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Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 
2009.-2014.gada perioda programma 
“Nacionālā klimata politika” 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
Attīstības instrumentu departaments 
Solvita Ciganska 
17/10/2013 

Saturs 

• Programmas nosacījumi 

• Atklātais konkurss 

• Neliela apjoma grantu shēmas konkurss 



23/10/2013 

2 

Programmas nosacījumi (1) 

Programmas mērķis  

Atbalstīt Latviju nacionālās klimata politikas izstrādē 

Kopējais programmas finansējums  

EUR 11 205 406, t.sk. EEZ līdzfinansējums EUR 10 365 000  

Programmas uzdevumi  

1) uzlabot siltumnīcefekta gāzu (SEG) inventarizācijas nacionālo 
sistēmu 

2) izstrādāt klimata pārmaiņu pielāgošanās politiku 

3) atbalstīt pasākumus SEG emisiju samazināšanai 

4) attīstīt pētniecisko kapacitāti klimata pārmaiņu jomā 

5) veicināt sabiedrības zināšanu pilnveidošanu un izpratni par klimata 
pārmaiņām 

Programmas nosacījumi (2) 

Programmas pasākumi 

- Iepriekš noteiktie projekti 

1. „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un 
ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” (EUR 1 981 871)  

2. „Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās 
stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās 
klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu 
novērtējumu” (EUR 1 209 305) 

 - Atklāts projektu konkurss 

 „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju 
samazinošu tehnoloģiju attīstība” (EUR 5 000 000) 

- Neliela apjoma grantu shēmas konkurss 

„Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu 
uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” (1 718 044) 
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Programmas nosacījumi (3) 

Projektu konkursi 

• Potenciālie projektu iesniedzēji / mērķa grupas 

- Tiešā vai pastarpinātā valsts pārvaldes iestāde 

- Izglītības iestāde vai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta 
zinātniskā institūcija 

- Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums 

- Latvijas Republikā reģistrēts komersants 

 

• Projekta partneri - programmas mērķa grupu institūcijas/ 
organizācijas no Latvijas, donorvalstīm (Norvēģija, Īslande, 
Lihtenšteina) vai EEZ FI saņēmējvalsts 

 

Atklātais konkurss (1) 

Atklāta konkursa mērķis 

• Ieviest un demonstrēt zema oglekļa dioksīda (CO2) tehnoloģiju 
risinājumus:  

– energoefektīvas tehnoloģijas un risinājumi ilgtspējīgām ēkām 

– atjaunojamo energoresursu izmantošana enerģijas ražošanai  

– inovatīvas tehnoloģijas, kas ļauj nodrošināt CO2 emisijas 
samazināšanu 

Finansējums 
• Kopējais atklāta konkursa finansējums  

– EUR 5 000 000 

• Vienam projektam pieejamais līdzfinansējums  

– no EUR 175 000 līdz EUR 1 000 000 
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Atklātais konkurss (2) 

Atbalsta jomas* 

A.   Energoefektivitāte un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju 
uzstādīšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā 
arī esošu ēku rekonstrukciju 

min EUR 175 000, max EUR 1 000 000 

B.    Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošana 
siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai 

min EUR 175 000, max EUR 500 000 

C.   Inovatīvas tehnoloģijas un risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai ne – emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
sektorā 

min EUR 175 000, max EUR 300 000 
 
*projekts 

 
 

Atklātais konkurss (3) 

Atbalstāmās aktivitātes (1)* 

Zema enerģijas patēriņa ēku būvniecība vai rekonstrukcija (A ) 
• Energoefektivitāti paaugstinošu būvniecības, rekonstrukcijas darbu veikšana 
• Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana 
• Energoefektivitāti paaugstinoši papildus ieguldījumi esošajās ražošanas 

tehnoloģiskajās iekārtās 

Atbalstāmās aktivitātes (2)* 
• Siltumapgādes sistēmas maiņa no fosilajiem energoresursiem uz 

atjaunojamiem energoresursiem (B atbalsta joma) 
• Saules fotoelektrisko paneļu un vēja elektrostaciju uzstādīšana un 

pieslēgšana (B atbalsta joma) 
• Jaunu tehnoloģiju izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

(C atbalsta joma): 
– jauna un inovatīva produkta vai tehnoloģijas izveide, testēšana un 

demonstrēšana 
– tehnoloģiju nacionālās un starptautiskās pieredzes un zināšanu pārnese, 

īstenojot izmēģinājumprojektus 
*projekts 
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Atklātais konkurss (4) 

Sasniedzamie iznākuma rādītāji 

 

• Īstenoti 3 zema enerģijas patēriņa ēku būvniecības projekti 

• Samazināts enerģijas patēriņš līdz 25kWh/m2/gadā ēkās, kurās 
tiek ieviestas enerģijas taupošas tehnoloģijas 

