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Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

• Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ir Latvijas Republikas 
valsts budžeta programma 

 

• Finansējumu KPFI darbībai Latvija iegūst no valstij piederošo 
siltumnīcefektu gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību 
jeb NDV) pārdošanas 

 

• Kopējais pārdošanai pieejamais Latvijas noteiktā daudzuma vienību 
skaits ir 40 miljoni 

 



Klimata pārmaiņu finanšu instruments (II) 

KPFI mērķis: 

KPFI mērķis ir siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas samazināšana 

 
KPFI pamatprincips: 

tCO2 / KPFILVL un tCO2 

 

 

 
 Sasniegtais CO2 samazinājums tiek uzraudzīts piecus gadus pēc 

projekta pabeigšanas! 



Klimata pārmaiņu finanšu instruments (III) 

KPFI programmēšanas pamatprincipi 

• Projekta aktivitāšu papildināmība: 

– Likumdošanas (nedublēt ES un LV normatīvajos aktos noteiktās 
prasības) 

– Finanšu (nedublēt pieejamos ES fondus vai citu publiskā sektora 
finansējumu) 

– Tehnoloģiskā (nedublēt tirgū konkurētspējīgus risinājumus) 

• Plaša sabiedrības līdzdalība, sociālo partneru iesaiste 

• Orientācija uz zemas oglekļa emisijas ekonomikas attīstību 



Projektu konkursi, kuros notiek projektu ieviešana 



“Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” I kārta 

 

 

 

 

 

• Noslēgti 56 līgumi (222 ēkas) 

• Kopējais piešķirtais KPFI finansējums – 25 159 850 LVL 

• Projektu īstenošanas laiks: līdz 2011. gada 1. decembrim 

 

 

 

 
 



“Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstība” 

 

 

 

 

 

 
 

• Noslēgti 19 līgumi 

• Kopējais piešķirtais KPFI finansējums – 1 741 560.24 LVL 

• Projektu īstenošanas laiks: līdz 2011. gada 1. decembrim 

 

 

 



 

 

 

• Noslēgti 20 līgumi (34 ēkas) 

• Kopējais piešķirtais KPFI finansējums – 7 028 040 LVL 

• Projektu īstenošanas laiks: līdz 2011. gada 1. decembrim 

“Energoefektivitātes paaugstināšana 
 augstākās izglītības iestāžu ēkās” 



“Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem 
energoresursiem” 

 

 

 

• Noslēgti 47 līgumi (12 pašvaldības, 35 komersanti) 

• Kopējais piešķirtais KPFI finansējums – 7 508 536 LVL 

• Projektu īstenošanas laiks: līdz 2011. gada 1. decembrim 



“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu samazināšanai 
valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās” 

• Noslēgti 27 līgumi 

• Kopējais piešķirtais KPFI finansējums – 11 563 312.20 LVL 

• Projektu īstenošanas laiks: līdz 2011. gada 1. decembrim 



“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai ražošanas ēkās” 

• Noslēgti  48 līgumi 

• Kopējais piešķirtais KPFI finansējums – 8 501 741.80 LVL 

• Projektu īstenošanas laiks: līdz 2011. gada 1. decembrim 

 



“Kompleksie risinājumi siltumnīcefekta gāzu  
emisiju samazināšanai pašvaldību sabiedriskajās  

ēkās” II kārta 

• Noslēgti 39 līgumi 

• Kopējais piešķirtais KPFI finansējums – 16 108 843 LVL 

• Projektu īstenošanas laiks: līdz 2011. gada 1. decembrim 

 

 



“Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” 

 

• Apstiprināti  13 projekti (dažās aktivitātēs vēl notiek vērtēšana) 

• Kopējais piešķirtais KPFI finansējums – 597 384 LVL 

• Projektu īstenošanas laiks: līdz 2011. gada 1. decembrim 

 

 



Projektu konkursi, kuros notiek vērtēšana 



“Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta 
sektorā” 

  

• Saņemti  6 projektu iesniegumi 

• Kopējais pieprasītais KPFI finansējums – 1 819 010.50 LVL 
(pieejams 3 522 621 LVL) 

• Projektu īstenošanas laiks: līdz 2012. gada 1. maijam 

• Konkursa mērķis: SEG emisiju samazināšana, nodrošinot 
transportlīdzekļu pielāgošanu no atjaunojamiem 
energoresursiem iegūtās enerģijas lietošanai 

 



“Zema enerģijas patēriņa ēkas” 

• Kopējais  pieejamais finansējums  
LVL 7 261 722 

• Šobrīd notiek projektu vērtēšana 

• Projektu īstenošanas laiks: līdz 2012. gada 1. novembrim 

• Konkursa mērķis: veicināt SEG emisiju samazināšanu veicinot zema 
enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku rekonstrukciju 

 



“Zema enerģijas patēriņa ēkas” (II) 

