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Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI)

piedāvātās iespējas nākotnē

Sarmīte Bārbale

SIA “Vides investīciju fonds”

projektu vadītāja

__________________________________________________________________________

2009. gada 3. decembrī

Sabiedrisko ēku energoefektivitātes konkursi 

(I)

• Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās II kārta

Izstrādes stadijā, konkurss II kārtai 2010. gada 1. pusē (iespējams, arī 

III kārta) 

• Energoefektivitātes paaugstināšana profesionālo izglītības iestāžu 

ēkās 

Izstrādes stadijā. Konkurss plānots 2010. gada 1. pusē

• Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu 

ēkās 

Plānots izsludināt 2010. gada janvārī

Sabiedrisko ēku energoefektivitātes konkursi (II)

Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās

• Izsludināts Valsts sekretāra sanāksmē. Tiek apkopoti institūciju

iebildumi un priekšlikumi, gatava noteikumu projekta pilnveidotā

versija. Plānots izsludināt 2010. gada janvārī

• Kopējais pieejamais finansējums 7 028 040 LVL, vienam projektam 

min 30 TLVL max 1 milj. LVL

• Mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot 

siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu augstākās 

izglītības iestāžu ēkās

• Atbalstāmās aktivitātes:
1. energoaudita, tehniskās izpētes slēdziena, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas 

sagatavošana;energoefektivitāti paaugstinošu rekonstrukcijas vai renovācijas darbu 

veikšana

2. būvuzraudzība un autoruzraudzība

3. ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaude būvniecības stadijā, spiediena tests un 

termofotografēšana

Tehnoloģiju attīstība un sabiedrības informēšana 

(I)

• Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana 

un pilotprojektu īstenošana

2010. gada 1. pusē

• Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanas nozīmi un iespējām 

2010. gada 1. pusē, neliels konkurss uz 1,5 gadiem

• Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana

Plānots izsludināt 2010. gada janvārī

Tehnoloģiju attīstība un sabiedrības informēšana (II)

• Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju 

attīstīšana

– Tiek gatavota noteikumu projekta galīgā redakcija, tuvākajā laikā 

iesniegs MK. Plānots izsludināt 2010. gada janvārī

– Pieejamais finansējums 1 757 010 LVL, vienam projektam min 30 

TLVL, max 150 TLVL

– Mērķis: SEG emisiju samazināšana, veicinot SEG emisijas 

ierobežojošu tehnoloģiju attīstīšanu

– Projekta pieteicēji tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes,

atvasinātas publiskas personas, komersanti

Tehnoloģiju pāreja un atbalsts AER ražošanai

• Atbalsts tehnoloģiju pārejai no fosilajiem uz atjaunojamajiem 
energoresursiem

Tiek gatavota noteikumu projekta sākotnējā versija. Plānots uz 2010. gada 
aprīli

• Atbalsts atjaunojamo energoresursu ražošanai un tehnoloģiju pārejai no 
fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem

• Atbalsts tehnoloģiju pārejai no fosilajiem uz atjaunojamajiem 
energoresursiem transporta sektorā

Visi 3 konkursi 2010. gada 1. pusē

• Atjaunojamo energoresursu un mikroģenerācijas  atbalsts 
mājsaimniecību sektorā

2010. gada beigās
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Kompleksi projekti

Atjaunojamie energoresursi un energoefektivitāte

• Kompleksi risinājumi enerģijas avotu nomaiņai un 

energoefektivitātes uzlabošanai ražošanas ēkās 

notiek priekšizpēte, konkurss 2010. gada 1. pusē

Energoefektivitāte elektroenerģijas gala patēriņā

• Atbalsts energoefektivitātei elektrības gala patēriņa uzlabošanai 

ārējam apgaismojumam pašvaldībās (plānota priekšizpēte, termiņi 

konkursam vēl nav noteikti)

Virzība uz jauniem mērķiem energoefektivitātē

• Atbalsts pasīvo māju un 0 enerģijas ēku pilotprojektiem 

notiek priekšizpēte, projektu konkurss 2010. gada 1. pusē

2010. gadā paredzamie KPFI finansētie atklātie 

projektu iesniegumu konkursi

Principiālie veidi:

• Energoefektivitātes paaugstināšana

• Tehnoloģiju konversija

• Tehnoloģiju attīstīšana un to ieviešanas veicināšana

• Kompleksi risinājumi

Papildus informācija:

Einārs Cilinskis

tālr. 67026 535

e-pasts einars.cilinskis@vidm.gov.lv


