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Euro finansējuma vide
Finansējuma izmaksas
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Māstrihtas kritēriji
1. Inflācija
2. Valsts finansējums
• Ikgadējais budžeta deficīts
• Valsts saistības
3. Procentu likme
4. Valūtas kurss

• Ikgadējais 
budžeta 
deficīts pret 

IKP < 3%
• Bruto kopējās 

valsts 
parādsaistība
s pret IKP < 

60%

 
1%

• Faktiskie dati Latvija 2018, avots: Centrālā statistikas pārvalde, 2019 

36
%

Valsts finansējuma 
prasības

Faktiski, Latvija 2018*(kreisā ass) (labā ass)
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Plašākas finansējuma avotu iespējas, līdz ar tirgus briedumu
Virzība no valsts uz komerciālo finansējumu

Valsts 
konteksts

Sektors

Finanšu tirgus briedums

Juridiskais / regulatīvais 
ietvars

Nodokļu apsvērumi

Vairāk attīstītsMazāk attīstīts

KomerciālsValsts

ESCO 
modelis & 

EPC
Kredīti

Dalīta riska 
instrumenti 

(RSF)

Finansējuma rīki Projektu izstrādes un 
darījumu izmaksas

PPP

Finanšu 
tirgi, piem. 
Projektu 

Parādzīmes

Kapitāla 
finansēšana

Finansējuma avots

Tirgus briedums

Ietekmējošie faktori:
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Projekta posmi un indikatīvs laika plāns

PPP projekta dzīves cikls

PPP 
projekta 
īstenošan
a

Iepirkum
a norise

Projekta izvēle un 
definēšana

PPP risinājums un 
PPP modelis

Organizatoriskais 
ietvars

Iepirkuma 
dokumentācija 
(nolikums un līgums), 
ex-ante

Piedāvājumu 
saņemšana un 
vērtēšana

PPP līgums un 
finansēšanas struktūra

PPP līguma 
apkalpošana

Ex-post 
novērtējums

Projekta 
identificēša
na

1 2Iepirkuma 
sagatavošan
a

+6 
mēneši

+ 3 
mēneši

+ 12 
mēneši

+ 1 
mēneši

+ 3 
mēneši

Projekta 
identificēšana

FEA Iepirkuma 
dokumentācija

+ 3 
mēneši

+ 12 
mēneši

Iepirkuma 
izsludināšana-

kvalifikācija

Uzaicinājums 
iesūtīt

sākotnējo 
piedāvājumu

Līgums  & 
finanšu 

noslēgums
Gala 

piedāvājuma 
izstrāde

Gala 
piedāvājumu 

izvērtēšana un 
uzvarētāja 
noteikšana

+ 3 
mēneši

Darba 
uzsākšana

Starts

2 mēneši
5 - 8 

mēneši 

2 -3 mēneši 

1 mēnesis
1 - 3 mēneši

1 - 2 mēneši

1 - 5 mēneši
Atkarībā no līguma 

nosacījumiem

International 
Finance 
Corporation  
(IFC) 
rekomendētais
vidēja izmēra 
PPP projekta 
laika plāns*

Iespējas 
optimizēt 
projekta laika 
plānu

Sarunas ar 
pretendentiem

2 mēneši

* Indikatīvs laika plāns, ja tiek  izmantota 
konkursa procedūra ar sarunām.

3 4
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PPP projekta dzīves cikls

PPP 
projekta 
īstenošana

Projekta 
identificēšan
a

Iepirkuma 
norise

Iepirkuma 
sagatavošan
a

1. Projekta izvēle un definēšana - vai 
plānotais projekts ir īstenojams kā PPP
• Projekta identificēšana 

• Projekta priekšizpēte

• Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde

• Projekta iespējamības novērtējums

2. PPP risinājums un PPP modelis
• PPP risinājuma piemērotības analīze

• Viena vai vairāku piemērotāko PPP modeļu 
apzināšana

• Ieguldījumu pieejamības analīze

• Finansējuma piesaistes novērtējums

• Statistiskās uzskaites novērtējums

• Projekta risku analīze: identifikācija un pārdale

• Finanšu modelis

Kā izvērtēt PPP projekta potenciālās 
komponentes (Design / Build / Finance / 
Maintain / Operate) un identificēt projektam 
piemērotāko salikumu

Kā identificēt projektam piemērotāko un 
efektīvāko iepirkuma procedūru

Institucionālo un attīstības banku lomu 
apzināšana projektā 

Efektīvākā finansēšanas modeļa izvēle, ar 
mērķi nodrošināt iespēju aizņemties par 
iespējami zemu likmi

