Informatīvais ziņojums
“Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2021. gadā”
Informatīvais ziņojums par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
(turpmāk – KPFI) darbību 2021. gadā (turpmāk – informatīvais ziņojums), tai skaitā
par finanšu izlietojumu un par vides kvalitātes uzlabojumu, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sagatavoja atbilstoši likuma
“Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos”
(turpmāk – likums) 10. panta pirmās daļas 6. punktam. Projektu īstenošana KPFI
ietvaros ir noslēgusies, bet turpinās atsevišķu projektu rezultātu monitorings.
Informatīvo ziņojumu sagatavoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija (turpmāk – VARAM).
1. Finansējuma piesaiste
KPFI darbība tika uzsākta 2009. gadā pēc tam, kad starptautiskās emisiju
tirdzniecības ietvaros tika parakstīti pirmie līgumi par noteiktā daudzuma vienību
(turpmāk – NDV) pārdošanu. Kopumā tika noslēgti deviņi līgumi par NDV
pārdošanu, tai skaitā ar vairākiem suverēnajiem un privātajiem pircējiem, tādejādi
iegūstot aptuveni EUR 208 milj., no kuriem aptuveni EUR 204 milj. paredzēti
projektu finansēšanai, savukārt aptuveni EUR 4 milj. paredzēti ar projektu
administrēšanu saistīto izdevumu finansēšanai. Finansējums ir ieskaitīts Valsts kasē
atvērtajā valsts budžeta ieņēmumu kontā atbilstoši valsts budžeta ieņēmumu
klasifikācijai un to drīkst izlietot tikai un vienīgi pasākumiem, kas nodrošina
siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisijas samazināšanu un klimata pārmaiņu
novēršanu.
Ministru kabineta (turpmāk – MK) apstiprinātajā Koncepcijā par Latvijas
dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā (MK 2006. gada 14. aprīļa rīkojums
Nr. 249 “Par koncepciju par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā”, kas
zaudējis spēku ar MK 2010. gada 14. aprīļa rīkojumu Nr. 209 “Par aktualitāti
zaudējušajiem attīstības plānošanas dokumentiem un Ministru kabineta
rīkojumiem”) kopējais pārdošanai potenciāli pieejamais NDV apjoms tika noteikts
40 milj. apmērā. Pārdošanai potenciāli pieejamais NDV apjoms tika noteikts, no
kopējā Latvijai apstiprinātā NDV apjoma (119 182 130 NDV) atskaitot NDV
apjomu, kas saskaņā ar 2008.-2012. gadam prognozētajām SEG emisijām valstij
jānodod savu Kioto protokolā noteikto saistību izpildei, kā arī, ņemot vērā, NDV
skaitu, kas konvertējamas par Eiropas emisijas kvotām (EUA) un emisijas
samazināšanas vienībām (ESV).
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2. Konsultatīvā padome
KPFI konsultatīvā padome (turpmāk – konsultatīvā padome) izveidota
saskaņā ar likumu un MK 2008. gada 28. aprīļa noteikumiem Nr. 312 “Klimata
pārmaiņu konsultatīvās padomes nolikums”.
Konsultatīvās padomes mērķis ir sekmēt KPFI finansējuma izlietojuma
caurredzamību, kā arī iesaistīt sabiedrības pārstāvjus KPFI vadības un īstenošanas
uzraudzībā. Konsultatīvās padomes pienākumos ietilpst KPFI finanšu un darba plānu
izskatīšana un priekšlikumu sniegšana VARAM, kā arī citu jautājumu izskatīšana
saistībā ar KPFI darbību.
Konsultatīvajā padomē darbojas deviņi pārstāvji, t.sk. pieci pārstāvji no
saistīto nozaru ministrijām – VARAM, Izglītības un zinātnes ministrijas,
Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas, Zemkopības ministrijas, divi
pārstāvji no Vides konsultatīvās padomes un divi pārstāvji, kurus rotācijas kārtībā uz
vienu gadu deleģē biedrības un nodibinājumi, kas darbojas likuma 8. panta pirmajā
daļā minētajās nozarēs.
Konsultatīvās padomes sākotnējais sastāvs tika apstiprināts 2009. gada
3. jūnijā, taču vēlāk, ņemot vērā darbinieku maiņas iesaistītajās institūcijās, kā arī
biedrību un nodibinājumu pārstāvju rotāciju, tas vairākkārtīgi tika mainīts.
2018. gada 24. jūlijā apstiprināti grozījumi MK 2008. gada 28. aprīļa
noteikumos Nr. 312 “Klimata pārmaiņu konsultatīvās padomes nolikums”, kas
paredz, ka konsultatīvā padome vienlaikus būs arī Emisijas kvotu izsolīšanas
instrumenta (turpmāk – EKII) konsultatīvā padome, tādejādi nosakot EKII
konsultatīvās padomes funkcijas, uzdevumus un tiesības, kā arī padomes darbības
kārtību.
2021.gadā konsultatīvās padomes sēdes nav notikušas.
3. Ieviešanas mehānisms
KPFI finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes
kārtību nosaka MK 2009. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 644 “Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un
pārbaudes kārtība”. Minētajos noteikumos iekļauti nosacījumi attiecībā uz līguma
par projekta īstenošanu sagatavošanu, noslēgšanu un grozīšanu, projekta pārskatu
iesniegšanu un pārbaudi, projektu īstenošanas kontroli un auditu, kā arī projektu
konkursu īstenošanas uzraudzību un novērtēšanu.
VARAM KPFI iekšējās kontroles sistēma (turpmāk – IKS) tika apstiprināta ar
Vides ministrijas 2009. gada 24. augusta rīkojumu Nr. 265 un laika gaitā ir
vairākkārt pilnveidota. Ņemot vērā KPFI ieviešanas aktivitāšu būtisko
sašaurināšanos, ar VARAM 2016. gada 23. februāra rīkojumu Nr. 30 “Par Klimata
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pārmaiņu finanšu instrumenta vadību” IKS zaudēja spēku. Savukārt saskaņā ar
VARAM 2016. gada 1. marta rīkojumu Nr. 51 “Par Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta atbildīgās iestādes uzdevumu īstenošanu” tika noteikti VARAM
struktūrvienību uzdevumi KPFI uzraudzībai un kontrolei.
Lai nodrošinātu vienādas publicitātes (KPFI logo) nosacījumus KPFI
finansētajiem projektiem, Vides ministrija 2009. gada 20. augustā pieņēma rīkojumu
Nr. 263 “Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta logo un tā lietošanas
nosacījumiem”.
Lai nodrošinātu vienādu pieeju projektu monitoringa rezultātu izvērtēšanai, ar
VARAM 2017. gada 8. septembra rīkojumu Nr. 1-2/137 “Par vadlīnijām projektu
rezultātu monitoringa izvērtēšanai un papildu pasākumu piemērošanai” apstiprinātas
vadlīnijas projektu rezultātu monitoringa izvērtēšanai, un papildu pasākumu
piemērošanai.
Atbilstoši likuma 10. panta (11) punktam valsts sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Vides investīciju fonds” (turpmāk – VIF) uzrauga KPFI projektu
īstenošanu un līgumu par projektu īstenošanu izpildi, kā arī pārbauda projektu
īstenotāju iesniegtos pārskatus par projektu īstenošanas progresu un projektu
rezultātu monitoringu.
4. Finansējuma pārdale un apguve
KPFI finansējums tika pārdalīts atbilstoši MK protokollēmumiem un
izmantots, organizējot atklātos projektu iesniegumu konkursus (turpmāk – konkurss)
atbilstoši apstiprinātajiem MK noteikumiem. Kopumā līdz 2015. gadam KPFI
finansējums pārdalīts 16 konkursiem. Pārskats par KPFI finansējuma pārdali
konkursiem sniegts Tabulā Nr. 1.

