Informatīvais ziņojums „Par Izsoļu ieņēmumu izmantošanu 2013.gadā”
Likuma „Par piesārņojumu” (turpmāk – likums) 32.2 panta 4.7 daļā ir
noteikts, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk –
VARAM) sākot ar 2013.gadu ir jāsagatavo un līdz kārtējā gada 1.aprīlim jāiesniedz
Ministru kabinetam (turpmāk – MK) informatīvo ziņojumu par izsoļu ieņēmumu
izmantošanu iepriekšējā gadā, tai skaitā informāciju par finansētajiem pasākumiem,
par panākto siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu, par to, kādi sasniegumi
gūti, nodrošinot pielāgošanos klimata pārmaiņām, kā arī par nodrošināto vides
kvalitātes uzlabojumu kopumā.
Ieņēmumi no izsolēm
Eiropas Savienības emisijas kvotu (turpmāk – EUA) izsolīšana notiek
atbilstoši Komisijas 2010.gada 12.novembra Regulai (ES) Nr.1031/2010 par
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu izsoļu laika grafiku, administrēšanu
un citiem aspektiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu
2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas
kvotu tirdzniecībai Kopienā.
2012.gadā sākotnējo izsoļu rezultātā tika izsolītas Eiropas Savienības
Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas trešajam periodam paredzētās EUA, t.i. EUA,
kas derīgas valstu saistību segšanai par 2013. vai turpmākajiem gadiem. EUA
izsoles tika uzsāktas 2012. gada 13. novembrī. Saskaņā ar Eiropas Komisijas un
dalībvalstu rīkotā kopējās izsoles platformas iepirkuma rezultātiem, EUA
izsolīšanu nodrošināja Eiropas Enerģijas birža (European Energy Exchange
(EEX)).
Kopumā 2013. gadā primārajā tirgū kopējā izsoļu platformā ir notikušas 142
izsoles Kopīgā iepirkuma nolīguma par kopēju izsoles platformu ietvaros. Latvijas
izsoļu ieņēmumi 2013. gadā no 2 453 500 EUA izsolīšanas bija LVL 7 584 643,50
jeb EUR 10 791 975,43 (pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa 0,702804). Izsoļu
ieņēmumus ieskaitīja Valsts kasē atvērtajā valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā
atbilstoši valsts budžeta ieņēmumu klasifikācijai.
Tiesiskais regulējums
Atbilstoši likuma 32.2 panta septītajai daļai MK 2012.gada 25. septembrī
apstiprināja noteikumus Nr.657 „Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas
kārtība”, kuros tika noteikta Latvijai piešķirto EUA izsolīšanas kārtība.
Likuma 32.2 panta (44) daļa nosaka, ka izsoļu ieņēmumus izmanto, lai
mazinātu klimata pārmaiņas un nodrošinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām.
2013.gada 26.novembra MK sēdē (prot. Nr.63 53.§)) ir pieņemts zināšanai
informatīvais ziņojums „Par uzdevumu sniegt atbalstu energoefektivitātes
pasākumu veikšanai ēkās, kurās izvietotas veselības aprūpes iestādes, sociālās
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mājas, izglītības iestādes un valsts pārvaldes nozaru vadošās (augstākās) iestādes”
(turpmāk – informatīvais ziņojums par uzdevumu izpildi). Informatīvajā ziņojumā
par uzdevumu izpildi ir sniegta informācija par MK 2011.gada 5. aprīļa sēdes
protokollēmumā (prot. Nr.22
26.§) „Informatīvais ziņojums „Par
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts iestādēs”” un MK 2011.gada 26.jūlija
protokollēmumā (prot. Nr. 45, 37.§) „Rīkojuma projekts „Par emisijas kvotu
sadales plānu 2008.-2012.gadam”” doto uzdevumu izpildi, t.i. informatīvajā
ziņojumā ir norādīts, ka ņemot vērā nepietiekamo izsoļu ieņēmumu apjomu un
konkrētajā brīdī konstatēto finansējuma pieejamību Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta (turpmāk – KPFI) ietvaros, tika izvērtēta iespēja nodrošināt
energoefektivitātes pasākumu finansēšanu no KPFI līdzekļiem, kā arī VARAM
izstrādā koncepciju par EUA pārdošanas iegūtā finansējuma izmantošanas
iespējām, kas tiks izmantots par pamatu EUA izsoļu instrumenta izveidei, kura
ietvaros varētu paredzēt atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai ēkās.
Izsoļu ieņēmumu izmantošana 2013.gadā
Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā par uzdevumu izpildi sniegto
informāciju, 2013.gadā izsoļu ieņēmumi netika izmantoti projektu iesniegumu
konkursu īstenošanai. Projektu konkursu īstenošana plānota 2014.gadā.
2013.gadā izdevumus veidoja uzturēšanas izdevumi (atlīdzība, darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, preces un pakalpojumi un tml.)
EUR 13 471,47 jeb LVL 9 467,80 (pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa 0,702804)
apjomā.
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums
Projektu konkursi, kuros tiktu izmantoti izsoļu ieņēmumi, 2013.gadā vēl
netika uzsākti. Tādējādi nav iespējams sniegt informāciju par panākto
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu, par to, kādi sasniegumi gūti,
nodrošinot pielāgošanos klimata pārmaiņām, kā arī par nodrošināto vides kvalitātes
uzlabojumu kopumā.
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