Projektu iesniedzēji:  

• LR pašvaldības 

• komersanti  

• fiziskās personas 

 

Ēkas siltumenerģijas patēriņš apkurē gadā 
ne vairāk kā 35 kWh/m2 

 

Atbalsta intensitāte: 

• Pašvaldībām līdz 80% no attiecināmām 
izmaksām 

• Komersantiem un fiziskām personām 55%  
līdz 65% no attiecināmām izmaksām 



“Atjaunojamo energoresursu izmantošana 
mājsaimniecību sektorā” 

 

• Kopējais pieejamais finansējums LVL 11 399 481 

• Projektu iesniegumu projektu līdz 24.03.2011. Šobrīd 
notiek vērtēšana 

• Konkursa mērķis: veicināt SEG emisiju samazināšanu 
mājsaimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerācijas 
siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas 
tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai 
māja 

 



“Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību 
sektorā”(II) 

Pieejamais finansējums: 

• Maksimālā atbalsta intensitāte 50% no attiecināmajām izmaksām 

• Maksimālais vienam projektam pieejamais finansējums – 7000 LVL 

 

• Efektivitātes rādītājs – ne mazāk kā 0.4 kg CO2/ KPFI LVL 

 



“Atjaunojamo energoresursu izmantošana 
mājsaimniecību sektorā”(III) 

Atbalstāmās iekārtas:  

• šķeldas vai salmu, biomasas granulu, malkas katli un biomasas, 
tostarp granulu kurtuves līdz 50 kW  

• saules kolektoru sistēmas līdz 25kW 

• energoavoti ar siltuma sūkņiem līdz 50 kW mājās, kur apsildāmā 
platība nepārsniedz 100 m2 

• vēja ģeneratori līdz 50 kW  

• saules baterijas līdz 10kW ieskaitot 

• vairāku iekārtu kombinēta izmantošana 

 



“Atjaunojamo energoresursu izmantošana 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 

 

Kopējais pieejamais finansējums 27 716 876 LVL  

Projektu iesniegšanas termiņš līdz 04.04.2011 

Konkursa mērķis: veicināt SEG emisiju samazināšanu ieviešot tehnoloģijas 
un veicot pāreju uz tehnoloģijām, kurās izmanto AER siltumenerģijas 
un elektroenerģijas ražošanai 



“Atjaunojamo energoresursu izmantošana 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”(II) 

Atbalsta intensitāte: 

• 75% LR pašvaldībām 

• 45%-65% komersantiem 

Atbalsta jomas: 

• Saules enerģija 

• Vēja enerģija 

• Ūdens enerģija 

• Biomasa 

• Ģeotermālā enerģija 



“Atjaunojamo energoresursu izmantošana 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”(III) 

Atbalstāmās aktivitātes: 

• siltumenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšana 

• elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšana 

• koģenerācijas elektrostaciju iekārtu uzstādīšana 



Citi 2011. gadā plānotie projektu konkursi 

• SEG emisiju samazināšana pašvaldību 
publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā 

• SEG emisijas samazinošu tehnoloģiju 
attīstīšana un pilotprojektu 
īstenošana (II kārta) 

 

 

 

 
 



Kontaktinformācija par konkursu nosacījumiem 

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija 

Ilze Vonda 

Tālr.: 66016782 

E-pasts: ilze.vonda@vidm.gov.lv 



KPFI projektu īstenošana 

Projektu īstenošanas uzraudzība tiek realizēta: 

• Progresa pārskatu pārbaudēs 

• Pārbaudēs projektu īstenošanas vietās 



I 

• Iepirkums 
tehniskās 
dokumentācijas 
izstrādei (zaļais!) 

II 

• Vienkāršotās 
renovācijas 
projekta/ 
būvprojekta 
izstrāde 

III 

• Iepirkums 
būvdarbiem 
(zaļais!) 

• un iekārtām 

IV 

•Būvdarbu 
veikšana 

•Iekārtu 
uzstādīšana 

IV 

•5 gadu 
monitorings 

27 

 

• Publicitātes 
pasākumi 

 

• Pārskatu un 
maksājumu 
pieprasījumu 
iesniegšana 
Fondā 

 
• Nodalīta 

grāmatvedība 

 

•Projekta 
dokumentācijas 
glabāšana 



Pamatnosacījumi 

• Ik ceturksni Fondā ir jāiesniedz projekta progresa pārskats un izmaksu 
pieprasījums, kā arī izmaksas pamatojošos dokumentus (ja attiecināms 
šajā laika posmā)  

• Jānodrošina atsevišķa ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko 
darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite, izmantojot 
kontus/subkontus vai dimensijas 

• Visus norēķinus projekta ietvaros finansējuma saņēmējs veic izmantojot 
speciālu projekta norēķinu kontu 

• Dokumentu glabāšanas termiņš – 10 gadi no projekta īstenošanas beigām 

 Par projekta īstenošanas beigām uzskata noslēguma maksājuma veikšanas datumu 
finansējuma saņēmējam vai noslēguma maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas 
datumu 

 

 



• Avansa maksājums 

• Viens vai vairāki starpposma maksājumi 

• Noslēguma maksājums (KPFI finansējums – (avanss +starpposma 
maksājumi) – neattiecināmās/neatbilstoši veiktās izmaksas) 

KPFI finansējuma izmaksas kārtība  

Projektam ir jānodrošina priekšfinansējums!  
Izdevumi ir attiecināmi, ja tie ir faktiski veikti! 



