir norādījis, ka 
projekta ietvaros plānotos publiskos iepirkumus veiks atbilstoši 
Zaļā publiskā iepirkuma prasībām

Zaļais publiskais iepirkums (I)

• Ja finansējuma saņēmējs projekta iesniegumā ir norādījis, ka projekta 

ietvaros plānotos publiskos iepirkumus veiks atbilstoši zaļā publiskā 

iepirkuma prasībām, iepirkuma procedūrā ietvertajiem vides 

nosacījumiem jāatbilst

– MK 22.12.2008 apstiprinātā „Informatīvā ziņojuma par ieteikumiem zaļā 
publiskā iepirkuma veicināšanai valsts un pašvaldību institūcijās un 

ieteikumiem videi draudzīgas būvniecības veicināšanai” 2. pielikuma 

prasībām pamatkritēriju līmenī

Zaļais publiskais iepirkums (II)

• Vadlīnijas Zaļā publiskā iepirkuma īstenošanas izvērtēšanai būs 

pieejamas Vides ministrijas mājas lapā internetā (www.vidm.gov.lv). 

Papildus informācija www.iub.gov.lv

• Ja projekta īstenošanas gaitā neveic zaļo publisko iepirkumu, kā tas 

tika paredzēts iepirkuma līguma izmaksas uzskatāmas par 

neattiecināmām

Seminārs par Zaļā iepirkuma prasībām

• 8. decembrī no plkst. 11.00 Vides ministrijas zālē notiks seminārs

par Zaļo iepirkumu Publisko iepirkumu likuma kontekstā
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Izmaksas (I)

• Iepirkuma procesa rezultātā var rasties izmaiņas:

– Būvdarbu izmaksās

– Autoruzraudzības izmaksās

– Būvuzraudzības izmaksās

– Publicitātes izmaksās

Izmaksas (II)

• Izmaksu attiecināmības nosacījumi:

– Nepārsniedz KPFI finansējumu noteiktajā apjomā un nemainās 

KPFI atbalsta intensitātes procenti

– Būvuzraudzība un autoruzraudzība nepārsniedz 5% no kopējām 

attiecināmajām izmaksām. Publicitātes pasākumi nepārsniedz 

0.5% no kopējām attiecināmās izmaksām.

– Pārsniegtā summa ir neattiecināmās izmaksas, ko sedz pats 

projekta ieviesējs

– Nesamazinās vai nemainās būvdarbu tāmē noteiktie darbu apjomi 

un komponentes

KPFI finansējuma izmaksas kārtība

• Avansa maksājums 50 % apmērā no KPFI finansējumu

• Saņemtais avansa maksājums tiek dzēsts nākamajos starpmaksājumos
60% apmērā no maksājuma pieprasījumā ietvertā Finansējuma 
apjoma

• Starpposma maksājumu summa ne vairāk kā 40 % no KPFI 
finansējuma

• Noslēguma maksājums 10 % apmērā no KPFI finansējuma

• Maksājumos tiek ievērota KPFI  un finansējuma saņēmēja 
līdzfinansējuma atbalsta intensitātes procentuālā proporcija, kas ir 
noteikta projekta līgumā - arī gadījumā, ja ietaupīts finansējums 
iepirkumu rezultātā

Avansa maksājuma pieprasījuma sagatavošana

Finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu, ja tas:

• Iesniedzis avansa maksājuma pieprasījumu

• Noslēdzis projekta līgumu ar atbildīgo iestādi

• Atvēris projekta kontu un iesniedzis atbildīgajā iestādē parakstu 

paraugu kartītes kopiju

• Iesniedzis atbildīgajā iestādē iepirkumu plānu

Projektu ieviešanas uzraudzība (I)

• Projekta iesniegto pārskatu pārbaude:

– Pārskati par projekta īstenošanas progresu (reizi ceturksnī)

– Noslēguma pārskats (mēnesi pēc projekta līguma termiņa beigām)

– Projekta rezultātu monitorings (5 gadus pēc projekta pabeigšanas)

• Izlases veida pārbaude par projekta īstenošanas progresu

• Izlases veida audits par projekta pārskatos norādīto izdevumu 

atbilstību

• Izlases veida projekta īstenošanas pēcnovērtējums

Projektu ieviešanas uzraudzība (II)