Tabula Nr. 1. Pārskats par KPFI finansējuma pārdali konkursiem

Nr. p.k.

Konkursa nosaukums

Pieejamais
KPFI
finansējums
atbilstoši MK
noteikumiem,
EUR

Kopējais piešķirtais
KPFI finansējums,
EUR

Nolikums

KPFI-1

Energoefektivitātes paaugstināšana
pašvaldību ēkās1

33 810 935,35

31 396 553,39

MK 25.06.2009. noteikumi Nr. 645 (ar grozījumiem, kas
apstiprināti 03.11.2009. MK not. Nr. 1288, 18.01.2011. MK not.
Nr. 48, 11.10.2011. MK not. Nr. 797, 25.09.2012. MK not.
Nr. 660, 17.12.2013. MK not. Nr. 1533 un 08.08.2017 MK not.
Nr.458)

KPFI-2

Siltumnīcefekta
gāzu
emisijas
samazinošu tehnoloģiju attīstīšana2

2 500 000,00

1 640 491,13

MK 22.12.2009. noteikumi Nr. 1492 (ar grozījumiem, kas
apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr. 658)

KPFI-3

Energoefektivitātes paaugstināšana
augstākās izglītības iestāžu ēkās3

10 000 000,00

6 759 719,72

MK 05.01.2010. noteikumi Nr. 1 (ar grozījumiem, kas
apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr. 664, 17.12.2013. MK not.
Nr. 1534 un 08.08.2017 MK not. Nr.459)

KPFI-4

Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz
atjaunojamiem energoresursiem4

4 136 152,16

MK 12.05.2010. noteikumi Nr. 441 (ar grozījumiem, kas
apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr. 662, 19.11.2013 MK not.
Nr. 1341 un 08.08.2017 MK not. Nr.454)

KPFI-5

Kompleksi
risinājumi
siltumnīcefekta
gāzu
emisiju
samazināšanai valsts un pašvaldību
profesionālās izglītības iestāžu ēkās5

13 180 414,12

MK 05.05.2010. noteikumi Nr. 417, (ar grozījumiem, kas
apstiprināti 22.03.2011. MK not. Nr.217, 30.11.2010. MK not.
Nr. 1092, 14.08.2012. MK not. Nr. 558, 13.05.2013. MK not.
Nr. 252 un 19.11.2013., MK not. Nr. 1345 un 08.08.2017 MK
not. Nr.453)

KPFI-6

Kompleksi
risinājumi
siltumnīcefekta
gāzu
emisiju
samazināšanai ražošanas ēkās6

8 684 874,59

MK 08.06.2010. noteikumi Nr.521, (ar grozījumiem, kas
apstiprināti 30.11.2010. MK not. Nr.1093, 22.03.2011. MK
Not.222, 14.08.2012. MK not. Nr.553, 13.05.2013. MK not. Nr.
253, 26.11.2013. MK not. Nr. 1352 un 08.08.2017 MK not.
Nr.455)

11 500 142,29

16 988 821,44

11 561 178,28

25.09.2012. MK noteikumi Nr. 660 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.
25.09.2012. MK noteikumi Nr. 658 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.
3
25.09.2012. MK noteikumi Nr. 664 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.
4
25.09.2012. MK noteikumi Nr. 662 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.
5
14.08.2012. MK noteikumi Nr. 558 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, savukārt 13.05.2013. MK
noteikumi Nr. 252 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.
6
14.08.2012. MK noteikumi Nr. 553 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, savukārt 13.05.2013. MK
noteikumi Nr. 253 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.
1
2
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Nr. p.k.

Konkursa nosaukums

Pieejamais
KPFI
finansējums
atbilstoši MK
noteikumiem,
EUR

KPFI-7

Kompleksi
risinājumi
siltumnīcefekta
gāzu
emisijas
samazināšanai pašvaldību ēkās7

KPFI-8
(1.kārta)
KPFI-8
(2.kārta)

Sabiedrības izpratnes attīstīšana par
siltumnīcefekta
gāzu
emisiju
samazināšanas nozīmi un iespējām8

850 000,85

KPFI-9

Atjaunojamo
energoresursu
izmantošana transporta sektorā9

0,00

KPFI-10

Zema enerģijas patēriņa ēkas10

KPFI-11
(1.kārta)
KPFI-11
(2.kārta)

Atjaunojamo
izmantošana
sektorā11

KPFI-12

Atjaunojamo
energoresursu
izmantošana siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai12

KPFI-13
(1.kārta)
KPFI-13
(2.kārta)
KPFI-13
(3.kārta)

energoresursu
mājsaimniecību

24 909 124,58

Kopējais piešķirtais
KPFI finansējums,
EUR

19 066 632,49

652 092,83
100 604,45

10 332 499,53

0,00

MK 21.06.2010. noteikumi Nr.542 (ar grozījumiem, kas
apstiprināti 18.01.2011. MK not. Nr.49, MK 11.10.2011. not.
Nr.798, 25.09.2012. MK not. Nr.663, 17.12.2013. MK
not.Nr.1532 un 08.08.2017 MK not. Nr.452)
MK 17.08.2010. noteikumi Nr.789, (ar grozījumiem, kas
apstiprināti 19.10.2011. MK not. 822, 27.03.2012. MK not.
Nr.230, 25.09.2012. MK not. Nr.659 un 13.05.2013. MK not.
Nr. 254)
MK 21.09.2010. noteikumi Nr.898

MK 28.12.2010. noteikumi Nr.1185 (ar grozījumiem, kas
apstiprināti
25.09.2012. MK not. Nr.667, 10.12.2013. MK not.
4 487 139,18
Nr.1399 un 22.08.2017. MK not. Nr.494)

16 220 000,17

MK 04.01.2011. noteikumi Nr.11, (ar grozījumiem, kas
apstiprināti 19.07.2011. MK not. Nr. 570, 04.10.2011. MK not.
Nr. 769, 30.10.2012. MK not. Nr. 739 un 26.11.2013.MK not.
4 196 073,94 Nr. 1353)

39 437 561,54

MK 04.01.2011. noteikumi Nr. 12 (ar grozījumiem, kas
14 543 754,54 apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr. 666, 19.11.2013. MK not.
Nr. 1339 un 08.08.2017. MK not. Nr.449)

4 375 122,26

MK 24.05.2011. noteikumi Nr. 408 (ar grozījumiem,
apstiprināti 30.10.2012. MK not. Nr. 738, 13.05.2013. MK
2 524 054,32 Nr. 251, 19.11.2013. MK not. Nr. 1338, 17.02.2015. MK
Nr. 80, 09.06.2015. MK not. Nr. 298 un 08.08.2017 MK
1 143 637,01 Nr.451)
2 933 334,68

Siltumnīcefekta
gāzu
emisiju
samazināšana pašvaldību publisko

Nolikums

4 000 000,00

kas
not.
not.
not.

25.09.2012. MK noteikumi Nr. 663 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.
25.09.2012. MK noteikumi Nr. 659 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, savukārt 13.05.2013. MK
noteikumi Nr. 254 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.
9
25.09.2012. saskaņā ar MK sēdes proktollēmumu Nr. 53 54.§ KPFI finansējums tika pārdalīts konkursam “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes
infrastruktūras ieviešanai“.
10
25.09.2012. MK noteikumi Nr. 667 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.
11
30.10.2012. MK noteikumi Nr.739 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.
12
25.09.2012. MK noteikumi Nr.666 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.
7
8

6

Nr. p.k.

