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Ievads 

 
Pieaugošos globālās ekonomikas attīstības tempus 

nosaka piedāvājums un pieprasījums tirgū, kurā kā viens 
no galvenajiem elementiem ir energoresursi. Ierobežotie 
fosilo energoresursu krājumi, to ieguves un pārstrādes 
jaudas, noteikti ģeopolitiskie faktori nespēj nodrošināt 
pieprasījumu pēc enerģijas, kā rezultātā pēdējo gadu laikā 
ir ievērojami pieaugušas fosilo energoresursu, galvenokārt 
naftas, cenas. Šo cenu pieaugums viennozīmīgi ietekmē 
arī ražošanas izmaksas, samazinot uzņēmumu 
konkurētspēju un izaugsmes iespējas. 

Novecojušās fosilo energoresursu izmantošanas 
tehnoloģijas un iekārtas enerģētikā, transportā, kā arī 
rūpniecībā ir viens no galvenajiem faktoriem, kas rada 
klimata pārmaiņas, izraisot vidējās gaisa temperatūras 
paaugstināšanos un citas no tā izrietošās sekas – globālās 
gaisa un ūdens masu cirkulācijas izmaiņas, kontinentālo 
segledāju un kalnu ledāju kušanu, Pasaules okeāna vidējā 
ūdens līmeņa celšanos, kā arī augstāk minēto apstākļu 
ierosinātās dabas katastrofas – sausumus, orkānus, 
plūdus, zemes nogruvumus un noslīdeņus, mežu 
ugunsgrēkus, piekrastes teritoriju pārplūšanu un 
sasāļošanos… 

Ņemot vērā pasaulē pieejamo fosilo energoresursu 
apzinātos krājumus, ekonomiskās aktivitātes 
palielināšanos, vides piesārņojuma pieaugumu, kā arī 
klimata pārmaiņu radītās sekas un to kumulatīvo ietekmi 
globālo/nacionālo tautsaimniecību un sabiedrības veselību, 
pēdējos gados ir ievērojami pieaugusi atjaunojamo 
energoresursu vieta un loma, tiem kļūstot par 
dinamiskāko pasaules enerģijas tirgus segmentu.  

Atjaunojamo energoresursu pamats ir uz zemeslodes 
pastāvošās enerģijas plūsmas, kas rodas, norisinoties 
dabiskiem procesiem – Saules spīdēšanai, vēja pūšanai, 
viļņu attīstībai, ūdens plūšanai, biomasas veidošanās un 
ģeotermālā jeb zemes siltuma izplatībai. Tādējādi 
atjaunojamos energoresursus var definēt kā tādus 

enerģijas avotus, kuri balstās uz fizikāli ģeogrāfiskiem / 
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bioloģiskiem u.c. procesiem un tiek izmantoti apjomā, kas 
ir vienāds vai zemāks par to dabiskās atjaunošanās 
līmeni. 

Praktiski gandrīz visu atjaunojamo energoresursu 
potenciāls, izņemot ģeotermālo un plūdmaiņu, ir balstīts 
uz Saules emitēto enerģiju. Saules enerģiju var izmantot 
tiešā veidā, ražojot elektroenerģiju un siltumenerģiju, gan 
arī netiešā veidā. 

Zemeslodes nevienmērīgā sasilšana rada 
neviendabīgus apgabalus ar dažādiem gaisa spiedieniem, 

kā rezultātā rodas vējš - gaisa masu kustība no augstāka 
gaisa spiediena apgabalu uz zemāku. Vēja kinētisko 
enerģiju ar dažādu tehnoloģisko iekārtu palīdzību var 
pārveidot mehāniskajā, elektriskajā vai siltumenerģijā. 

Vēja pārvietošanās virs okeāna vai jūras virsas rada 
ūdens masas svārstības jeb vējviļņus. Viļņošanos Pasaules 
okeānā var izraisīt arī citi faktori – plūdmaiņas, 
zemestrīces un zemūdens vulkāniskie izvirdumi, kuģu 
pārvietošanās u.c. Tehnoloģiskie risinājumi visplašāk ļauj 

izmantot vējviļņu un plūdmaiņu procesu kinētisko un 
potenciālo enerģiju. 