Pārskatu iesniegšanas prasības 

• Projekta pārskatus projekta īstenošanas laikā katru kalendārā gada 

ceturksni līdz nākamā mēneša 20. datumam finansējuma saņēmējam 

jāiesniedz starpposma pārskatu, kas sagatavots atbilstoši līguma

pielikumam Nr.2 un līgumā noteiktiem termiņiem

• Pārskatu iesniedz kopā ar maksājuma pieprasījumu, pievienojot 

klāt darbu izpildi apliecinošo dokumentu kopijas

• 20 darba dienu laikā Vides ministrija izvērtē pārskatu 

• 10 darba dienu laikā maksājuma veikšana, ja pārskats ir apstiprināts
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Starpposmu  pārskatam un maksājuma 

pieprasījumam jāpievieno:

Finanšu sadaļu pamatojošo dokumentu kopijas:

• Līgums

• Pieņemšanas – nodošanas akti par paveiktajiem darbiem, 
sniegtajiem pakalpojumiem vai veiktajām piegādēm

• Rēķini - rēķins, faktūrrēķins, preču pavadzīme-rēķins

• Maksājuma uzdevumi

• Valsts kases konta izdrukas par veiktajiem darījumiem par 
maksājuma pieprasījumā norādīto pārskata periodu

Negatīvs atzinums

• Finansējuma saņēmējam sniedz negatīvu atzinumu par starpposma 

pārskatu un tiek samazināta finansējuma summa, ja:

– Faktiskais finansējuma izlietojums ir mazāks, ja nav veikta kāda no aktivitāyēm, 

kura tika paredzēta izpildes līgumā

– Netiek sasniegts projekta mērķis, vai arī netiek novērstas konstatētās 

neatbilstības projekta īstenošanā 

– Nav iesniegti starpposma vai noslēguma pārskatos norādīto izdevumu attaisnojošie 

dokumenti

– Pēc izdevumu atbilstības pārbaudes tiek konstatētas neattiecināmās izmaksas, 

kuras finansējuma saņēmējs starpposma pārskatā uzrādījis kā attiecināmās 

izmaksas

– Finansējuma saņēmēja veiktajā iepirkumā nav tikuši ietverti Zaļā iepirkuma 

nosacījumi, kuri tika norādīti projektā, un  iepirkuma līguma izmaksas atzītas 

par neattiecināmām

Grāmatvedības principi

• Darījumu un maksājumu apliecinošo dokumentu noformēšana projekta
ietvaros neatšķiras no to noformēšanas finansējuma saņēmēja ikdienas 
grāmatvedības uzskaites sistēmā, ja tā tiek kārtota saskaņā ar LR 
normatīvajiem aktiem

• Uz darījumu un maksājumu apliecinošajiem dokumentiem jānorāda 
grāmatojums un summas konta debetā un kredītā

• Uz darījumu apliecinošiem dokumentiem jānorāda KPFI daļu un 
pašu līdzfinansējuma daļu naudas izteiksmē
Piemēram: 85 Ls KPFI (85 %); 15 Ls dome ( 15%)

• Visu ar projektu saistīto darījumu atspoguļošanai ir nodrošināta
atsevišķa grāmatvedības uzskaite vai norādīti atsevišķi uzskaites 
konti grāmatvedības konta plānā

Līguma grozījumi

Līguma grozījumi (I)

• Grozījumu priekšlikumi ir iesniedzami brīvā formā, sniedzot 

problēmas aprakstu un nepieciešamības pamatojumu

• Grozījumi nav nepieciešami par aktivitātēm, kuru īstenošana 

neietekmē projektā ietverto attiecināmo izmaksu apmēru, nemainās
projekta mērķis - sasniedzamais rezultāts un grozījumi tehniskajā 
projektā saskaņoti ar būvvaldi

Līguma grozījumi (II)

• Pirms grozījumu veikšanas  jāizvērtē:
– nepieciešamība veikt grozījumus

– atbilstība sākotnējam projekta mērķim – sasniedzamajam CO2

emisiju samazinājuma rezultātam

– uz kādām projekta aktivitātēm grozījumu priekšlikumi attiecas -

aktivitātes var saturēt vairākas būvdarbu un energoefektivitātes

komponentes un pamatojumā nepieciešams izvērst, norādot visas 

komponentes, kas tajā ietilpst un sasniedzamos rezultātus
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Līguma grozījumi (III)