Konkursa nosaukums

KPFI-13
(4.kārta)

teritoriju
infrastruktūrā13

KPFI-14

Siltumnīcefekta
gāzu
emisijas
samazinošu tehnoloģiju attīstīšana
un pilotprojektu īstenošana14

Pieejamais
KPFI
finansējums
atbilstoši MK
noteikumiem,
EUR

apgaismojuma

KPFI-15
(1.kārta)
KPFI-15
(2.kārta)
KPFI-15
(3.kārta)
KPFI-15
(4.kārta)
KPFI-15
(5.kārta)

Kompleksi
siltumnīcefekta
samazināšanai15

KPFI-16

Siltumnīcefekta
gāzu
emisijas
samazināšana transporta sektorā –
atbalsts elektromobiļu un to uzlādes
infrastruktūras ieviešanai16

Kopējais piešķirtais
KPFI finansējums,
EUR

Nolikums

3 904 246,65

3 975 000,14

MK 02.08.2011. noteikumi Nr. 608 (ar grozījumiem, kas
apstiprināti 27.12.2011. MK not. Nr. 1020 un 25.09.2012. MK
2 423 707,01 not. Nr. 665, 19.11.2013. MK not. Nr. 1337 un 08.08.2017 MK
not. Nr.457).
2 439 732,22

risinājumi
gāzu
emisiju

13 062 500,71

7 203 385,72 MK 14.08.2012. noteikumi Nr. 559 (ar grozījumiem,
apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr. 661, 13.05.2013. MK
25 649 761,75 Nr. 250, 19.11.2013. MK not. Nr. 1340, 27.01.2015. MK
Nr. 36, 17.02.2015. MK not. Nr. 79 un 08.08.2017 MK
22 329 214,64 Nr.456).

kas
not.
not.
not.

9 709 411,14

*

5 012 238,12

MK 04.02.2014. not. Nr.78 (ar grozījumiem, kas apstiprināti
2 868 069,78 17.06.2014. MK not. Nr.338 un 08.08.2017 MK not. Nr.450).
8 616 932,05

Kopā:

204 160 002,00
204 160 002,00
* Finansējuma apjoms, ko veido atmaksātais finansējums un nesaņemtais finansējums no saistībām par noteiktā daudzuma vienību pārdošanas

30.10.2012. MK noteikumi Nr.738 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” (finansējuma turpmāku
pievienošanu atcēla ar 17.02.2015. MK noteikumiem Nr.80), pieejamais finansējums konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
projektu īstenošanai veidojās no konkursu KPFI-5, KPFI-6, KPFI-8 ietaupījumiem saskaņā ar šo konkursu nolikumu 4.1 punktu.
14
25.09.2012. MK noteikumi Nr.665 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.
15
Pieejamais finansējums konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” projektu īstenošanai veidojās no konkursu KPFI-1, KPFI-3, KPFI-10, KPFI-11 ietaupījumiem saskaņā
ar šo konkursu nolikumu 3.1 punktu, un KPFI-2, KPFI-4, KPFI-5 KPFI-6, KPFI-7, KPFI-8, KPFI-12, KPFI-13, KPFI-14, KPFI-16 ietaupījumiem saskaņā ar šo konkursu nolikumu 4.1 punktu; 17.02.2015.
MK noteikumi Nr. 79, ļauj finansējuma atlikumu izmantot citu atklāto konkursu ietvaros īstenojamo projektu finansēšanai.
16
17.06.2014. MK noteikumi Nr. 338 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.
13

Attēlā Nr.1 ir attēlots KPFI finansējuma sadalījums saskaņā ar noslēgtajiem
līgumiem par projektu īstenošanu atbilstoši KPFI konkursa jomām.
Attēls Nr.1. KPFI finansējuma sadalījums
atbilstoši KPFI konkursu jomām
2% 2%
Projektu konkursi
energoefektivitātes jomā

27%

Projektu konkursi atjaunojamo
energoresursu tehnoloģiju jomā
Projektu konkursi komplekso
risinājumu jomā

55%
14%

Projektu konkursi tehnoloģiju
attīstības un sabiedrības
informēšanas jomā

Projektu konkurss transporta jomā

No KPFI pieejamā finansējuma 55 % (EUR 108 263 426,67) ir piešķirti
projektu īstenošanai konkursos, kuros ir kompleksi risinājumi, t.i., vienlaikus tiek
atbalstīta gan energoefektivitātes pasākumu īstenošana ēkās, gan atjaunojamo
energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana, 27 % (EUR 53 148 684,95) ir piešķirti
projektu īstenošanai konkursos, kuros tiek atbalstīti energoefektivitātes pasākumi,
14 % (EUR 27 251 102,90) ir piešķirti projektu īstenošanai konkursos, kuros plānota
tehnoloģiju pāreja no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus uz
tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, 2 % (EUR 4 816 895,42)
ir piešķirti projektu īstenošanai konkursos, kuros plānota tehnoloģiju attīstība un
sabiedrības informēšana un 2 % (EUR 2 868 069,78) ir piešķirti projektu īstenošanai
konkursā, kurā plānota SEG samazināšana transporta sektorā.
Projektu īstenošana KPFI ietvaros ir noslēgusies 2015. gadā, 2021. gada
ietvaros 80 projektiem tiek veikts pēcieviešanas monitorings.
Informācijas apkopojums par finansējuma izlietojumu konkursos ir iekļauts
Tabulā Nr. 2.

Tabula Nr. 2. Pārskats par finansējuma izmantošanu KPFI finansētajos konkursos
Pāri paliekošais
finansējums
(EUR)

Piešķirtais KPFI finansējums (EUR)

Nr. p.k.

KPFI-1
KPFI-2
KPFI-3
KPFI-4
KPFI-5
KPFI-6
KPFI-7
KPFI-8
(1.kārta)
KPFI-8
(2.kārta)
KPFI-9
KPFI-10
KPFI-11
(1.kārta)
KPFI-11
(2.kārta)
KPFI-12

Konkursa nosaukums

Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana
Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās
Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un
pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas
ēkās
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai
pašvaldību ēkās
Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanas nozīmi un iespējām

Sākotnēji
pieejamais
KPFI
finansējums
(EUR)

Kopējais

33 810 935,35
2 500 000,00
10 000 000,00
11 500 142,29

31 396 553.39
1 640 491.13
6 759 719.72
4 136 152.16

31 400 442.91
1 640 491.13
6 759 719.72
4 136 152.16

16 988 821,44

13 180 414.12

13 180 414.12

3 808 407.32

11 561 178,28

8 684 874.59

8 684 874.59

2 876 303.69

24 909 124,58

19 066 632.49

19 242 494.85

652 092.83

652 092.83

100 604.45

100 604.45

0.00
4 487 139.18

0.00
4 487 139.18

-37 774,87

4 375 122.26

4 375 122.26

-53 516,48

4 196 073.94

4 196 073.94

14 543 754.54

17 244 350.25

2 933 334.68

2 933 334.68

2 524 054.32

2 524 054.32

1 143 637.01

1 143 637.01

3 904 246.65

3 904 246.65

2 423 707.01

2 423 707.01

0,00
10 332 499,53

Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā

16 220 000,17

KPFI-13
(1.kārta)
KPFI-13
(2.kārta)
KPFI-13
(3.kārta)
KPFI-13
(4.kārta)

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā

KPFI-14

Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un
pilotprojektu īstenošana

Atgūtais
2016-2021

-3 889.52

- 280 422,74

- 376 042,25

850 000,85

Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā
Zema enerģijas patēriņa ēkas

Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai

Pārskaitīts
2009.-2015.gadā

39 437 561,54

2 414 381.96
859 508.87
3 240 280.28
7 644 412,87

6 042 671,98

97 303.57
0.00
5 883 135,22
7 702 320,45

4 000 000,00

3 975 000,14

Finansējuma
ietaupījumi*

-2 914 429,73

25 107 641,02

-6 505 272.66

1 551 293.13
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KPFI-15
(1.kārta)
KPFI-15
(2.kārta)
KPFI-15
(3.kārta)
KPFI-15
(4.kārta)
KPFI-15
(5.kārta)
KPFI-16