Saules radiācijas un smaguma spēka iedarbībā 
norisinās ūdens riņķojums dabā, kuru veido ūdens 
iztvaikošana no virsmas, pārnešana ar gaisa masām, 
ūdens tvaiku kondensēšanās un nokrišņu izkrišana, ūdens 
pārvietošanās ūdenstilpēs, pa zemes virsu un zemes 
garozā. Potenciālā enerģija, kuru satur ūdens plūsma, ir 
galvenais hidroenerģijas avots. 

Ģeotermālās enerģijas avots ir siltums, kuru satur 

Zemes garoza. Pastāv uzskats, ka šīs enerģijas rašanās 
cēlonis ir radioaktīvo elementu sabrukšana. Ģeotermālo 
enerģiju var izmantot elektriskās un siltumenerģijas 
ražošanā tiešā veidā, kā arī netiešā – pielietojot 
siltumsūkņu tehnoloģijas. Tajā pašā laikā siltumsūkņu 
tehnoloģijas ļauj pārveidot arī to Saules enerģiju, kas 
akumulējas piezemes gaisa slānī, virszemes ūdenstilpēs 
un gruntī. 

Biomasa ir atjaunojamais energoresurss, kas veidojas 
Saules gaismas, augsnes, atmosfēras un ūdens 

savstarpējās iedarbības rezultātā. Ja biomasa netiek vai 
nav paredzēta ekonomiskai izmantošanai, tad 
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mikroorganismu ietekmē tā sadalās, veidojot ūdeni un 
oglekļa dioksīdu vai metānu (atkarībā no sadalīšanās 
apstākļiem), kā arī izdalot enerģiju siltuma veidā. 
Enerģētikā un rūpniecībā ar biomasu apzīmē bioloģiskas 
izcelsmes izejvielas, kuras var tikt izmantotas 
rūpnieciskajā ražošanā vai arī kā kurināmais. Enerģētikas 
vajadzībām definē kā „bioloģiski noārdāmā frakcija 
produktos, rūpniecības un sadzīves atkritumos, 
lauksaimniecības (ieskaitot augu un dzīvnieku izcelsmes 
vielas), kā arī mežsaimniecības un līdzīgu nozaru 

ražošanas atlikumos”1,2. Biomasu kā kurināmo (ieskaitot 
biogāzi) plaši izmanto elektroenerģijas un siltumenerģijas 
ražošanā, kā arī tā ir biodegvielas (bioetanola un 
biodīzeļdegvielas) ražošanas izejviela. 

1992.gadā Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk - 
ANO) rīkotajā konferencē Riodežaneiro par vidi un 
attīstību Latvija parakstīja ANO Vispārējo konvenciju par 
klimata pārmaiņām (turpmāk - Konvencija). Latvijas 
Republikas Saeima Konvenciju ratificēja 1995.gadā un 

kopš tā laika Latvija kopā ar citām pasaules valstīm aktīvi 
piedalās globālo klimata pārmaiņu samazināšanas 
procesā. Konvencijas mērķis ir sasniegt siltumnīcefekta 
gāzu (turpmāk - SEG) emisijas koncentrācijas stabilizāciju 
atmosfērā tādā līmenī, lai novērstu SEG globālo ietekmi uz 
klimatu. 

Konvencija paredz, ka tās dalībvalstīm līdz 
2000.gadam ir jāstabilizē SEG emisijas 1990.gada līmenī. 
Ņemot vērā to, ka kopš 1990.gada Latvijā ir ievērojami 
mainījusies ekonomisko aktivitāšu struktūra un 

samazinājušies lauksaimnieciskās un rūpnieciskās 
ražošanas apjomi, šī prasība ir izpildīta, jo kopējās SEG 
emisijas 2003.gadā, atbilstoši inventarizācijas datiem, 
sasniegušas 41,5% no 1990.gada līmeņa3). 

1997.gadā Konvencija ir papildināta ar Kioto 
protokolu, kuru Latvijas Republikas Saeima ratificēja 

                               
1 Enerģētikas likums. Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 3.septembrī, 

izsludināts 1998.gada 22.septembrī 
2 Biodegvielas likums. Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 17.martā, izsludināts 

2005.gada 1.aprīlī 
3 Klimata pārmaiņu samazināšanas programma 2005.-2010.gadam (apstiprināta 

ar Ministru kabineta 2005.gada 6.aprīļa rīkojumu Nr.220) 
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2002.gadā. Kioto protokolā ir noteikts, ka laikposmā no 
2008. līdz 2012.gadam rūpnieciski attīstītās valstis 
individuāli vai kopīgi nodrošinās, ka to antropogēnās SEG 
emisijas nepārsniegs B. pielikumā minētās emisiju 
ierobežošanas un samazināšanas daudzuma saistības. 
Tādējādi Latvijai kopējās SEG emisijas, salīdzinot ar 
1990.gadu, ir jāsamazina par 8%. Kioto protokols ir 
stājies spēkā no 2005.gada 16.februāra. 

