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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 

Par informatīvo ziņojumu "Par Emisijas kvotu 
izsolīšanas instrumenta darbības stratēģiju" 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo    

informatīvo ziņojumu "Par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbības 
stratēģiju", jo ir sekojoši iebildumi. 

1. Tā kā ieņēmumu prognoze no emisijas kvotu izsolēm laika periodā no 
2019.-2030. gadam ir plānota 554,390 milj. euro apmērā, tad LPS ieskatā 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – 
VARAM) ir svarīgi publiskajā telpā sniegt argumentētus pierādījumus 
ieguldījuma fonda izveidei kā jaunai SIA zem jau esošas SIA “Vides 
investīciju fonds”, lai kliedētu bažas, ka šis projekts varētu būt viens no 
projektiem, kas pēc  gadiem varētu tikt klasificēts kā neizdevies un ir 
izmaksājis dārgi gan valdībai, papildus ieguldot lielus līdzekļus, gan 
sabiedrībai, dārgi maksājot par pakalpojumu. Piemēram,  Nacionālais 
enerģētikas un klimata plāns paredz ilgtermiņā realizēt pasākumus, lai 
sasniegtu konkrētus enerģētikas un klimata mērķus, pētniecības un 
inovācijas mērķus tīro tehnoloģiju attīstīšanā, un tas prasa būtiski lielāku 
nacionālo līdzfinansējumu tieši publiskajā sektorā.     

2. Lai veidotu pilnīgu izpratni gan pašvaldībām, gan sabiedrībai kopumā 
par iespējamo risku apmēru un vienlaicīgi arī par nodokļu maksātāju 
izlietoto līdzekļu efektivitāti, LPS lūdz VARAM sagatavot papildus 
izvērtējumu, kas ietvertu atbildes uz sekojošiem apsvērumiem: 

2.1. Ieguldījumu fondi ir būtiska kapitāla tirgus ietekmējoša sastāvdaļa, 
un liela daļa kapitāla tirgū piedāvāto finanšu tirgus produktu tiek 
ieguldīti tieši ieguldījumu fondos. Ieguldītāji savus brīvos līdzekļus 
iegulda ar mērķi panākt ieguldīto kapitāla līdzekļu vērtības 
pieaugumu. Lūgums paskaidrot ekonomisko pamatojumu 
jaundibināmajai SIA “Zaļo investīciju fonds”, kas tiek veidota zem 
jau esošas SIA “Vides investīciju fonds”. Lūgums precizēt izmaksas, 
ja šāds fonds tiktu veidots  zem A/S "Attīstības finanšu institūcija 
Altum", kurā kā akcionāri darbojas Zemkopības ministrijas, 
Ekonomikas ministrijas un Finanšu ministrijas deleģēti pārstāvji. Šai  



 

 

2

attīstības finanšu institūcijai jau ir profesionāļu komanda, kas spēj 
nodrošināt augstu servisa līmeni un līdz ar to mazāku iespējamā riska 
pakāpi fonda darbībā.  Tāpat, ja šāds fonds tiktu atvērts zem attīstības 
finanšu institūcijas, tad jebkuram ieguldītājam nebūtu nepieciešams 
nodrošināt papildu kontroli un arī būtu iespēja, ka samazinās fonda 
noguldījumu un konta uzturēšanas izmaksas; 

2.2. LPS ieskatā nav  pieņemams vienkāršs uzstādījums, ka granti līdz šim 
bija viens no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – 
KPFI) un Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – EKII)  
sniegtiem atbalstiem, kas nav sevi attaisnojuši un ka projektu 
finansēšanā būtu prioritāri jāvirzās uz aizdevuma orientētiem (debt - 
based) instrumentiem, garantijām, riska kapitāla ieguldījumiem vai 
jaukto finansējumu (blended finance). LPS piekrīt,  ka privātā sektora 
finanšu mobilizēšana ir būtiska klimata mērķu sasniegšanā, un tāpēc 
lūdz ar vietējām komercbankām vienoties par viņām labāko 
risinājumu, lai patiešām varētu vairot privātā sektora ieguldījumus 
klimata finansējumā; 

2.3. Lūgums sniegt vērtējumu SIA “Vides investīciju fonds” darbam ar 
KPFI un EKII finansētiem projektiem, kā arī īstenoto projektu 
ietekmi uz siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanu,  klimata 
pārmaiņu novēršanu un pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām 
sekām. LPS ieskatā līdz šim  veiktās investīcijas, piemēram,  ar  
finansējumu 9 milj. euro apmērā CO2 emisiju samazināšanai, veicot 
esoša valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa (vienas vai vairāku ēku) 
pārbūvi, atjaunošanu vai vienkāršoto fasādes atjaunošanu, kā arī ar 
finansējumu 23 milj. euro CO2 emisiju samazināšanai, veicot jaunu 
zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku pārbūvi vai 
atjaunošanu par zema enerģijas patēriņa ēkām, ir ļoti svarīgas arī no 
reģionālās attīstības viedokļa. Lūgums precizēt finansējuma avotu 
līdzīgiem projektiem.   

 
 
 
Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  

 
 
Andra Feldmane 29423295 
andra.feldmane@lps.lv  
 
Sandra Bērziņa 26527258   
sandra.berzina@lps.lv  
 

 
*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 
 