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai

Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts
elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai
Kopā:

2 439 732.22

2 439 732.22

7 203 385.72

7 204 011.85

-15 766,06

25 649 761.75

25 650 537.20

-775.45

-54 253 865,83

22 329 214.64

22 329 214.64

9 709 411.14

9 709 411.14

5 012 238,12

2 868 069.78

2 972 281.57

- 108 453,63

2 148 410,18

204 160 002,00

196 348 179.72

199 334 140.68

-3 791 070,73

8 616 932,05

13 062 499,71

* Finansējuma apjoms, ko veido atmaksātais finansējums un nesaņemtais finansējums no saistībām par noteiktā daudzuma vienību pārdošanas

Kopējais konkursu ietvaros pieejamais KPFI finansējums bija EUR 204 160 002,00.
Laika periodā no 2009. – 2015. gadam KPFI projektu īstenotājiem tika pārskaitīti EUR
199 334 140,68. Laika periodā no 2016. gada līdz 2021. gadam tika atgūts finansējums
EUR 3 791 070,73 apmērā, tai skaitā 2021. gadā EUR 714 414,00 apmērā. Finansējuma
apjoms, ko veido atmaksātais finansējums un nesaņemtais finansējums no saistībām par
noteiktā daudzuma vienību pārdošanas veido EUR 8 616 932,05.
Uz 2021. gada 31. decembri pēcieviešanas monitoringā esošo projektu skaits ir 80
projekti. Pārskats par KPFI ietvaros noslēgtajiem projektu līgumiem sniegts Tabulā Nr. 3
Tabula Nr.3. Pārskats par noslēgtajiem līgumiem KPFI konkursos
Nr.

Noslēgtie
līgumi

Izbeigti līgumi

Pabeigtie projekti*

Pēcieviešanas
monitoringā esošo
projektu skaits

KPFI-1
KPFI-2
KPFI-3
KPFI-4
KPFI-5
KPFI-6
KPFI-7
KPFI-8
KPFI-10

56
0
56
0
19
5
14
0
20
7
13
0
51
27
24
0
29
6
23
1
48
8
36
0
46
7
38
3
17 + 5
0+0
17 + 5
0
28
12
14
1
1146 +
0
KPFI-11
285 + 220
861 + 900
1120
KPFI-12
65
22
40
5
24 + 23 +
0+0+0+0
KPFI-13
3+0+0+0
21 + 23 + 12 + 30
12 + 30
KPFI-14
18
5
13
0
17 + 53 +
1+ 6+ 26+ 26+ 11
13 + 40 + 135 + 118
KPFI-15
153 + 127
2 + 12 + 18 + 9 + 3
+ 59
+ 62
KPFI-16
131
29
100
0
Kopā:
3300
680
2605
80
* “Pabeigts projekts” nozīmē, ka projekta ietvaros ir pilnībā pabeigtas līgumā par projekta īstenošanu plānotās aktivitātes un
ir veikts noslēguma maksājums

No Tabulas Nr. 3 datiem var secināt, ka projektu īstenošana KPFI ietvaros ir pilnībā
pabeigta, t.i. projektu ietvaros ir pilnībā pabeigtas līgumos par projektu īstenošanu
plānotās aktivitātes un ir veikti noslēguma maksājumi. Izbeigto līgumu par projektu
īstenošanu skaits, salīdzinot ar sākotnēji noslēgto līgumu par projektu īstenošanu skaitu,
ir aptuveni piektā daļa no visiem noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu (20,6%).
72,7 % no izbeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir saistīti ar projektu konkursu
“Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā”, kura ietvaros tika
noslēgti projektu līgumi ar 2266 projektu iesniedzējiem. Galvenie iemesli līgumu par
projektu īstenošanu izbeigšanai bija projektu neīstenošana noteiktajā termiņā,
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nepietiekamie finanšu resursi un tehniskie ierobežojumi atjaunojamo energoresursu
tehnoloģiju uzstādīšanai vai pieslēgšanai siltumapgādes vai elektroapgādes sistēmai.
Nākamajās nodaļās tiks sniegta informācija par tiem KPFI konkursiem, kuriem
2021. gada ietvaros tika veiktas iepriekšējā perioda (2020. gada) monitoringa pārskatu
pārbaudes, pārbaudes projektu īstenošanas vietās vai 2021. gadā tika saņemta KPFI
finansējuma atmaksa.
4.1. Konkurss “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”
Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) emisiju samazināšana,
samazinot siltumenerģijas patēriņu Latvijas Republikas (turpmāk – LV) pašvaldību ēkās
un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai. Projektu
īstenotāji – pilsētu un novadu pašvaldības. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija
EUR 24 999 857,7117. Konkursā tika apstiprināti 56 projektu iesniegumi par kopējo KPFI
finansējuma summu EUR 37 135 966,64.
Konkursa ietvaros tika pabeigti 56 projekti.
Kopējais projektu īstenošanai izmaksātais finansējums sastāda EUR 31 400 442,91,
atmaksāts neattiecināms KPFI līdzfinansējums EUR 3 889,52 apmērā.
Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši noslēgtajiem un
pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 10 799 tCO2 apmērā. Šo
projektu ietvaros energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi veikti kopumā 224 ēkās.
2021. gadā VIF neveica iepriekšējā perioda (2020. gada) monitoringa pārskatu
pārbaudes.
4.2. Konkurss “Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem
energoresursiem”
Konkursa mērķis ir CO2 emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām,
kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos
energoresursus. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 11 500 142,2918.
Projektu īstenotāji – LV reģistrēti komersanti un LV pilsētu vai novadu pašvaldībām un
izglītības iestādes. Konkursā tika apstiprināti 47 projektu iesniegumi (11 pašvaldības,
viena izglītības iestāde, 35 komersanti) par kopējo KPFI finansējuma summu EUR
11 220 845,36.
Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 17 570 000 jeb EUR 24 999 857,71.
Konkursa ietvaros pieejamais sākotnējais finansējums tika mainīts saskaņā ar 03.11.2009. MK noteikumiem Nr. 1288 (nosakot LVL 26 193 405 jeb EUR
37 269 857,60), 18.01.2011. MK noteikumiem Nr.48 (nosakot LVL 25 159 850 jeb EUR 35 799 241,32), 11.10.2011. MK noteikumiem Nr.797 (nosakot
LVL 23 762 460,61 jeb EUR 33 810 935,35). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma
ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.660 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai” īstenošanai.
18
Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 8 082 346 jeb EUR 11 500 142,29, ar
19.11.2013. MK noteikumiem Nr.1341 (nosakot EUR 11 500 142,29). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu
izbeigšanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.662 ietaupījums tika novirzīts konkursa
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” konkursa īstenošanai.
17
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Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 51 projektu iesniedzēju, no tiem
24 projekti tika pabeigti, bet ar 27 projektu iesniedzējiem līgumi par projektu īstenošanu
tika izbeigti. Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši
pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 5 579 tCO2 apmērā.
Konkursa ietvaros projektu īstenošanai kopējais izmaksātais finansējuma apmērs ir
EUR 4 136 152,16. 2021. gadā atmaksāts neattiecināms KPFI līdzfinansējums EUR 189
726,97 apmērā.
2021. gadā VIF neveica iepriekšējā perioda (2020. gada) monitoringa pārskatu
pārbaudes.
4.3. Konkurss “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās”
Konkursa mērķis ir CO2 emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un
apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu LV valsts dibināto un pašvaldību dibināto
profesionālās izglītības iestāžu (turpmāk – valsts un pašvaldību profesionālās izglītības
iestādes) ēkās. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 16 988 821,4419. Projekta
īstenotāji – valsts vai pašvaldību profesionālās izglītības iestādes. Konkursā apstiprināti
29 projektu iesniegumi (23 projektu iesniegumi tika apstiprināti projekta sākotnējā KPFI
finansējuma ietvaros un seši projektu iesniegumi – papildus pārdalītā finansējuma
ietvaros) par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 16 988 821,44.
Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar visiem 29 projektu iesniedzējiem,
no tiem 23 projekti ir pabeigti, bet ar sešiem projektu iesniedzējiem līgumi par projektu
īstenošanu izbeigti. Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši
pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 4 253 tCO2 apmērā.
Konkursa ietvaros projektu īstenošanai kopējais izmaksātais finansējums sastāda
EUR 13 180 414,12.
2021.gadā VIF veica trīs iepriekšējā perioda (2020. gada) monitoringa pārskatu
pārbaudes.
4.4. Konkurss “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
ražošanas ēkās”
Konkursa mērķis ir SEG emisiju samazināšana, uzlabojot komersantu ražošanas un
pakalpojumu sniegšanas ēku un ražošanas tehnoloģisko iekārtu (atbilstoši definīcijai, kas
noteikta normatīvajos aktos, kas reglamentē uzņēmumu ienākuma nodokli)
19

Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 10 225 798 jeb EUR 16 988 821,44, ar
30.11.2010. MK noteikumiem Nr.1092 (nosakot LVL 11 563 312,20 jeb EUR 16 453 110,97), ar 22.03.2011. MK noteikumiem Nr.217 (nosakot LVL
11 939 811,66 jeb EUR 16 988 821,44). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu izbeigšanas rezultātā izveidojās
KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 14.08.2012. MK noteikumiem Nr.558 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” konkursa īstenošanai, savukārt saskaņā ar 13.05.2013. MK noteikumiem Nr.252 ietaupījums tika novirzīts
konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanai.
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energoefektivitāti. Konkursā pieejamais KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR
14 000 00020. Projekta īstenotāji – LV reģistrēti komersanti.
Konkursā apstiprināti 49 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu
EUR 11 561 178,28. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 48 projektu
iesniedzējiem, no tiem 36 projekti tika pabeigti, bet ar 8 projektu iesniedzējiem līgumi par
projektu īstenošanu izbeigti. Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums
atbilstoši pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 8 951 tCO2 apmērā.
Konkursa ietvaros projektu īstenošanai kopējais izmaksātais finansējums sastāda
EUR 8 684 874,59.
2021. gadā VIF neveica iepriekšējā perioda (2020. gada) monitoringa pārskatu
pārbaudes.
4.5. Konkurss “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai
pašvaldību ēkās”
Konkursa mērķis ir CO2 emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un
apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu LV pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas
nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai. KPFI kopējais pieejamais
finansējums bija EUR 12 125 002,1321. Projekta īstenotāji – LV pilsētas vai novada
pašvaldības.
Konkursā tika apstiprināti 46 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma
summu EUR 24 909 124,58.
Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar visiem 46 projektu iesniedzējiem,
no tiem 38 projektu īstenošana ir pabeigta, bet ar 7 projektu iesniedzējiem līgumi par
projektu īstenošanu izbeigti. Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums
atbilstoši pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 7 746 tCO2 apmērā.
Konkursa ietvaros kopējais projektu īstenošanai izmaksātais finansējuma apjoms ir
EUR 19 242 494,85. 2021.gadā atgrieztais finansējums ir EUR 200 179,89.
2021. gadā VIF veica 4 iepriekšējā perioda (2020. gada) monitoringa pārskatu
pārbaudes.

Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 9 839 256 jeb EUR 14 000 000, ar
30.11.2010. MK noteikumiem Nr.1093 (nosakot LVL 8 501 741,80 jeb EUR 12 096 888,75), ar 22.03.2011. MK noteikumiem Nr.222 (nosakot LVL
8 125 242,34 jeb EUR 11 561 178,28). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projektu īstenošanu izbeigšanas
rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 14.08.2012. MK noteikumiem Nr.553 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai, savukārt saskaņā ar 13.05.2013. MK noteikumiem Nr.253 ietaupījums tika novirzīts
konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanai.
21
Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 8 521 500 jeb EUR 12 125 002,13, ar
18.01.2011. MK noteikumiem Nr.49 (nosakot LVL 16 108 843 jeb EUR 22 920 818,61), ar 11.10.2011. MK noteikumiem Nr.798 (nosakot LVL
17 506 232,39 jeb EUR 24 909 124,58). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu izbeigšanas rezultātā izveidojās
KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.663 ietaupījums tika novirzīts KPFI-15 „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” konkursa īstenošanai.
20
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4.6. Konkurss “Zema enerģijas patēriņa ēkas”
Konkursa mērķis ir CO2 emisiju samazināšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēku
būvniecību, kā arī esošu ēku rekonstrukciju vai vienkāršoto renovāciju. KPFI kopējais
finansējums bija EUR 10 332 499,5322. Projekta īstenotāji – tiešās un pastarpinātās
pārvaldes iestādes, pašvaldības, LV reģistrēti komersanti un fiziskas personas.
Konkursā tika apstiprināts 31 projektu iesniegums par kopējo KPFI finansējuma
summu EUR 10 332 499,53. Kopumā līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 28
projektu iesniedzējiem, no tiem 14 projektu īstenošana ir pabeigta, bet ar 12 projektu
iesniedzējiem līgumi par projektu īstenošanu izbeigti. Konkursa ietvaros plānotais CO2
emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir
paredzēts 1 426 tCO2 apmērā, jaunbūvju gadījumā CO2 samazinājums netiek aprēķināts.
Konkursa ietvaros projektu īstenošanai kopējais izmaksātais finansējuma apmērs ir
EUR 4 487 139,18. 2021.gadā atmaksāts neattiecināms KPFI līdzfinansējums EUR
37 774,87 apmērā.
2021. gadā VIF veica vienu iepriekšējā perioda (2020. gada) monitoringa pārskatu
pārbaudi. Projektu īstenošanas pārbaudes notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu
ikgadējam pārbaužu plānam.
4.7. Konkurss “Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai”
Konkursa mērķis ir CO2 emisiju samazināšana, ieviešot tehnoloģijas, kurās izmanto
atjaunojamos energoresursus siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai, kā arī
nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz
tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus. KPFI kopējais finansējums
bija EUR 39 437 561,5423. Projekta īstenotāji – pašvaldības un tiešās vai pastarpinātās
pārvaldes iestādes un LV reģistrēti komersanti.
Konkursa ietvaros tika apstiprināti 65 projektu iesniegumi par kopējo KPFI
finansējumu EUR 38 369 219,58. Konkursa ietvaros 40 projektu īstenošana ir
noslēgusies, bet ar 22 projektu iesniedzējiem līgumi par projektu īstenošanu izbeigti.
Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem līgumiem
par projektu īstenošanu ir paredzēts 92 996 tCO2 apmērā.
Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR
17 244 350,25 apmērā, atgūts KPFI finansējums EUR 2 914 429,73 apmērā, tai skaitā
2021. gadā EUR 213 834,02 apmērā.
Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 7 261 722 jeb EUR 10 332 499,53. Ņemot
vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projektu īstenošanu izbeigšanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma
ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.667 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai” īstenošanai.
23
Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 27 716 876 jeb EUR 39 437 561,54.
Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu izbeigšanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā
ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.666 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”
īstenošanai.
22
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Pārskata periodā veiktas 7 monitoringa pārskatu pārbaudes Tika veiktas 8 projekta
pēcnovērtējuma pārbaudes ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu
novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam.
4.8. Konkurss “Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
Konkursa mērķis ir CO2 emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus
paņēmienus, kas ļauj samazināt elektroenerģijas esošo patēriņu. KPFI kopējais
finansējums I kārtā bija EUR 4 000 000, II kārtā bija EUR 1 604 787,96, III kārtā bija
EUR 1 038 418,81, savukārt IV kārtā bija EUR 4 231 558,1824. Projekta īstenotāji – LV
pašvaldības, tās iestādes vai aģentūras, vai komersanti.
Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem
līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 3 897 tCO2 apmērā. Konkursa I un II kārtas
ietvaros pārbaudes projekta īstenošanas vietās nav veiktas.
Konkursa IV kārta
Konkursā apstiprināti 32 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu
EUR 4 231 558,18. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 30 projektu
iesniedzējiem par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 4 155 409,30.
Konkursa ietvaros projektu īstenošanai izmaksāts finansējums EUR 3 904 246,65
apmērā.
2021. gadā VIF neveica iepriekšējā perioda monitoringa pārskatu pārbaudes Tika
veiktas 13 projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projektu īstenošanas vietās, no tām 12 bija
ar pozitīvu rezultātu un 1 ar iebildumu.
4.9. Konkurss “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”
Konkursa ietvaros pieejamā finansējuma izmantošanai no 2012.-2015. gadam tika
īstenotas piecas atsevišķas kārtas.
Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem
līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 47 954 tCO2 apmērā.
24

Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums KPFI-13 I kārtai saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 2 811 216 jeb EUR
4 000 000, ar 13.05.2013. MK noteikumiem Nr.251 apstiprināts KPFI finansējums KPFI-13 II kārtai (II kārtai tika noteikts LVL 1 127 851,40 jeb EUR
1 604 787,96, nosakot arī, ka pieejamo finansējuma apjomu konkursa II kārtā un turpmākajās kārtās paziņos, ievietojot sludinājumu oficiālajā laikrakstā
"Latvijas Vēstnesis"), ar 19.11.2013. MK noteikumiem Nr.1338 (I kārtai nosakot EUR 4 000 000 un II kārtai nosakot EUR 1 604 787,96). Atbilstoši
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (07.10.2013., Nr.195 (5001), OP 2013/195.PD1) publicētajam noteikts, ka III kārtas finansējums ir LVL 729 804,89 jeb
EUR 1 038 418,81. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projekta īstenošanu izbeigšanas rezultātā izveidojās
KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 30.10.2012. MK noteikumiem Nr.738 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai. Atbilstoši laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (19.02.2015., Nr.35 (5353), OP 2015/35.PD3)
publicētajam noteikts, ka IV kārtas finansējums ir EUR 2 000 000,00. Atbilstoši laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (12.05.2015., Nr.91 (5409), OP
2015/91.DA9) publicētajam noteikts, ka IV kārtas ietvaros papildus pieejams finansējums ir EUR 2 231 558,18. Tādejādi kopējais finansējums veido EUR
4 231 558,18.
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Konkursa I kārta
Konkursa I kārtas mērķis ir SEG samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām,
kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos
energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās
ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ražošanas ēku
energoefektivitāti. KPFI kopējais finansējums bija EUR 4 502 844,3825. Projekta
īstenotāji – LV reģistrēti komersanti.
Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 17 projektu iesniedzējiem. Līgumi
par projektu īstenošanu tika izbeigti ar diviem projektu iesniedzējiem.
Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 2 439 732,22
apmērā. Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem
līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 6 025 tCO2 apmērā.
2021. gadā VIF veica 2 iepriekšējā perioda monitoringa pārskatu pārbaudes.
Konkursa II kārta
Konkursa II kārtas mērķis ir SEG samazināšana, nodrošinot pāreju no
tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto
atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai
nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot izglītības iestāžu,
ražošanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku energoefektivitāti.
KPFI kopējais finansējums saskaņā ar konkursa sludinājumu oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis” bija EUR 30 151 770,2226. Projekta īstenotāji – Latvijas Republikā
reģistrēti komersanti vai LV reģistrētas valsts, pašvaldību vai citu juridisku vai fizisku
personu dibinātas iestādes, kuras uzdevums ir izglītības programmu īstenošana, vai
komercsabiedrība, kurai izglītības programmu īstenošana ir viens no darbības veidiem.
Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 53 projektu iesniedzējiem. Līgumi
par projektu īstenošanu tika izbeigti ar 12 projektu iesniedzējiem. Konkursa ietvaros
projektu īstenošanai izmaksātais finansējuma apjoms ir EUR 7 204 011,85, atgūts EUR
15 766,06, tai skaitā 2021. gadā EUR 15 139,93 apmērā. Konkursa ietvaros plānotais CO2
emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir
paredzēts 4 493 tCO2 apmērā.
2021. gadā VIF veica 9 iepriekšējā perioda monitoringa pārskatu pārbaudes un 1
projekta pēcnovērtējuma pārbaudi projekta īstenošanas vietā, kas bija ar iebildumiem.

MK 14.08.2012. noteikumos Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai" nolikums” noteikts, ka, ja tiek mainīts konkursā pieejamā finansējuma apjoms, tad tiek publicēts attiecīgs paziņojums par
konkursā pieejamo finansējumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (30.08.2012., Nr.137 (4740), OP
2012/137.PD5) tika noteikts, ka KPFI-15 I kārtas finansējums ir LVL 3 164 617,04 jeb EUR 4 502 844,38.
26
Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (05.10.2012., Nr.158 (4761), OP 2012/158.PD3) tika noteikts, ka KPFI-15 II kārtas finansējums ir
LVL 21 190 784,72 jeb EUR 30 151 770,22, atbilstoši publicētajam paziņojumam (16.10.2012., Nr.163 (4766), OP 2012/163.PD4) finansējums tika
noteikts LVL 16 135 328,77 jeb EUR 22 958 504,46, atbilstoši publicētajam paziņojumam (16.11.2012., Nr.182 (4785), OP 2012/182.PD2) finansējums
tika noteikts LVL 31 189 255,51 jeb EUR 44 378 312,46.
25
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Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS
noteiktajam.
Konkursa III kārta
Konkursa III kārtas mērķis ir SEG emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no
tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto
atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai
nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku
energoefektivitāti.
KPFI kopējais finansējums bija EUR 19 361 873,3027.
Projekta īstenotāji:
• komersanti, tai skaitā ārstniecības iestādes, kuras nesniedz valsts budžeta
apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
• izglītības iestādes, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības
iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;
• ārstniecības iestādes, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības
aprūpes pakalpojumus;
• kultūras institūcijas, kuras finansē kultūras aktivitātes un kuru darbības
pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.
Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 153 projektu iesniedzējiem par
kopējo KPFI finansējumu EUR 31 025 413,44. Līgumi par projektu īstenošanu izbeigti ar
18 projektu iesniedzējiem.
Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR
25 650 537,20 apmērā, atmaksāts neattiecināms KPFI līdzfinansējums EUR 775,45
apmērā. Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem
līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 16 332 tCO2 apmērā.
2021. gadā VIF veica 32 iepriekšējā perioda (2020. gada) monitoringa pārskatu
pārbaudes un 5 projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projekta īstenošanas vietās, no kurām
2 bija pozitīvs vērtējums un 3 bija vērtējums ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto
neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam.
Konkursa IV kārta
Konkursa IV kārtas mērķis ir SEG emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no
tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto
atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai
nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku
energoefektivitāti.
27

Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (21.06.2013., Nr.119 (4925), OP 2013/119.PD1) tika noteikts, ka KPFI-15 III kārtas finansējums
ir LVL 13 607 602 jeb EUR 19 361 873,30, atbilstoši publicētajam paziņojumam (01.11.2013., Nr.214 (5020), OP 2013/214.PD1) finansējums tika
noteikts LVL 24 113 608,76 jeb EUR 34 310 574,16.
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KPFI kopējais finansējums saskaņā ar konkursa sludinājumu oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis” bija EUR 14 492 667,2228.
Projekta īstenotāji:
• komersanti, tai skaitā ārstniecības iestādes, kuras nesniedz valsts budžeta
apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
• izglītības iestādes, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības
iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;
• ārstniecības iestādes, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības
aprūpes pakalpojumus;
• kultūras institūcijas, kuras finansē kultūras aktivitātes un kuru darbības
pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.
Līgumi par projekta īstenošanu tika parakstīti ar 127 projektu iesniedzējiem par
kopējo KPFI finansējumu EUR 26 669 771,14. Līgumi par projektu īstenošanu izbeigti ar
9 projektu iesniedzējiem.
Kopējais konkursa ietvaros projektu īstenošanai izmaksātais finansējums sastāda
EUR 22 329 214,63. Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši
pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 12 564 tCO2 apmērā .
2021. gadā VIF veica 39 iepriekšējā perioda monitoringa pārskatu pārbaudes un 30
projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projekta īstenošanas vietās, kur 7 vērtējamas pozitīvi
un 23 ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek
veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam.
Konkursa V kārta
Konkursa V kārtas mērķis ir SEG emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no
tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto
atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai
nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku
energoefektivitāti.
KPFI kopējais finansējums saskaņā ar konkursa sludinājumu oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis” bija EUR 6 332 737,0529.
Projekta īstenotāji:
• komersanti, tai skaitā ārstniecības iestādes, kuras nesniedz valsts budžeta
apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (03.02.2014., Nr.23 (5082), OP 2014/23.PD1) tika noteikts, ka KPFI-15 IV kārtas finansējums ir
EUR 14 492 667,22, atbilstoši publicētajam paziņojumam (25.06.2014., Nr.121 (5181), OP 2014/121.PD1) finansējums tika noteikts EUR 15 637 740,62,
atbilstoši publicētajam paziņojumam (26.06.2014., Nr.122 (5182), OP 2014/122.PD1) finansējums tika noteikts EUR 27 404 343,58.
29
Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (01.07.2014., Nr.126 (5186), OP 2014/126.PD2) tika noteikts, ka KPFI-15 V kārtas finansējums
ir EUR 6 332 737,05, atbilstoši publicētajam paziņojumam (23.12.2014., Nr.255 (5315), OP 2014/255.PD4) finansējums tika noteikts EUR 9 242 048,16.
Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projekta īstenošanu izbeigšanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma
ietaupījums, tad saskaņā ar 17.02.2015. MK noteikumiem Nr.79 finansējuma ietaupījumu atbildīgā iestāde var izmantot citu finanšu instrumenta atklāto
konkursu ietvaros īstenojamo projektu finansēšanai.
28
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• izglītības iestādes, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības
iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;
• ārstniecības iestādes, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības
aprūpes pakalpojumus;
• kultūras institūcijas, kuras finansē kultūras aktivitātes un kuru darbības
pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.
Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 62 projektu iesniedzējiem par
kopējo KPFI finansējumu EUR 10 900 519,86. Līgumi par projektu īstenošanu izbeigti ar
trīs projektu iesniedzējiem.
Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 9 709 411,14
apmērā. Konkursa ietvaros plānotais CO2 emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem
līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 4 897 tCO2 apmērā .
2021. gadā VIF veica 12 iepriekšējā perioda monitoringa pārskatu pārbaudes un 26
projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projekta īstenošanas vietā, kur 7 vērtējamas pozitīvi
un 19 ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek
veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam.
4.10. Konkurss “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā –
atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”
Konkursa mērķis ir veicināt SEG emisiju samazināšanu, atbalstot tādu
transportlīdzekļu ieviešanu Latvijā, kuri pēc savas konstrukcijas par vienīgo mehānisko
dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG
emisijas ir 0 g/km (turpmāk – elektromobilis), un tādu uzlādes staciju izveidi Latvijā,
kuras neatkarīgi no to faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo
vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejamas ikvienai
personai, kura nav attiecīgās uzlādes stacijas īpašnieks (turpmāk – publiski pieejama
uzlādes stacija).
KPFI kopējais finansējums bija EUR 5 012 238,1230, kas vienādās daļās ir sadalīts
trīs dažādām atbalstāmajām aktivitātēm, katrai aktivitātei nosakot EUR 1 670 746,04
apjomu.
Projekta īstenotāji – LV tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, atvasinātās
publiskās personas vai LV reģistrēti komersanti.
Līgumi par projekta īstenošanu tika parakstīti ar 131 projektu iesniedzēju. Līgumi
par projektu īstenošanu izbeigti 29 projektu iesniedzējiem, t.sk. divi līgumi par projektu
īstenošanu ir izbeigšanas procesā.
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Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija EUR 5 012 238,12. Ņemot vērā, ka konkursa
ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projektu īstenošanu izbeigšanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā
ar 17.06.2014. MK noteikumiem Nr.338 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”
īstenošanai.
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Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējuma apjoms EUR
2 972 281,57 apmērā, atmaksāts neattiecināms KPFI līdzfinansējums EUR 108 453,63
apmērā, tai skaitā 2021. gadā EUR 4 241,84 apmērā.
2021. gadā VIF neveica iepriekšējā perioda (2020. gada) monitoringa pārskatu
pārbaudes.
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5. Administratīvais izdevums
2021. gadā KPFI administratīvie izdevumi tika apgūti EUR 15 418,00 apmērā.
Administratīvo izdevumu pozīcijas atspoguļotas Tabulā Nr. 4
Tabula Nr. 4. KPFI administratīvie izdevumi 2009.-2021. gadā
Kopējie izdevumi, EUR

Izdevumu pozīcija

2009.-2020. gads

Kopā

2021. gads

Atlīdzība (atalgojums, slimības nauda, darba devēja
sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas)

863 278,15

0

863 278,15

Komandējumi

104 246,41

0

104 246,41

Uzturēšanas izdevumi (biroja preces, sakaru
pakalpojumi,
transporta
pakalpojumi,
telpu
uzturēšana, noma u.c.)

154 711,16

0

154 711,16

2 332 706,24

15 418,00

2 348 124,24

1 126 615,05

0

1 130 832,12

88 570,64

0

88 570,64

Maksājumi Vides investīciju fondam
Juridisko personu pakalpojumi (priekšizpētes,
juridiskie pakalpojumi, audita pakalpojumi,
tulkošanas pakalpojumi, sabiedrības informēšanas
pasākumu organizēšana, informatīvo materiālu
sagatavošana u.c.)
Kapitāliegādes
Kopā:

4 670 127,65

15 418,00 4 689 762,72

Līdz 2021. gada 31. decembrim KPFI administrācijai, VIF, atalgojumam,
atbilstības nodrošinājumam Kioto protokola ietvaros, starptautisko auditu veikšanai,
tulkojumiem un citiem nepieciešamajiem pakalpojumiem kopumā ir iztērēti EUR
4 689 762,72
Saskaņā ar 2021. gada 23. novembrī Saeimā pieņemto likumu “Par valsts budžetu
2022. gadam” VARAM budžeta apakšprogrammā 27.01.00 “Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta administrācija” izdevumi 2022. gadā plānoti 25 230 EUR apmērā.
Tabula Nr. 5 No KPFI pieejamā finansējuma sadalījums gadu griezumā budžeta
apakšprogrammā 27.01.00

(1)

Likumā “Par valsts
budžetu 2022.gadam”
2022. gadam
apstiprināts, EUR
(2)