Kioto protokols paredz trīs elastīgos mehānismus, ar 
kuru palīdzību dalībvalstis var realizēt savas emisiju 

samazināšanas saistības: kopīgi īstenojamos projektus, 
tīras attīstības mehānismu un starptautisko emisiju 
tirdzniecību. Kioto protokola elastīgo mehānismu pieeja 
balstās uz sekojošu tirgus principu – valstis, kuras nespēj 
samazināt emisijas, lai izpildītu protokola saistības, brīvajā 
tirgū vai divpusēji vienojoties varēs iegādāties citu valstu 
neizmantotās emisiju atļaujas, un tādējādi kopējais SEG 
emisiju daudzums pasaulē nepalielināsies. Ņemot vērā to, 
ka Latvijai nav emisijas samazināšanas problēmu, lai 

izpildītu Kioto protokola saistītas 2012.gadā, Latvija Kioto 
protokola elastīgo mehānismu ietvaros varēs pārdot citām 
Konvencijas I pielikuma valstīm savas neizmantotās 
emisiju atļaujas. 

Lai Eiropas Savienības dalībvalstis varētu ratificēt 
Kioto protokolu, Eiropas Savienības Padome ir pieņēmusi 
attiecīgo lēmumu4. Eiropas Savienības klimata pārmaiņu 
samazināšanas politikas pamatā ir Eiropas Savienības 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija5 un tās 2006. gada jūnijā 
Eiropas Padomē apstiprinātā atjaunotā versija6, Sestā 

vides rīcības programma7 un Eiropas Klimata pārmaiņu 

                               
4 Council Decision 2002/358/EC of 25 April 2002 Concerning the approval, on 

behalf of the European Community, of the Kioto Protocol to the United Nations 

Framework Convention on Climate Change and the joint fulfillment of 

commitments there under 
5 Communication from the Commission COM(2001)264 final of 15 May 2001 A 

Sustainable Europe for Better World: A European Union Strategy for Sustainable 

Development 
6 Communication from the Commission to the Council and European Parliament 

COM(2005)658 final of 13 December 2005 On the Review of the Sustainable 

Development Strategy. A Platform for Action 
7 Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums Nr. 1600/2002/EK (2002. gada 22. 

jūlijs), ar ko nosaka Sesto Kopienas vides rīcības programmu 
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programma8. Turklāt klimata pārmaiņu jomu Eiropas 
Savienībā atspoguļo arī citu sektoru, galvenokārt 
enerģētikas un transporta, politikas plānošanas 
dokumenti, it sevišķi ņemot vērā to, ka enerģijas 
ražošanas un patēriņa nozares (ieskaitot enerģijas 
rūpniecisko ražošanu, transportu, mājsaimniecības un 
pakalpojumus) ir lielākais SEG emisijas avots un visās 
Eiropas Savienības dalībvalstīs 2003. gadā vidēji sastādīja 
81,5%9.  

Atjaunojamo energoresursu izmantošanas 

palielināšana ir viens no galvenajiem pasākumiem, lai 
samazinātu SEG emisijas visā Eiropas Savienības teritorijā 
kopumā. Tāpēc jau 1997.gadā Eiropas Savienība ir 
definējusi galvenos attīstības pamatprincipus10: 

1. Tā kā atjaunojamie energoresursi ir vietējie 
enerģijas avoti, tad to izmantošana samazina 
fosilo energoresursu importu un palielina 
energoapgādes drošību; 

2. Atjaunojamo energoresursu izmantošana sekmē 

jaunu darba vietu radīšanu, īpaši mazos un vidējos 
uzņēmumos, kas ir galvenais valsts ekonomiskais 
stūrakmens, kā arī veicina reģionu attīstību, 
nodrošinot lielāku sociālo un ekonomisko kohēziju;  

3. Pieaugošais globālais energoresursu patēriņš 
piedāvā iespējas Eiropas Savienības zinātniski 
pētnieciskajām institūcijām un uzņēmumiem 
attīstīt, kā arī ražot un uzstādīt inovatīvas 
atjaunojamo energoresursu izmantošanas 
tehnoloģijas; 

4. Atjaunojamo energoresursu izmantošana, 
salīdzinot ar fosilo, ir videi draudzīgāka, jo 
samazina piesārņojumu un tā ietekmi uz cilvēku 
veselību, kā arī to atbalsta plašāka sabiedrība. 

