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Projektu konkurss 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību 
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 

I kārta: 

http://www.lvif.gov.lv/?object_id=30179 

II kārta: 

http://www.lvif.gov.lv/?module=explorer&object_id=33014 
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http://www.lvif.gov.lv/?module=explorer&object_id=33014


Kontaktinformācija 

 Informēt Fondu! 



Projektu rezultātu monitorings 

MK noteikumu Nr. 408 X sadaļa 

"Finansējuma saņēmēja atbildība par 
projekta rezultātiem" 

Projekta līguma Vispārīgo noteikumu 7.punkts 
"Projekta pārskatu sagatavošana un iesniegšana" 

Projekta līguma 5.pielikums 

Vadlīnijas, piemēri – www.lvif.gov.lv 



Projekta rezultāti 

  

Līgumā noteiktais CO2 
emisiju samazinājuma 

tonnās gadā! 

Finansējuma saņēmējs ir 
atbildīgs par projekta iesniegumā 

un projekta līgumā noteikto 
rezultātu, tai skaitā CO2 emisiju 

samazinājuma, sasniegšanu 
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Projektu rezultātu monitorings 

 Monitoringa perioda sākums - nākamā mēneša 
1.datums pēc projekta noslēguma maksājuma 
veikšanas saskaņā ar finansējuma saņēmēja 
iesniegto noslēguma maksājuma pieprasījumu.  

 Projekta rezultātu monitoringa posms ilgst vismaz 3 
gadus, iekļaujot 3 pilnus kalendāros gadus. 

 



Monitoringa pārskatu 
iesniegšana 

 Noslēguma maksājums saņemts periodā līdz 
31.12.2012. (ieskaitot) – ir jāsniedz pilnu 2013 
gadu. 

 

 Noslēguma maksājums saņemts pēc 01.12.2013. 
(ieskaitot) – jāsniedz par nepilnu gadu. 

 



Monitoringa pārskatu 
iesniegšanas periodi 

Pārskata periods 
Pārskata iesniegšanas 

termiņš 

                           līdz 31.12.2012. Līdz 31.01.2013. 

No 01.01.2013.1 līdz 31.12.2013. Līdz 31.01.2014. 

No 01.01.2014. līdz 31.12.2014. Līdz 31.01.2015. 

No 01.01.2015. līdz 31.12.2015. Līdz 31.01.2016. 

No 01.01.2016. līdz 31.12.2016. Līdz 31.01.2017.2 

1vai no nākošā mēneša pēc noslēguma maksājuma saņemšanas 
2ja noslēguma maksājums ir saņemts pēc 2013.gada 1.janvāra. 



Atbildība par rezultātu 

Finansējuma saņēmējs piecus gadus pēc projekta 
īstenošanas termiņa beigām nodrošina, ka 

apgaismojuma infrastruktūra, kurā veiktas projektā 
atbalstāmās aktivitātes: 

 

nav demontēta; 

 tiek ekspluatēta; 

 tiek uzskaitīta finansējuma saņēmēja bilancē; 

 tiek iesaistīta pašvaldības autonomās funkcijas izpildē; 

 atrodas pašvaldības publiskajā teritorijā. 
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Atbildība par rezultātu 

Ja piecu gadu laikā pēc projekta pabeigšanas tiek 
konstatēts, ka finansējuma saņēmējs nenodrošina 
MK noteikumu Nr. 408 noteikumu 67.punktā minēto 
prasību izpildi, Vides investīciju fonds rakstiski 
informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi 
par visu finansējuma saņēmējam izmaksāto un 
atgūstamo finanšu instrumenta finansējumu. 

Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projektam 
izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par 
neattiecināmiem un finanšu instrumenta līdzekļu 
atgūšanu. 
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Noformēšana un iesniegšana Fondā 

!!! Aktuālās monitoringa pārskata formas, kas jāievēro 
un jāaizpilda, ir atrodamas Fonda mājas lapā – 
www.lvif.gov.lv 

 

 Līguma par projekta īstenošanu 5.pielikums 
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 Monitoringa pārskats ir jāiesniedz 1 (vienā) 
oriģināleksemplārā. Pievienotie dokumenti (ja 
nepieciešams) – apliecinātas kopijas! 