Pārbaudes projektu īstenošanas vietās 

 
Pārbaužu veidi: 

• pārbaudes pirms līguma noslēgšanas 

• pārbaudes projekta īstenošanas laikā 

• pārbaudes pēc pēdējā maksājuma 
veikšanas (pēcnovērtējums 5 gadu 
laikā) 

 



Pārbaudes projektu īstenošanas vietās (II) 

• Pārbaude projekta īstenošanas vietā tiek veikta, lai pārliecinātos, ka projekta 
īstenošana tiek veikta atbilstoši projekta līgumam un norādītajam progresa 
pārskatā un maksājuma pieprasījumos 

 

• Pārbaudes rezultāti tiek dokumentēti – tiek aizpildītas pārbaudes lapas un 
sagatavoti ziņojumi, kuros dokumentē pārbaužu norisi, rezultātus un darbības, kas 
veicamas, lai novērstu konstatētās atkāpes  

 

 



KPFI projektu publicitāte 

Lai nodrošinātu projekta publicitāti, finansējuma saņēmējs:  

• ne retāk kā reizi ceturksnī sagatavo informāciju par projekta aktivitātēm un rezultātiem 
un publicē vietējā laikrakstā un/vai finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē 

• projekta īstenošanas laikā organizē vismaz vienu publisku semināru, kurā informē 
sabiedrību par projekta aktivitātēm un rezultātiem 

• informāciju par plānotajiem un īstenotajiem publicitātes pasākumiem, projekta 
īstenošanu, finanšu izlietojumu un panākto vides kvalitātes uzlabojumu ne retāk kā 
reizi ceturksnī ievieto mājas lapā 

• pēc projekta pabeigšanas sagatavo un izvieto ēkā publiski pieejamā telpā vizuālu 
informāciju, kurā parādīti projekta rezultāti un ēkas energosertifikāts pēc 
rekonstrukcijas 

• pie ēkas, kurā veiktas projekta aktivitātes, piestiprina informatīvu plāksni atbilstoši 
projekta līgumā noteiktajām prasībām 

 



Papildus nosacījumi 

Projekta īstenošanas laikā un 5 (piecus) gadus pēc projekta noslēguma 
maksājuma saņemšanas: 

• izmantot projekta ietvaros iegādātās vai radītās vērtības vai citus projekta 
rezultātus projektā paredzētajiem mērķiem 

• nodrošināt, ka projekta ietvaros iepirktie vai radītie pamatlīdzekļi atrodas projekta 
īstenošanas vietā, tiek izmantoti projektā plānoto mērķu sasniegšanai, nav 
atsavināti vai norakstīti 

 



Papildus nosacījumi (II) 

• projekta ietvaros izveidotās un iegādātās materiālās vērtības apdrošināt 

pret zaudējumiem vai bojājumiem, kuri radušies nepārvaramas 

varas/ārkārtēju apstākļu vai trešo personu prettiesiskas rīcības gadījumā 

• veikt maksājumus projekta ietvaros noslēgto iepirkuma līgumu 

izpildītājiem saskaņā ar noslēgto iepirkuma līguma nosacījumiem, 

ievērojot projekta budžeta kopsavilkumā paredzētās iepirkuma līguma 

izmaksas 

• KPFI finansējumu neizmantot projektā neparedzētiem mērķiem (t.sk. 

depozīta ieguldījumiem) 

 



Atbalsts klientiem 

• Mājas lapa www.lvif.gov.lv sadaļā KPFI: 

– Vadlīnijas finansējuma saņēmējiem 

– Aktuālie projektu īstenošanas dokumenti un aizpildīšanas piemēri 

– Apkopojumi par biežāk pieļautajām kļūdām 

– Aktuālā informācija par semināriem 

• Konsultācijas klātienē 

• Semināri: 

– Projektu iesnieguma sagatavošana - pirms projekta iesniegšanas 

– Projektu ieviešana - trīs mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas 

– Projektu pēcieviešanas novērējums - projekta noslēgumā 

 

 



Kontaktinformācija par projektu īstenošanas uzraudzību 

Sandra Biedre 

Tālr.: 67845111 

E-pasts: sandra.biedre@lvif.gov.lv 


