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1. SPECIĀLS KONTS 

Summa, kas vienāda ar neto ieņēmumiem no Obligāciju emisijas, tiks ieskaitīta speciālā 
kontā, kas paredzēts Latvenergo koncerna aizņēmuma izmantošanai Attiecināmajiem 
projektiem. Laika periodā, kamēr Obligācijas nebūs dzēstas un speciālā konta atlikums būs 
pozitīvs, katra finanšu ceturkšņa beigās līdzekļi tiks izskaitīti no speciālā konta un pieskaitīti 
kopējiem Latvenergo koncerna naudas līdzekļiem par summu, kas vienāda ar attiecīgā 
ceturkšņa laikā no kopējiem Latvenergo koncerna naudas līdzekļiem veiktajām izmaksām 
Attiecināmo projektu finansēšanai un/vai refinansēšanai. Līdz brīdim, kamēr speciālā konta 
līdzekļi tiks izmaksāti Attiecināmiem projektiem, tie tiks turēti kā likviditātes rezerves.   

 
2. ATTIECINĀMIE PROJEKTI 

“Attiecin āmie  projekti”  ir atlasīts projektu kopums, ko pilnībā vai daļēji finansē Latvenergo 
koncerns un kas veicina pāreju uz zema oglekļa un pret klimata pārmaiņām noturīgu 
izaugsmi, atbilstoši Latvenergo noteiktajam.  

Attiecināmie projekti ietver projektus, kuru mērķis ir (a) mazināt klimata pārmaiņas, tostarp 
veikt ieguldījumus zema oglekļa un tīrās tehnoloģijās, piemēram, atjaunojamajā enerģijā un 
energoefektivitātes projektos, (b) vides saglabāšana, tostarp ietver projektus aizsardzības 
pret plūdiem nodrošināšanai, (c) mazākā mērā (līdz 10%) projektus, kas saistīti ar ilgtspējīgu 
attīstību. 

Attiecināmie projekti:  

• Atjaunojam ā enerģija  (atjaunojamās enerģijas jaunu jaudu būvniecība un esošo 
jaudu rekonstrukcija – hidroenerģija, bioenerģija (ne pārtikas), vēja enerģija un 
saistītā infrastruktūra);  

• Energoefektivit āte (pārvades un sadales tīklu būvniecība un rekonstrukcija, lai 
samazinātu zudumus tīklos un nodrošinātu atjaunojamās enerģijas jaudas 
pieslēguma iespējas; viedo tīklu projekti); 

• Vides aizsardz ība (aizsardzība pret plūdiem, atkritumu apsaimniekošana un ūdens 
resursu  pārvaldība); 

• Ilgtsp ējīga vide  (līdz 10% no emitētās summas) 
(vides izpēte un attīstība un programmas dabas aizsardzības un bioloģiskās 
daudzveidības jomā). 
  

Latvenergo Zaļās obligācijas netiks izmantotas atomenerģētikas vai fosilā kurināmā projektu 
finansēšanai. Latvenergo Zaļās obligācijas var izmantot jaunu projektu finansēšanai un 
Attiecināmo projektu refinansēšanai. Mērķis ir izmantot lielāko ieņēmumu daļu  no Zaļajām 
obligācijām, lai finansētu jaunus projektus un refinansētu Attiecināmos  projektus, kas 
pabeigti gada laikā pirms emisijas vai vēlāk. 
 

3. ATTIECINĀMO PROJEKTU ATLASE 
Visi izdevumi un kapitālieguldījumi tiek apstiprināti saskaņā ar Latvenergo koncerna 
vispārējām politikām. Reizi ceturksnī saskaņā ar rīkojumu par Zaļo obligāciju satvara 
īstenošanu Vides un darba aizsardzības funkcija kopā ar Finanšu un kredītu vadības funkciju 
analizēs visus esošos Latvenergo koncerna projektus un ieteiks projektus, kas atbilst 
Attiecināmo projektu kritērijiem un tādējādi būtu finansējami no Zaļo obligāciju ieņēmumiem. 
Katra ceturkšņa Attiecināmo projektu sarakstu apstiprinās Latvenergo Finanšu direktors.  

4. CAURSKATĀMĪBA 
Lai investori varētu iepazīties ar Latvenergo koncerna iniciatīvām vides jomā, reizi gadā 
koncerns sagatavos Zaļo obligāciju pārskatu, ietverot tajā projektu, kas finansēti no Zaļo 
obligāciju ieņēmumiem, sarakstu, kā arī projektu ieguvumu piemērus Zaļo obligāciju satvarā 
noteiktajās prioritārajās jomās. Pārskats tiks publicēts Latvenergo interneta vietnē.  