                               
8 Communication from the Commission COM(2001)580 final of 23 October 2001 

On the Implementation of the First Phase of the European Climate Change 

Programme 
9 European Environment Agency report No 8|2006 "Energy and environment in 

the European Union. Tracking progress towards integration" 
10 Communication from the Commission COM(97)599 final of 26 November 1997 

Energy for the Future: Renewable Sources of Energy. White Paper for a 

Community Strategy and Action Plan 
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Šajā dokumentā Eiropas Savienība nosprauž 
stratēģisko mērķi, nosakot, ka atjaunojamo resursu 
īpatsvars Eiropas Savienības primāro resursu bilancē ir 
jāpalielina no 6% 1997.gadā līdz 12% 2010.gadā. 

Eiropas Savienības stratēģijā attiecībā uz drošu 
energoapgādi11 ir uzsvērts, ka ir ievērojami pieaugusi 
Eiropas ekonomikas atkarība no importētiem 
energoresursiem. Ja 2000.gadā Eiropas Savienība 
importēja 50% no visiem nepieciešamajiem 
energoresursiem, tad līdz 2030.gadam šis rādītājs 

sasniegs 70%, turklāt prognozēts, ka atkarība no naftas 
produktu importa 2020.gadā būs 90%. Par stratēģijas 
galveno politisko mērķi izvirzīta atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšana, ņemot vērā to, 
ka Eiropas Savienības dalībvalstīs, atkarībā no 
specifiskajiem apstākļiem, pastāv ievērojams atjaunojamo 
energoresursu potenciāls. Īpašais atbalsts atjaunojamiem 
energoresursiem nepieciešams tāpēc, ka tie atrodas 
neizdevīgākā sākotnējā pozīcijā, salīdzinot ar 

tradicionālajiem enerģijas ieguves veidiem, kam jau ir 
attīstīta ražošanas bāze. Kā galvenie atbalsta veidi ir 
minēti finanšu atbalsts un nodokļu atvieglojumi. 

Eiropas Komisijas paziņojumā12 COM(2004)366 ir 
konstatēts, ka 2010.gadā atjaunojamie energoresursi 
veidos tikai 10% no kopējā enerģijas patēriņa un, 
saglabājoties pašreizējām attīstības tendencēm, arī 
izvirzītais "zaļās" elektroenerģijas mērķis netiks sasniegts. 
Tāpēc kopējā mērķa sasniegšanai visas Eiropas Savienības 
dalībvalstis tiek aicinātas veikt papildus pasākumus. 

Paziņojumā tiek piedāvāts šāds dažādu atjaunojamo 
energoresursu potenciālais ieguldījums elektroenerģijas 
ražošanā pa veidiem - 50% vēja enerģija; 10% 
hidroenerģija, ģeotermālā un saules enerģija; 40% 
biomasa. Paziņojumā ir arī uzsvērts, ka biomasas 

                               
11 COM(2000)769 final of 29 November 2000 Green Paper Towards European 

strategy for the security of energy supply 
12 Communication from the Commission to the Council and European Parliament 

COM(2004)366 final of 26 May 2004 The share of renewable energy in the EU. 

Commission Report in accordance with Article 3 of Directive 2001/77/EC, 

evaluation of the effect of legislative instruments and other Community policies 

on the development of the contribution of renewable energy sources in the EU 

and proposals for concrete actions 
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izmantošanas palielināšana ir prioritārs pasākums un, ka 
īpaša uzmanība tiks pievērsta jaunajām dalībvalstīm, 
kurās ir ievērojams biomasas potenciāls.  

