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Sistēmas izmantošana 

• Vienkāršota monitoringa datu ievade elektroniski 

• Automātiska datu koriģēšana atbilstoši 
grāddienām 

• Gatavs pārskats izdrukāšanai, parakstīšanai un 
iesniegšanai 

• Visi dati vienuviet 

• Vienkāršota pārskatu izskatīšana, labojumu 
veikšana 

 



Sistēmas izmantošana 

Uzsākot darbu EMSI lūdzam iepazīties ar EMSI 
lietošanas rokasgrāmatu 



Datu ievade 

• Pamata informācijas pārbaude: 

– Projekta kontaktpersona 

– Projekta aktivitātes 

– Monitoringa pārskata statuss 

• Projekta aktivitāšu pārbaude 

• Ja nav datu, tad ievadīt 0 

 

Decimāla ciparus atdalīt ar punktu! 



 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 (attiecas, ja iesniedz papīra formātā) 

 FS saglabā Fondā iesniegtā monitoringa pārskata vienu 
oriģināleksemplāru! 

Noformēšana un iesniegšana Fondā 



Noformēšana un iesniegšana Fondā 

 Izdrukātā veidā – pa pastu vai iesniedzot personīgi (katru 
darba dienu no plkst. 8:30 līdz 17:30 Ģertrūdes ielā 12-2, 
Rīgā, LV-1010) 

 Elektroniskā veidā, apstiprinot dokumentus ar e-parakstu 
un nosūtot pārskata elektronisko versiju uz e-pastu 
kpfi@lvif.gov.lv  

Monitoringa pārskatu apstiprina FS amatpersona, kurai ir 
paraksta tiesības (var arī uz pilnvaras pamata – jāpievieno) 

Konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" monitoringa 
pārskatu apstiprina arī sertificēts energoauditors! 
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Pārskatu pārbaude 

 Projekta rezultāti ir sasniegti un ir 
salīdzināmi ar iepriekšējiem gadiem – Fonds 
pārskatu apstiprina nosūtot vēstuli mēneša laikā 

EMSI sistēmā statuss nomainās uz "Apstiprināts" 
pēc papildus kvalitātes pārbaudes 

 Rezultāti nav sasniegti vai nav salīdzināmi: 

– nepieciešama detalizēta pārbaude un cēloņu analīze 

– pārskatu precizēšana  

– pasākuma plāna izstrāde 

EMSI sistēmā statuss nomainās uz "Apstiprināts" 
vienlaikus ar vēstules nosūtīšanu par rezultātu 
nesasniegšanu 



Problēmas? 

• Kļūdas sistēmas darbībā – pagaidīt 10 minūtes 
un mēģināt vēl vienu reizi 

• Datu neatbilstība – lietotāja informācija, 
projektu dati, energoaudita dati – informēt 
Fondu 

• Ir pazaudēti pieejas dati – kontaktēties ar 
Fondu 

 



Ko par EMSI domā finansējuma 
saņēmēji 

84% 

16% 

Vai ir nepieciešams atgādinājums par 
monitoringa pārskata atskaites 

sagatavošanu? 

Jā

Nē



Ko par EMSI domā finansējuma 
saņēmēji 

10% 

8% 

60% 

3% 

11% 

8% 

Kas sagatavo monitoringa pārskata atskaiti? 

Energoauditors

Piesaistīts konsultants

Projektu vadītājs

Sekretāre

Cits darbinieks

Grāmatvedis/finanšu
speciālists



Ko par EMSI domā finansējuma 
saņēmēji 

76% 

5% 

19% 

Vai ir viegli sagatavot monitoringa pārskata 
atskaiti? 

Jā

Neesmu nekad
sagatavojis

Nē



Ko par projektu domā finansējuma 
saņēmēji 

30% 

60% 

10% 

Jūsu viedoklis par projekta realizāciju 

Bija grūti realizēt
projektu

Bija viegli realizēt
projektu

Cits viedoklis



Ko par projektu domā finansējuma 
saņēmēji 

84% 

16% 

Vai projekta ietvaros ir sasniegts Jūsu 
plānotais mērķis (enerģijas patēriņa 

samazinājums, ekonomija)? 

Jā

Daļēji

Nē



Ko par projektu domā finansējuma 
saņēmēji 

18% 

43% 

24% 

15% 

Cik ilgā laikā plānojat, ka atmaksāsies 
ieguldījumi? 

līdz 5 gadiem

no 5 līdz 10 gadiem

no 10 līdz 15 gadiem

neesmu rēķinājis



Realizētie KPFI projekti 


