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2014.gada 5.septembrī
Informatīvs seminārs «Ekonomiski
izdevīgu zema enerģijas patēriņa ēku
rekonstrukcija un būvniecība»

Plānotais finansiālais atbalsts
zema enerģijas patēriņa ēku
būvniecībai
Ilze Prūse
Klimata pārmaiņu
departamenta direktore

• Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)
• Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
• Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) finanšu
instruments
• Emisijas kvotu izsolīšanas instruments (EKII)
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Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)
(2009.-2014.)
•

KPFI mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana.

•

Projektu īstenošanai piešķirti vairāk nekā 220 miljoni EUR.

•

2168 projektos īstenošana noslēgusies, 407 projekti īstenošanas stadijā.

•

Jauni konkursi ZEP atbalstam nākotnē netiek plānoti.

4 816 895 EUR

Energoefektivitātes paaugstināšana

3 717 126 EUR

Kompleksi risinājumi SEG emisiju
samazināšanai

38 009 394 EUR

27 662 258 EUR

118 094 753 EUR

Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju
uzstādīšana
Klimata tehnoloģiju attīstīšana,
sabiedrības informēšanas pasākumi
SEG samazināšana transporta sektorā
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EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada
perioda programmas “Nacionālā klimata
programma” ietvaros
- Konkurss „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu
tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju
attīstība” - 5 milj. EUR
Finansējuma saņēmēji: LR tiešās vai pastarpinātās pārvaldes
iestādes, biedrības vai nodibinājumi un komersanti.

Projektu iesniegumu
iesniegšanas termiņš
ir 2014.gada
8.oktobris

Konkursa ietvaros atbalstāmās jomas:
1.energoefektivitātes pasākumu īstenošana un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju
uzstādīšana, būvējot zema enerģijas patēriņa ēkas, kā arī rekonstruējot esošas ēkas;
2.atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošana siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanai;
3.inovatīva (jauna) produkta vai tehnoloģijas izveide, testēšana un demonstrēšana, kā
arī esošas tehnoloģijas pilnveidošana, testēšana un demonstrēšana siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai ne-emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas sektorā.
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Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Finansējuma apjoms: 31 milj. EUR (85%)
Atbalsts: atbilstoši pašvaldības integrētajiem attīstības plāniem
investīcijas pašvaldību ēku renovācijā energoefektivitātes paaugstināšanai,
kā arī lokālo siltumavotu rekonstrukcijā (kā papildelements), tai skaitā
veicot pielāgošanu atjaunojamo energoresursu izmantošanai.
Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības, pašvaldību iestādes,
kapitālsabiedrības. Atklāts konkurss (plānotas atsevišķas kārtas
nacionālās nozīmes centriem un pārējām pašvaldībām).
Rezultāts:
• Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei, kWh/m2 gadā – 120 (bāze
2012.gadā – 150 kWh/m2 gadā).
• Primārās enerģijas patēriņa samazinājums publiskajās ēkās – 19,47
GWh/gadā.
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Emisijas kvotu izsolīšanas
instruments (EKII)
• EKII mērķis, līdzīgi kā KPFI mērķis, ir siltumnīcefekta gāzu
(SEG) emisiju samazināšana.
• EKII ietvaros finansējums tiks piešķirts projektu konkursu
ietvaros. Projektu konkursus organizēs vismaz vienreiz gadā.
• Iespējamās EKII 2014.gadā atbalstāmās aktivitātes*:
• biomasas izmantošana siltumenerģijas ražošanai pilsētu un
novadu pašvaldībās, kā arī mājsaimniecībās (noteikumu projekts
28.08.2014. izsludināts VSS);
• Zema enerģijas patēriņa ēkas (Noteikumu projekts šobrīd ir
izstrādes stadijā, tuvāko nedēļu laikā varētu tikt virzīts uz
izsludināšanu VSS).
* Konkursu esamību un
nosacījumus apstiprinās MK.
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Papildinformācija par EKII
konkursu “Biomasas
izmantošanas siltumenerģijas
ražošanā”
Noteikumu statuss:
• izsludināti VSS 28.08.2014
• plānots apstiprināt Ministru kabinetā
līdz 2014.gada oktobrim;
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Konkursa mērķis/ projekta iesniedzējs
• Konkursa mērķis: CO2 emisiju samazināšana, veicot pāreju
no fosilā kurināmā darbināmām tehnoloģijām uz biomasu
darbināmām tehnoloģijām, kā arī uz biomasas un saules
kolektoru kombisistēmām.
• Projekta iesniedzējs ir:
– Latvijas Republikas pilsētu vai novadu pašvaldības, tiešās vai
pastarpinātās pārvaldes iestādes, kuras nodrošina siltumapgādi
iedzīvotājiem;
– Latvijas Republikā reģistrēti komersanti;
– Fiziskas personas.
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Vispārīgie jautājumi (I)
• Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta
finansējums ir 10 000 000 EUR:
– Pašvaldībām un komersantiem – 8 000 000 EUR;
– Mājsaimniecībām– 2 000 000 EUR.
• Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais
maksimālais finanšu instrumenta finansējums:
– 1 000 000 EUR pašvaldībām un komersantiem;
– 10 000 EUR mājsaimniecībām.
05.09.2014

9

Vispārīgie jautājumi (II)
• Maksimālā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte:
– 75 % – pašvaldībām, kas neveic saimniecisku darbību;
– 65 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem;
– 55 % – vidējiem komersantiem;
– 45 % – lielajiem komersantiem;
– 50% – mājsaimniecībām.
• Projektu īstenošanas laiks: līdz 2016. gada 30.augustam.
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Vispārīgie jautājumi (III)
• CO2 emisiju samazinājuma efekt. rādītājs:
– ≥1,5 kgCO2/euro gadā.

• Biomasas katlu kopējā uzstādītā siltuma jauda
nepārsniedz:
– Pašvaldībām un komersantiem 1000 kW,
– Mājsaimniecībām – 150 kW.

• Komersantiem finansējumu sniedz saskaņā ar
Komisijas regulu Nr. 651/2014.
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Konkursa ietvaros mājsaimniecības
projektu var iesniegt:
• Par ēkām, kas saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par būvju klasifikāciju, atbilst kādai no
šādām ēku klasēm:
• dārza māja;
• individuālā dzīvojamā māja vai vasarnīca;
• dvīņu vai rindu māja;
• atsevišķu divu dzīvokļu māja;
• triju vai vairāku dzīvokļu māja.
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Konkursa ietvaros atbalstāmās
aktivitātes
• Pašvaldībām un komersantiem:
– biomasas tehnoloģiju iegāde, piegāde, uzstādīšana (tajā
skaitā pamatu būvniecība (ja nepieciešams)) un
ieregulēšana;
– saules kolektoru iegāde, piegāde, uzstādīšana un
ieregulēšana;

• Mājsaimniecībām:
– biomasas tehnoloģiju iegāde, piegāde, uzstādīšana (tajā
skaitā pamatu būvniecība (ja nepieciešams)) un
ieregulēšana.
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Paldies par uzmanību!
Jautājumi?
Ilze.Pruse@varam.gov.lv
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