• Projekta līguma termiņa pagarinājums/ Projekta īstenošanas laika

grafiks

– Izmaiņas projekta īstenošanas laika grafikā ir jāprecizē rakstiski informējot 

Vides ministriju par nepieciešamajām izmaiņām līgumā, iesniedzot

aktualizēto projekta īstenošanas laika grafiku un finanšu plānu

• Izmaiņas tehniskajā projektā

– Informē Vides ministriju par grozījumiem tehniskajā projektā, kas saskaņoti 

ar būvvaldi, ja pirms tam izvērtēts sasniedzamais CO2 samazinājuma 

efektivitātes rādītājs, kas nedrīkst būt mazāks par līgumā noteikto

Līguma grozījumi (IV)

• Izmaiņas projekta izmaksu tāmē (attiecināmās izmaksas)

– Iepirkuma līguma tāmē attiecināmās izmaksas ir mazākas  kā Projekta 

izmaksu tāmē

• Būvdarbu tehnoloģiju izmaiņas

Būtiski:

– Lai tiktu izvērtēts sasniedzamais CO2 samazinājuma efektivitātes rādītājs, 

kas nedrīkst būt mazāks par līgumā noteikto

– Jaunais risinājums nepārsniedz KPFI finansējumu noteiktā apjomā un  

atbalsta intensitātes procentu proporciju

– Rakstiski jāinformē Vides ministriju par jaunajiem būvdarbu apjomiem un 

izmaksām

Pēcieviešanas monitorings

Tiesiskais ietvars

• Likums “Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos 

mehānismos”

• MK not. Nr. 644 “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 

projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība”  

(2009. gada 25.jūnijā)

• MK not. Nr. 645 “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 

projektu atklāta konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšana 

pašvaldību ēkās” nolikums”  (2009. gada 25.jūnijā)

• Līgums par projekta realizēšanu starp finansējuma saņēmēju un Vides 

ministriju

Likums “Par Latvijas Republikas dalību 

Kioto protokola elastīgajos mehānismos”

• 9. pants. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta vadība un īstenošana 
notiek, ņemot vērā Eiropas Savienības vadlīnijas valsts atbalstam un 
starptautiskos labas prakses principus vides aizsardzības izdevumu 
pārvaldībā, to skaitā: 

– Caurredzamība

– Izsekojamība

– Vides aizsardzības efektivitāte

– Ekonomiskā efektivitāte
– Finansiālā piesardzība

• 11.pants. Projekta īstenotājs, kurš saņēmis finansējumu no klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 
klimata pārmaiņu finanšu instrumenta īstenošanas kārtību sniedz Vides 
ministrijai pārskatus par projekta īstenošanas rezultātā panākto vides 
kvalitātes uzlabojumu un piešķirtā finansējuma izlietojumu

MK noteikumi Nr. 644

• 17. pants. Atbildīgā iestāde pēc nejaušās selektīvās metodes 

pārbauda projektus projektu ieviešanas vietās. Lai pārbaudītu 

finansējuma saņēmēja sniegtās informācijas patiesumu un projekta

īstenošanas atbilstību projekta iesniegumam un projekta līgumam, kā 
arī šiem noteikumiem, atbildīgajai iestādei ir tiesības pieaicināt 
neatkarīgus ekspertus
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MK noteikumi Nr. 645 (I)

• 61. pants – 5 gadus pēc projekta līguma termiņa beigām 

finansējuma saņēmējs katru gadu veic projekta rezultātu monitoringu 

un līdz nākamā gada 31.janvārim iesniedz atbildīgajā iestādē

• 67. pants – Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta 

iesniegumā un projekta līgumā noteikto rezultātu, tai skaitā CO2

emisiju samazinājuma, sasniegšanu

MK noteikumi Nr. 645 (II)

• IX sadaļa. Finansējuma saņēmēja atbildība par projekta 

rezultātiem: 