Indikatīvie "zaļās" elektroenerģijas ražošanas mērķi 
katrai dalībvalstij ir nosprausti direktīvā 2001/77/EK13, 
ieskaitot mērķi – palielināt no atjaunojamiem 
energoresursiem saražoto daļu no kopējā Eiropas 
Savienības elektroenerģijas patēriņa 2010.gadā līdz 
22,1%. Direktīva ir nosaka, ka katra dalībvalsts: 

1. Definē mērķi attiecībā uz to saražotās 

elektroenerģijas daļu, kas iegūta no 
atjaunojamiem energoresursiem, kā arī plāno 
pasākumus turpmākai atjaunojamo energoresursu 
veicināšanai elektroenerģijas ražošanā; 

2. Samazina administratīvos šķēršļus 
elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem 
energoresursiem; 

3. Nodrošina caurskatāmus elektroenerģijas pārvades 
un sadales tīklu pieslēguma noteikumus. 

Šīs direktīvas grozījumi (noteikti Pievienošanās 
līgumā14), definē Latvijas indikatīvo mērķi - 49,3% no 
elektroenerģijas patēriņa 2010.gadā segt ar 
elektroenerģiju, kas saražota no atjaunojamiem 
energoresursiem. Latvijas mērķis pēc Austrijas un 
Zviedrijas ir viens no augstākajiem un paredz 7% 
pieaugumu salīdzinājumā ar 2000.gadu. 

                               
13 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/77/EK (2001.gada 

27.septembris) par tādas elektroenerģijas pielietojuma veicināšanu iekšējā 

elektroenerģijas tirgū, kas ražota izmantojot neizsīkstošos enerģijas avotus 
14 Līgums starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, 

Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas 

Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas 

Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, 

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) 

un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, 

Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, 

Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas 

Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, 

Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas 

Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai 
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Direktīva 2004/8/EK15 par koģenerācijas veicināšanu 
nosaka, ka viens no augstas efektivitātes koģenerācijas 
kritērijiem ir iespējas izmantot atjaunojamos 
energoresursus un šādiem ražotājiem ir jānodrošina 
prioritāra pieeja elektroenerģijas pārvades un sadales 
tīkliem, kā arī lietderīgā siltuma pieprasījuma veicināšana 
iekšējā enerģijas tirgū. 

2003.gadā Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar jaunu 
tiesību akta iniciatīvu16, kas attiecas uz tieša patēriņa 
energoefektivitāti un energopakalpojumiem. Direktīvas 

projektā ir definēts mērķis – izveidot nosacījumus 
energopakalpojumu tirgus attīstībai un citu 
energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu nonākšanu pie 
tiešajiem patērētājiem un panākt efektīvu tiešo patēriņu. 
Šī mērķa sasniegšanu veicinātu izkliedētā ražošana, kad 
enerģija tiek ražota tuvu patērētājam un tā rezultātā 
samazinās zudumi pārvades un sadales tīklos. 

Lai nodrošinātu papildu pasākumu ieviešanu 
atjaunojamo energoresursu izmantošanā Eiropas Komisija 

2005.gada decembrī ir apstiprinājusi Rīcības plānu par 
biomasas izmantošanu17. 

2006.gadā Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar jaunu 
Eiropas Savienības enerģētikas attīstības stratēģiju18. Šajā 
stratēģijā tiek uzsvērts, ka pasaulē sākas jauna 
enerģētikas ēra un tāpēc:  

1. Eiropā ir steidzami vajadzīgas investīcijas, lai 
apmierinātu augošo pieprasījumu un nomainīto 
novecojušo infrastruktūru. Lai sasniegtu šo mērķi 
nepieciešamais finanšu apjoms tiek lēsts 1000 

miljardu eiro; 
2. Strauji pieaug Eiropas atkarība no importētajiem 

energoresursiem un tiek prognozēts, ka 

                               
15 Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 

February 2004 On the promotion of cogeneration based on a useful heat demand 

in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC  
16 Commission Proposal COM(2003)739 final of 10 December 2003 for a directive 

of the European Parliament and of the Council On energy end-use efficiency and 

energy services 
17 Komisijas paziņojums COM(2005)628 galīgā redakcija (2005.gada 7.decembris) 

Rīcības plāns par biomasas izmantošanu 
18 Zaļā grāmata COM(2006)105 galīgā redakcija (2006.gada 8.marts) Eiropas 

stratēģija ilgtspējīgai, konkurētspējīgai un drošai enerģijai 
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nākamajos 20 – 30 gados aptuveni 70% no visas 
Eiropas Savienībā nepieciešamās enerģijas tiks 
importēta, salīdzinot ar tagadējiem 50%, turklāt 
imports nāk no reģioniem un valstīm ar nestabilu 
ģeopolitisko situāciju; 