4 689 762,72

25 230,00

Izpilde līdz
31.12.2021., EUR

Likumā “Par valsts
Likumā “Par valsts
budžetu 2022. gadam”
budžetu 2022. gadam”
2023. gadam apstiprināts, 2024. gadam apstiprināts,
EUR
EUR
(3)
(4)
0,00
0,00

6. Vides kvalitātes uzlabojumi
Projektu rezultātu monitoringu īsteno KPFI finansējuma saņēmēji un tā ietvaros
finansējuma saņēmējs sagatavo pārskatu, piemēram, tajā norādot ēkas, kurās projekta
ietvaros veiktas aktivitātes, katras ēkas siltumenerģijas patēriņu, saražoto enerģijas
apjomu ar atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, kā arī sasniegto CO2 emisiju
samazinājumu pārskata periodā. Pēc līguma par projekta īstenošanu termiņa beigām
finansējuma saņēmējs katru gadu veic monitoringu par sasniegtajiem projekta
rezultātiem un līdz nākamā gada 31. janvārim iesniedz monitoringa pārskatu VIF.
Informatīvā ziņojuma pielikumā “Apkopojums par KPFI ietvaros īstenoto
projektu konkursu projektu monitoringa rezultātiem 2021.gadā” sniegts apkopojums
par konkursu projektu rezultātu monitoringu par 2021. gadu. Projektu rezultātu
monitorings notiek 7 KPFI konkursos. Pielikumā nav iekļauti 2 545 projekti, jo tiem
CO2 emisiju samazinājuma monitorings ir noslēdzies, vai nav bijis jāveic atbilstoši
attiecīgā KPFI konkursa MK noteikumiem vai projekta īstenošanas līgumos
noteiktajam. Projektu rezultātu monitorings nav jāveic šādos konkursos: “Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību
profesionālās izglītības iestāžu ēkā”, “Atjaunojamo energoresursu izmantošana
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, “Siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazinošu tehnoloģiju attīstība”, “Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām”, “Atjaunojamo energoresursu
izmantošana mājsaimniecību sektorā” un “Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana
pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (I un II kārta).
Tabula Nr.6 “Pārskats par KPFI projektu skaitu, kuriem monitorings nav jāveic”
Konkursa nosaukums
1. Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārta)
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana
3. Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās
4. Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem
5. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību
profesionālās izglītības iestāžu ēkās
6. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās
7.Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās
(pašvaldību ēku II kārta)
8. Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un
iespējām
9. Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā
10. Zema enerģijas patēriņa ēkas
11. Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā (I kārta)
11. Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā II kārta
12. Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai

Neiekļautie projekti

56
14
13
24
23
38
37
22
0
13
861
900
42
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13. Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā (I kārta)
13.1. Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā (II kārta)
13.2. Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā (III kārta)
13.3. Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā (III kārta)
14. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu
īstenošana
15. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai (I kārta)
15.1. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai (II kārta)
15.2. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai (III kārta)
15.3. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai (IV kārta)
15.4. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai (IV kārta)
16. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un
to uzlādes infrastruktūras ieviešanai
Kopā:

21
23
12
30
13
14
34
110
94
49
102
2 545

Turpmāk informatīvajā ziņojumā un tā pielikumā sniegta informācija par
projektu konkursu 2021. gada projektu monitoringa rezultātiem uz 2022. gada jūniju,
ņemot vērā finansējuma saņēmēju sniegto informāciju. Ja tiek konstatēts, ka projekta
iesniegumā norādītais CO2 emisiju samazinājums gadā, salīdzinot ar monitoringa
pārskatā norādīto CO2 emisiju samazinājumu gadā, nav sasniegts, VIF rīkojas atbilstoši
MK noteikumos par KPFI konkursa īstenošanu noteiktajam.
1) KPFI konkurss “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai pašvaldību ēkās”
Projektu rezultātu monitorings notiek 1 projektā, 37 projektos monitoringa
periods ir noslēdzies.
Kopumā par 2021. gadu ir iesniegts viens projektu monitoringa pārskats.
Plānotais CO2 emisiju samazinājums ir 268 tCO2 apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts
ir 200 tCO2, kas ir 75% no paredzētā apjoma.
2) KPFI konkurss “Zema enerģijas patēriņa ēkas”
Kopumā projektu rezultātu monitorings notiek vienā projektā, 13 projektos
monitoringa periods ir noslēdzies.
Projekta monitoringa pārskats par 2021. gadu ir iesniegts, plānotais CO 2 emisiju
samazinājums ir 105 tCO2 apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 109 tCO2, kas ir
104% no paredzētā apjoma.
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3) KPFI konkurss “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai” (I., II., III., IV. un V. kārta)
Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-15 I. kārtas ietvaros tiek
veikts vienam projektam, 14 projektos monitoringa periods ir noslēdzies.
2021. gada monitoringa pārskats ir iesniegts, plānotais CO 2 emisiju
samazinājums ir 3 971 tCO2 apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 7 817 tCO2, kas ir
197 % no plānotā apjoma.
Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-15 II. kārtas ietvaros tiek
veikts 7 projektiem, 34 projektos monitoringa periods ir noslēdzies.
Kopumā par 2021. gadu ir apstiprināti 5 projektu monitoringa pārskati. Plānotais
CO2 emisiju samazinājums septiņiem projektiem ir 882 tCO2 apmērā, savukārt
sasniegtais rezultāts ir 887 tCO2, kas ir 101 % no plānotā apjoma.
Izskatot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2021. gadu ir šādi rezultāti:
sešos projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, vienā projektā
plānotais CO2 emisiju samazinājums nav sasniegts.
Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-15 III.kārtas ietvaros tiek
veikts 25 projektiem, 110 projektiem monitoringa periods ir noslēdzies.
Kopumā par 2021. gadu ir apstiprināti 23 projektu monitoringa pārskati.
Plānotais CO2 emisiju samazinājums no 25 projektiem ir 1930 tCO2 apmērā, savukārt
sasniegtais rezultāts ir 2065 tCO2, kas ir 107 % no plānotā apjoma.
Izskatot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2021. gadu, ir šādi rezultāti:
21 projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, divos projektos
plānotais CO2 emisiju samazinājums nav sasniegts.
Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-15 IV.kārtas ietvaros
kopumā tiek veikts 24 projektiem, 94 projektam monitoringa periods ir beidzies.
Kopumā par 2021. gadu ir apstiprināti 20 projektu monitoringa pārskati.
Plānotais CO2 emisiju samazinājums no 22 projektiem ir 1867 tCO2 apmērā, savukārt
sasniegtais rezultāts ir 1969 tCO2, kas ir 105 % no plānotā apjoma.
Izskatot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2021. gadu, ir šādi rezultāti:
16 projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 6 projektos
plānotais CO2 emisiju samazinājums nav sasniegts.
Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-15 V.kārtas ietvaros tiek
veikts 10 projektiem, 49 projektiem monitoringa periods ir beidzies.
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Kopumā par 2021. gadu ir apstiprināti 9 projektu monitoringa pārskati. Plānotais
CO2 emisiju samazinājums 9 projektiem ir 485 tCO 2 apmērā, savukārt sasniegtais
rezultāts ir 485 tCO2, kas ir 100% no plānotā apjoma.
Izskatot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2021. gadu, ir šādi rezultāti:
piecos projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, četros
projektos plānotais CO2 emisiju samazinājums nav sasniegts.
2021. gada ietvaros visu KPFI konkursu projektu kopējais CO 2 emisiju
samazinājums ir 13 571 tCO2, kas ir 142 % no plānotā apjoma.

Pielikumā:
Apkopojums par KPFI ietvaros īstenoto projektu konkursu projektu monitoringa
rezultātiem 2021. gadā.
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs

S.Beļavska, 67026908,
sandra.belavska@varam.gov.lv

A. T. Plešs