– Ja monitoringa pārskats par I un II ekspluatācijas gadu pēc projekta 

pabeigšanas CO2 emisiju plānotais samazinājums nav sasniegts, 

finansējuma saņēmējs 30 dienu laikā iesniedz pasākumu plānu

CO2 emisiju samazinājuma neatbilstības novēršanai 

– Plānu finanšu saņēmējs īsteno par saviem līdzekļiem gada laikā

– Ja monitoringa pārskatā par III un IV ekspluatācijas gadu pēc 

projekta pabeigšanas atkārtoti konstatē, ka projekta iesniegumā 
norādītais CO2 emisiju plānotais samazinājums gadā nav 

sasniegts, atbildīgā iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu par 

projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par 

neattiecināmiem un uzsākt finanšu instrumenta līdzekļu 

atgūšanu

Līgums

• Nosaka finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus. Tai 

skaitā atrunā monitoringa kārtību:

– 5.1.11. Punkts. Projekta pārbaudes periodā un projekta pārbaudes 

perioda pagarinājumā katru gadu veikt Projekta rezultātu 

monitoringu un katru gadu līdz nākamā gada 31.janvārim iesniegt 

sagatavotu Projekta rezultātu monitoringa pārskatu

• Projekta pārbaudes periods 5 gadi

• Projekta pārbaudes perioda pagarinājums – ja tiek konstatēts, ka 

atbilstoši Finansējuma saņēmēja iesniegtajam monitoringa pārskatam 

par I un II ēkas ekspluatācijas gadu pēc Projekta īstenošanas konstatē, 
ka Projektā norādītais CO2 emisiju plānotais samazinājums gadā, 
salīdzinot ar monitoringa pārskatā norādīto vidējo samazinājumu, nav 

sasniegts

Seminārs par būvdarbu kvalitāti

• 11. decembrī Vides ministrijā plkst. 11.00 notiks seminārs -

Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta (KPFI) līdzfinansētā konkursā „Energoefektivitātes 

paaugstināšana pašvaldību ēkās” apstiprināto projektu ieviešanā.

Galvenās sastāvdaļas

• Rezultātu izvērtējums:

– Siltumenerģijas patēriņa samazinājums gadā attiecībā pret vidējo 

patēriņu laikposmā no 2006.-2008.gadam nedrīkst būt mazāks par 25%

– CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs (CO2 emisiju 

samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta finansējumu) nedrīkst būt mazāks par 

0,25 kgCO2 / Ls gadā

Pēcieviešanas monitorings

• Sekmīgai monitoringa norisei un precīziem rezultātiem jāierīko 

uzskaites žurnāls - ieraksti par katru mēnesi:

– vidējā āra gaisa temperatūra 

– kopējais un īpatnējais siltumenerģijas patēriņš

– CO2 emisijas

• Lai atvieglotu monitoringa sekmīgu norisi, monitoringa 2. tabulu var 

izmantot kā uzskaites žurnālu un aizpildīt ik mēnesi

! CO2 emisijas = emisijas faktors (vidējais - 264 g/kWh) x kopējais 

siltumenerģijas patēriņš
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Monitoringa veidlapa (I)

Tiek aizpildīta vispārīga informācija par projektā iekļautajām ēkām –

adrese, funkcijas, projekta veids, vecums, apsildāmā platība

Monitoringa veidlapa (II)

Informācija no uzskaites žurnāla un iepriekšējiem gadiem

Emisijas apjoms = Emisijas faktors x Kopējais siltumenerģijas patēriņš

Monitoringa veidlapa (III)

No 2006.-2008. gados aprēķinātajiem emisijas apjomiem atņem 

iepriekš aprēķinātos apjomus

Informācija Vides ministrijas mājas lapā
(KPFI sadaļa izstrādes stadijā)

• KPFI logo un tā lietošanas nosacījumi

• Vadlīnijas Zaļā publiskā iepirkuma īstenošanas izvērtēšanai

• Projekta monitoringa prasības

• Maksājuma pieprasījuma aizpildīšanas piemērs un norādījumi

• Līguma forma, tā pielikumi: pārskata un maksājuma pieprasījuma 

forma, iepirkuma plāna forma

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar

Laimoni Osi

tālr. 67026919

e-pasts laimonis.osis@vidm.gov.lv