• Palielināts emisiju ietaupījums līdz 500 tCO2/gadā ēkām, kurās 
tiek ieviestas enerģijas taupošas tehnoloģijas 

• Programmas ietvaros īstenoti 3 zema oglekļa emisiju 
tehnoloģiju projekti 

• Sasniegts kopējais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums 
4300 tCO2/gadā apmērā 

 

 

Aktivitāte 
2013 2014 2015 2016 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Konkursa nolikuma 
izstrāde un 
saskaņošana 

MK noteikumu 
apstiprināšana 

Konkursa 
izsludināšana, 
projektu iesniegšana 

Projektu vērtēšana 

Līgumu slēgšana 

Projektu ieviešana 

Laika grafiks 

Atklātais konkurss (5) 
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Neliela apjoma grantu shēma (1) 

 
Neliela apjoma grantu shēmas mērķis  

• Veicināt sabiedrības iesaisti, palielināt zināšanas un 
cilvēkresursu kapacitāti klimata pārmaiņu novēršanā un 
pielāgošanās politikas pasākumu īstenošanā 

 

Finansējums 

• Kopējais atklāta konkursa finansējums   

–  EUR 1 718 044 

• Vienam projektam pieejamais līdzfinansējums  

– no EUR 45 000 līdz EUR 175 000   

 

Neliela apjoma grantu shēma (2) 

Atbalsta jomas (1) 

• Pasākumi, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas par 
klimata pārmaiņām 

1.1.publikāciju un informatīvu materiālu publicēšana masu informācijas 
līdzekļos, kas veicina sabiedrības vispārējā informētības līmeņa 
paaugstināšanu par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām 

1.2.televīzijas un radio pārraižu veidošana ar mērķi informēt sabiedrību par 
klimata pārmaiņām un to radītajām sekām, kā arī informēt par 
nepieciešamību izstrādāt un ieviest klimata pārmaiņu pielāgošanās politikas 
pasākumus 

1.3.semināru, apmācību un pieredzes pārņemšanas vizīšu organizēšana par 
klimata pārmaiņām un to radītajām sekām, lai paaugstinātu mērķa grupu 
informētības, zināšanu un izpratnes līmeni (profesionālajām auditorijām 
pašvaldību pārstāvjiem) 

1.4.izglītojošu aktivitāšu organizēšana Latvijas izglītības iestāžu audzēkņiem 
izpratnes attīstīšanai par klimata pārmaiņām un to potenciālo ietekmi uz 
Latviju un pasauli kopumā, par iespējām racionāli izmantot energoresursus 
indivīda līmenī – mājsaimniecībās un mācību iestādēs 
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Neliela apjoma grantu shēma (3) 

Atbalsta jomas (2)   
• Kapacitātes paaugstināšana, izmantojot pētījumus klimata 

pārmaiņu jomā 
2.1.apmācību programmu un programmu moduļu izstrāde 

augstākās izglītības iestāžu studentiem ar mērķi pievērst 
studentus kvalitatīvu un praktiski izmantojamu pētniecisko 
darbu izstrādei par tēmām, kas saistītas ar klimata pārmaiņām 
un pielāgošanos klimata pārmaiņām (piemēram, 
energoefektivitātes pasākumi, atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas 
iespējas) 

2.2.pētījumu izstrāde klimata pārmaiņu mazināšanas un 
pielāgošanās klimata pārmaiņu ietekmēm veicināšanai t.sk. 
pētījumi mežsaimniecības jomā, bioloģiskās daudzveidības jomā, 
lauksaimniecības jomā, pētījumi par dzimumu jautājumiem 
kontekstā ar klimata pārmaiņām u.tml. 

 

Neliela apjoma grantu shēma (4) 

Sasniedzamie iznākuma rādītāji 

• Organizēti 12 publicitātes un informācijas pasākumi (semināri 
un kampaņas 

• Īstenoti 7 pētījumi par klimata pārmaiņu pētījumu 
metodoloģijām, rādītāju sistēmām un horizontālajiem 
jautājumiem 

• Izstrādāti 4 profesionālās izglītības programmas moduļi 
klimata pārmaiņu un pielāgošanas klimata pārmaiņām jomā 
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Aktivitāte 
2013 2014 2015 2016 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Konkursa nolikuma 
izstrāde un 
saskaņošana 

MK noteikumu 
apstiprināšana 

Konkursa 
izsludināšana, 
projektu iesniegšana 

Projektu vērtēšana 

Līgumu slēgšana 

Projektu ieviešana 

Laika grafiks 

Neliela apjoma grantu shēma (5) 

PALDIES PAR UZMANĪBU! 
 

 

 

 
 

 

Kontaktinformācija:  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Attīstības instrumentu departaments 

E-pasts: Solvita.Ciganska@varam.gov.lv  

Mājas lapa: 

 http: // www.varam.gov.lv / Fondi un investīcijas / Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģu 
finanšu instruments 
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