3. Pieaugot naftas un gāzes cenām, palielinās 
izmaksas, kā arī ietekme uz ražotājiem un 
iedzīvotājiem. Taču, no otras puses, šis cenu 
pieaugums var veicināt lielākus ieguldījumus 
energoefektivitātes pasākumos un inovāciju 

attīstībā;  
4. Eiropā nav pabeigta iekšējā enerģijas tirgus 

liberalizācija, kā rezultātā uzņēmējiem un 
iedzīvotājiem nav iespējas izmantot visas 
energoapgādes drošības un zemāku cenu 
priekšrocības. Lai sasniegtu šo mērķi, jāattīsta 
savstarpējie savienojumi, jāizstrādā un praktiski 
jāievieš reglamentējošie noteikumi un stingri 
jāīsteno Kopienas konkurences noteikumi; 

5. Pieaugot pieprasījumam pēc fosiliem 
energoresursiem, palielinās SEG emisijas un 
paredzams, ka oglekļa dioksīda emisijas līdz 
2030.gadam pieaugs par 60%. Saskaņā ar Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes sniegto 
informāciju, ja netiks veikti nekādi pasākumi, līdz 
gadsimta beigām vidējā gaisa temperatūra 
pieaugs par 1,4 – 5,8 grādiem pēc Celsija.  

Augstāk minētie iemesli ir Eiropas Savienības jaunās 
enerģētikas politikas ierosinātāji un, lai nodrošinātu tās 

galveno stūrakmeņu - ilgtspējīga, konkurētspējīga un 
droša enerģija - funkcionēšanu, ar atsevišķo Eiropas 
Savienības dalībvalstu enerģētikas politiku izstrādi nav 
pietiekami. Tāpēc, pēc sabiedriskās apspriešanas, kā arī 
Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta 
viedokļu saņemšanas, Komisija turpinās politikas 
pilnveidošanu. Pašreiz galvenā uzmanība ir pievērsta 
jomām, kuru problēmu risināšana ir akūta 
nepieciešamība: 

1. Konkurētspēja un iekšējais enerģijas tirgus; 

2. Energoresursu diversifikācija; 
3. Solidaritāte energoapgādes krīžu gadījumos; 
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4. Ilgtspējīga attīstība; 
5. Inovācijas un tehnoloģija; 
6. Ārējā politika. 
Latvijas klimata pārmaiņu un atjaunojamo 

energoresursu izmantošanas politikas pamatā ir šādi 
politikas plānošanas dokumenti: 

1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes19; 
2. Nacionālais vides politikas plāns 2004. – 

2008.gadam20; 
3. Klimata pārmaiņu samazināšanas programma 

2005. – 2010.gadam21; 
4. Pamatnostādnes Latvijas elektroenerģijas tirgus 

priekšnosacījumu izveidei22. 
Jauno Latvijas Republikas enerģētikas politikas virzību 

- Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2006. –
 2016.gadam23 – Ministru kabinets ir izskatījis 2006.gada 
27.jūnijā. Jaunās enerģētikas nozares attīstības mērķis ir 
nodrošināt līdzsvarotu, kvalitatīvu, drošu un ilgtspējīgu 
tautsaimniecības un iedzīvotāju apgādi ar enerģiju. Šī 

mērķa sasniegšanai ir definēti šādi galvenie rīcību 
pamatvirzieni: 

1. Sekmēt Baltijas un Eiropas enerģijas sistēmu 
starpsavienojumu attīstību, piedaloties pētniecībā 
un atbalstot projektus, kas vērsti uz Baltijas 
enerģijas apgādes sistēmu integrēšanos Eiropas 
sistēmās; 

2. Primāro enerģijas resursu piegāžu diversifikācijai 
un elektroenerģijas pašnodrošinājuma 
paaugstināšanai: 

a. Atbalstīt jaunas kodolspēkstacijas būvi Lietuvā 
un izvērtēt Latvijas līdzdalības veidu un 
lietderību šajā projektā; 

b. Sekmēt cieto kurināmo (ogles kombinācijā ar 
cieto biomasu un citiem vietējiem kurināmā 
veidiem) izmantojošas kondensācijas 
elektrostacijas projekta attīstību; 

                               
19 Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2002.gada 15.augusta rīkojumu Nr.436 
20 Apstiprināts ar Ministru kabineta 2004.gada 4.februāra rīkojumu Nr.81 
21 Apstiprināta ar Ministru kabineta 2005.gada 6.aprīļa rīkojumu Nr.220 
22 Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2004.gada 23.jūlija rīkojumu Nr.514 
23 Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta rīkojumu Nr.571 
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c. Veicināt koģenerācijas staciju attīstību un 
enerģijas ražošanu no atjaunojamajiem 
enerģijas resursiem, piesaistot mērķdotācijas 
investīcijām no Eiropas Savienības 
struktūrfondiem. 