Būtiski apsvērumi un gūtās atziņas:

1 2 3 4
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PPP projekta dzīves cikls

PPP 
projekta 
īstenošana

Projekta 
identificēšana

Iepirkuma 
norise

Iepirkuma 
sagatavošan
a

Būtiski apsvērumi un gūtās atziņas:

1 2 3 4
1. Organizatoriskais ietvars
• Lēmums par Iepirkuma uzsākšanu, komisijas izveide

• Projekta komandas un pārvaldības struktūras izveide

• Projekta plāna un laika plāna izstrāde

2. Iepirkuma dokumentācija
• Tirgus izpēte. Viens no tās mērķiem ir potenciālās 

līgumcenas koridora noteikšana

• Procedūras nolikuma un tā pielikumu izstrāde:

- Atkarībā no procedūras, atlases un/vai vērtēšanas 
kritēriju noteikšana, metodoloģijas izstrāde

- Tehniskās specifikācijas izstrāde

- Līguma projekta izstrāde

• Procedūras dokumentācijas saskaņošana ar CFLA. Ja 
nepieciešams, grozījumu iestrādāšana tajā

• Ex- ante novērtējums, ja tiek prasīts

Risku pārdale ārpusbilances 
uzskaitei

Finansējuma tirgus izpētes projekta 
finansēšanas iespēju apzināšanai 
(market sounding) un projekta tirgus 
pozicionēšanas (bankability) loma

Procesa un projekta dokumentācijas 
sagatavošana, piemērojot 
finansētāju nosacījumiem
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PPP projekta dzīves cikls

PPP 
projekta 
īstenošana

Projekta 
identificēšana

Iepirkuma 
norise

Iepirkuma 
sagatavošana

Būtiski apsvērumi un gūtās atziņas:

1 2 3 4
1.Piedāvājumu saņemšana un vērtēšana
• Iepirkumu procedūras izsludināšana

• Skaidrojumu sniegšana potenciālajiem kandidātiem vai 
pretendentiem pirms kvalifikācijas dokumentu un/vai 
piedāvājumu iesniegšanas (atkarībā no piemērotās 
procedūras)

• Kandidātu atlase, ja to paredz piemērotā procedūra

• Sarunas ar kandidātiem un PPP līguma projekta 
saskaņošana, ja to paredz piemērotā procedūra

• Piedāvājumu vērtēšana

• Līguma slēgšanas tiesību ieguvēja noteikšana

• Rezultātu paziņošana

2. PPP līgums un finansēšanas struktūra
• PPP līguma noslēgšana. Ex-post atzinums, ja tiek prasīts

• Finansēšanas, Informācijas apmaiņas un citu 
nepieciešamo līgumu noslēgšana

• Finanšu noslēgums var iestāties vienlaikus vai pēc PPP 
līguma parakstīšanas datuma

Sarunu vadīšana – publiskais, 
privātais partneris 

Piedāvāto cenu un riska pārdales 
mehānisma optimizēšana atbilstoši 
izvēlētajai iepirkuma procedūrai

PPP līguma saskaņošana, ja to 
pieļauj izvēlētā iepirkuma 
procedūra
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PPP projekta dzīves cikls

PPP 
projekta 
īstenošana

Projekta 
identificēšana

Iepirkuma 
norise

Iepirkuma 
sagatavošana

Būtiski apsvērumi un gūtās atziņas:

1 2 3 4
1.Līguma apkalpošana
• PPP līguma pārvaldība (arī no publiskā partnera puses)

• PPP projektā ietilpstošo darbu un pakalpojumu izpildes 
uzraudzība un vērtēšana pret PPP līgumu

• PPP līguma izmaiņu pārvaldība. Grozījumi, ja ir, 
jāsaskaņo ar CFLA

• Strīdu risināšana, ja nepieciešams 

• Ikgadējo PPP līguma izpildes pārskatu iesniegšana CFLA

• PPP līguma spēka zaudēšana sākotnēji plānotā laikā vai 
pirmstermiņa izbeigšana

2. Ex-post novērtējums
• Institucionālais ietvars: PPP projekta vadība ierosina 

novērtēt izpildīto PPP projektu atbilstoši tās noteiktiem 
kritērijiem

• Analītiskais ietvars: tehnisko, finanšu un juridisko kritēriju 
izvērtēšana, kur nepieciešams, izsakot priekšlikumus 
turpmākiem projektiem

Līguma prasību izpildes kontrole 
(piemēram, maksājumu apmēra 
noteikšana)

Reversā PVN maksāšana
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Jautājumi 
un 
atbildes
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