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Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta ietvaros pieejamais 

jaunais finansējums 

 

  

 

 

 

 

 

Artūrs Malējs 

SIA “Vides investīciju fonds” 
__________________________________________________________________________ 

2013.gada 17.oktobris 

Vides investīciju fonds 

08.11.2007. likums "Par Latvijas 
Republikas dalību Kioto protokola 
elastīgajos mehānismos"  
 

 piedalās projektu iesniegumu 
vērtēšanas nodrošināšanā 

 uzrauga projektu īstenošanu un 
līgumu par projektu īstenošanu izpildi 

 pārbauda projektu īstenotāju 
iesniegtos pārskatus par projektu 
īstenošanas progresu un maksājuma 
pieprasījumus 

 uzrauga projektu rezultātu 
monitoringu 
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 2080 projektu īstenošana noslēgusies 

 2040 projektu monitorings 

 96 projekti īstenošanā 

 280 projektu pieteikumi vērtēšanā 

 No KPFI projektu īstenošanai piešķirti vairāk 

nekā 97 miljoni latu 

 Finansējuma saņēmējiem izmaksāts KPFI 

finansējums vairāk nekā 88 miljoni latu 

 

 

 

KPFI projekti 

VĒRTĒŠANĀ: 

Projektu konkurss “Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai” III kārta 

Projekta iesniedzējs: 

 Komersants;  

 Izglītības iestāde; 

 Ārstniecības iestāde; 

 Kultūras institūcija. 

Aktivitātes: kompleksi risinājumi, kas ietver: 

 ēkas energoefektivitātes pasākumus;  

 tehnoloģiju pāreju no fosilajiem uz atjaunojamiem; 

 ieguldījumus tehnoloģiskajās iekārtās. 

Projektu īstenošana līdz 2014.gada 30.jūnijam 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=dM6pXww9n_RPWM&tbnid=durxRCglNYCbCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.123rf.com/photo_9631604_3d-small-person-lying-in-a-positive-symbol-3d-image-isolated-white-background.html&ei=fRS2UayCMaSf0QWIxYHIDA&bvm=bv.47534661,d.bGE&psig=AFQjCNFMe5F-HVJei9HsHh_AyrB5_VzQqw&ust=1370973666869200
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ATVĒRTS! 

 

Projektu konkurss "Siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" 

III kārta 

Projektu pieteikumu iesniegšana: 
no 2013.gada 7.oktobra līdz 2013. gada 8.novembrim 

 

 

Projektu īstenošanas termiņš: 
2014.gada 31.marts 

"Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana pašvaldību 

publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā" III kārta 

 

Konkursa mērķis: oglekļa dioksīda (CO2) emisiju 

samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas 

tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj 

samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu. 
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"Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana pašvaldību 

publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā" III kārta 

MK noteikumi Nr.408: apstiprināti 24.05.2011, grozīti 

13.05.2013, spēkā ar 31.05.2013. 

Noteikumi nosaka konkursa nolikumu, tai skaitā 

vērtēšanas kritērijus, projekta pieteikšanas, 

izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma 

piešķiršanas kārtību, kā arī projekta īstenošanas, 

pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību. 

 

"Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana pašvaldību 

publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā" III kārta 

Projekta iesniedzējs ir: 

Latvijas Republikas pašvaldība 

Latvijas Republikas pašvaldības iestāde vai aģentūra, vai 

komersants 

Uz finansējuma saņemšanu var pretendēt, ja:  

Projekta iesniedzēja bilancē ir apgaismojuma 

infrastruktūra:  

kurā tiks īstenotas konkursā atbalstāmās aktivitātes 

ar kuru nodrošina pašvaldības autonomās funkcijas 

izpildi 

kura atrodas pašvaldības publiskajā teritorijā. 
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"Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana pašvaldību 

publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā" III kārta 

 

Konkursa ietvaros pieejamais KPFI finansējums ir 

vismaz 729 804,89 lati (1 042 578,41 EUR). 

Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu 

instrumenta atbalsta intensitāte no projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām nepārsniedz 70%. 

izmaksas attiecināmas no 31.05.2013 

 

"Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana pašvaldību 

publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā" III kārta 

Atbalstāmās aktivitātes: 

1. Esošo gaismekļu vai to sastāvdaļu demontāža, nomaiņa vai 

rekonstrukcija, pārejot uz energoefektīviem gaismekļiem, lai 

samazinātu energoresursu patēriņu; 

2. Jaunu energoefektīvu gaismekļu iegāde un uzstādīšana; 

3. Apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču un aizsardzības 

automātikas iegāde un uzstādīšana (tikai kopā ar 1. vai 2. punktā 

minēto aktivitāti); 

4. Pievada uzstādīšana posmā no aizsardzības automātikas līdz 

gaismeklim (līdz 15m) (tikai  kopā ar 1. vai 2.punkta minēto 

aktivitāti); 

5. Esošās apgaismojuma sistēmas elementu (balstu, sadales 

skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa vadu un kabeļu 

līniju) nomaiņa vai rekonstrukcija. 
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"Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana pašvaldību 

publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā" III kārta 

Attiecināmās izmaksas: 

gaismekļa vai to sastāvdaļu, apgaismojuma līmeņa 

regulēšanas ierīces, aizsardzības automātikas un 

pievada iegādes izmaksas 

gaismekļa vai to sastāvdaļu demontāžas izmaksas; 

gaismekļa vai to sastāvdaļu, apgaismojuma līmeņa 

regulēšanas ierīces, aizsardzības automātikas un 

pievada montāžas izmaksas 

esošās apgaismojuma sistēmas elementu (balstu, 

sadales skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa 

vadu un kabeļu līniju) nomaiņa vai rekonstrukcija 

 

"Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana pašvaldību 

publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā" III kārta 

Papildinformācija 

 

www.varam.gov.lv/kpfi/ 

www.lvif.gov.lv 

MK noteikumi Nr.408; 

Vadlīnijas; 

Veidlapa; 

Biežāk uzdotie jautājumi. 

 

E-pasts: kpfi_gaismas@varam.gov.lv  

kpfigaismas@lvif.gov.lv 

 



2012.04.12. 

7 

PLĀNOTS: 

 

Projektu konkurss "Siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazināšana transporta sektorā – 

atbalsts elektromobiļu un to uzlādes 

infrastruktūras ieviešanai“ 
 

Mērķis: veicināt SEG emisiju samazināšanu, 

atbalstot elektromobiļu ieviešanu un to 

uzlādes infrastruktūras izveidošanu Latvijā. 
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"Siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšana transporta sektorā – 

atbalsts elektromobiļu un to 

uzlādes infrastruktūras ieviešanai" 

 

Projekta iesniedzējs: 

• LR tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde; 

• atvasināta publiska persona; 

• LR reģistrēts komersants. 

 

KPFI finansējums: 5 012 238,12 EUR (3 522 621 LVL),  
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"Siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšana transporta sektorā – 

atbalsts elektromobiļu un to 

uzlādes infrastruktūras ieviešanai" 

1. 
• Konkursa izsludināšana 

2. 

• Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 

• 40 – 60 darbdienas 

3. 

• Vērtēšana, lēmumu pieņemšana, rezultātu paziņošana             
2014.gada 30.jūnijs 

4. 

• Projektu aktivitāšu īstenošana                                              
2014.gada 31.decembris 

www.varam.gov.lv 

www.lvif.gov.lv 
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SIA „Vides investīciju fonds”  

Tālr.: 67845111 

E-pasts: kpfi@lvif.gov.lv 

 

 

http://www.varam.gov.lv/
http://www.lvif.gov.lv/