 Jāaizpilda visas sadaļas un jānorāda visa prasītā informācija 

 Monitoringa pārskatam jābūt caurauklotam un lapām 
sanumurētām 

 FS saglabā Fondā iesniegtā monitoringa pārskata vienu 
oriģināleksemplāru! 

Noformēšana un iesniegšana Fondā 



Noformēšana un iesniegšana Fondā 

 Izdrukātā veidā – pa pastu vai iesniedzot personīgi, vienlaicīgi 
nosūtot pārskata elektronisko versiju (bez pielikumiem) uz e-pastu 
kpfi@lvif.gov.lv (ja pārskats nav elektroniski sagatavots 
www.kpfi.lv) dokumenta iesniegšanas dienā, vai tikai elektroniski, 
apstiprinot dokumentus ar e-parakstu.  

 Monitoringa pārskatus Fonds pieņem katru darba dienu no plkst. 
8:30 līdz 17:30 Ģertrūdes ielā 10/12, Rīgā, LV-1010 

 Projekta pārskatu apstiprina finansējuma saņēmēja 
amatpersona, kurai ir paraksta tiesības 

!Pirms monitoringa pārskata sūtīšanas elektroniskā veidā 
pārliecinieties, ka nosūtāmā versija ir identiska papīra formā 
iesniegtajai! 
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Ieteikumi 

 

 Regulāri veikt uzskaiti un datu apkopošanu 
(nozīmēt atbildīgo); 

 Analizēt uzskaites datus; 

 Regulēt atbilstoši nepieciešamībai. 

 

 

 



Monitoringa jautājumi 
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- Vai ir nozīmēts atbildīgais par datu uzskaiti? 

- Vai ir skaitītāji? 

- Ja nav skaitītāju, kā uzskaita? 

- Vai datu uzskaite tiek veikta regulāri? 

- Vai uzskaitītie dati tiek dokumentēti? 

- Kas veic iekārtu ikdienas uzturēšanu/apkopi – paši, 
piegādātājs? 

 

Kurš, kad, cik bieži, kādā veidā, kā tiek dokumentēts 
utml. 

 

 



Pēcnovērtējuma pārbaude projekta 
īstenošanas vietās 

Pārbaudes būtība - pārliecināties vai finansējuma 
saņēmējs pēc atbalsta saņemšanas : 

 nav veicis un neveic darbības, kas var būtiski 
izmainīt projekta īstenošanas nosacījumus 

 nav pieļāvis līdzfinansēto ieguldījumu īpašumtiesību 
maiņu un finansēto pamatlīdzekļu pārvietošanu 

 nodrošina valsts atbalsta prasību izpildi 

 ir sniedzis patiesu informāciju monitoringa 
pārskatos  

 nodrošina projekta dokumentācijas glabāšanu 10 
gadus pēc projekta pabeigšanas 



Elektroniskā monitoringa sistēma (EMSI) 
www.kpfi.lv 
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www.kpfi.lv 

 



Sistēmas izmantošana 

• Vienkāršota monitoringa datu ievade 
elektroniski. 

• Vienkāršota pārskatu izskatīšana, labojumu 
veikšana. 

• Gatavs pārskats izdrukāšanai, parakstīšanai un 
iesniegšanai. 

• Visi dati vienuviet. 



Sistēmas izmantošana 

Uzsākot darbu EMSI lūdzam iepazīties ar EMSI 
lietošanas rokasgrāmatu 



Ievēro! 

• EMSI pārskatu var sagatavot un iesniegt 
elektroniski. 

• Vienlaicīgi iesniedz papīra formātā vai ar 
elektronisko parakstu. 

• EMSI ievada datus tikai par pilnu monitoringa 
gadu! 

 



Pieeja sistēmai 

Fonda sagatavota vēstule ar lietotājvārdu un 
paroli. 

 

 



Sistēmas darbība 

• Kļūdas sistēmas darbībā – informēt Fondu 

• Pārbaudi datus – lietotāja informācija, 
projektu dati, energoaudita dati – informēt 
Fondu! 

• Konsultācijas – par datu ievadi 

 



Artūrs Malējs 

Tālr.: 67845111 

E-pasts: 

arturs.malejs@lvif.gov.lv 

kpfi@lvif.gov.lv 
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