3. Nodrošināt investīciju programmu sagatavošanu 
un īstenošanu energoefektivitātes paaugstināšanai 
siltumapgādes uzņēmumu sistēmās, ēku 
energoefektivitātes paaugstināšanai un enerģijas 
ražošanai no atjaunojamajiem enerģijas 

resursiem, piesaistot šim mērķim arī Eiropas 
Savienības struktūrfondu līdzekļus; 

Ņemot vērā atjaunojamo energoresursu jomas 
attīstību un nozīmību pasaulē, sagatavotas Atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas pamatnostādnes 2006. –
 2013.gadam24. Pamatnostādnēs izvirzītie mērķi ir 
palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru Latvijas 
energobilancē, veicināt Latvijas enerģijas apgādes drošību 
un ilgtermiņā nodrošināt atjaunojamo energoresursu 

ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā. 
Izvirzītie prioritārie darbības virzieni: 
1. Tirgus risinājumu ieviešana un labvēlīgu 

nosacījumu radīšana tām enerģijas ražošanas 
tehnoloģijām, kuras ļauj palielināt atjaunojamo 
energoresursu konkurētspēju salīdzinot ar 
fosilajiem; 

2. Biomasas izmantošana elektroenerģijas un 
siltumenerģijas ražošanā; 

3. Inovatīvu atjaunojamo energoresursu 

izmantošanas tehnoloģiju ieviešana pilotprojektu 
veidā; 

4. Lietišķo zinātnisko pētījumu veikšana par inovatīvu 
tehnoloģiju transferta iespējām un potenciālo 
pielāgošanu Latvijas specifiskajiem apstākļiem. 

Galvenais tiesību akts, kas regulē atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu un atbalstu, ir 
Elektroenerģijas tirgus likums25. Likumā ir noteikts, ka 
2010.gadā saražotajam "zaļās" elektroenerģijas 

                               
24 Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra rīkojumu Nr.835 
25 Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 5.maijā, izsludināts 2005.gada 25.maijā 
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īpatsvaram no kopējā patēriņa ir jāsasniedz 49,3%. 
Likumā Ministru kabinetam deleģēti uzdevumi izstrādāt 
šādus noteikumus - Par kārtību, kādā var saņemt ražotās 
elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu; Par daļu kopējā 
Latvijas elektroenerģijas patēriņā, kas obligāti nosedzama 
ar elektroenerģiju, kas ražota, izmantojot atjaunojamos 
energoresursus; Par kritērijiem, pēc kuriem ražotāji, kas 
izmanto atjaunojamos energoresursus, kvalificējas 
tiesībām pārdot elektroenerģiju obligāti iepērkamā 
elektroenerģijas apjoma ietvaros un cenas noteikšanas 

kārtību. 
2006.gada 6.novembrī ir apstiprināti Ministru kabineta 

noteikumi Nr.921 „Noteikumi par elektroenerģijas 
ražošanu koģenerācijas procesā”. Noteikumu pieņemšana 
padara vienkāršāku un saprotamāku koģenerācijas 
procesā saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas 
apriti tirgū. 

Kvalificēties tiesību iegūšanai pārdot saražoto 
elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai izcelsmes 

apliecinājuma saņemšanai var koģenerācijas 
elektrostacijas, kuras vienlaikus ražo elektroenerģiju un 
lietderīgo siltumenerģiju, izmantojot vienu vai vairākas 
šajos noteikumos minētajām ražošanas tehnoloģijām. 

Komersants, kurš plāno iegūt tiesības pārdot 
koģenerācijas elektrostacijā saražoto elektroenerģiju 
obligātā iepirkuma ietvaros, iesniedz Ekonomikas 
ministrijā iesniegumu atbilstoši noteikumu prasībām. 

2006.gadā Latvijas Republikas Ministru kabinets ir 
apstiprinājis procedūru kopīgi īstenojamo projektu 

ieviešanai26 un lēmis par dalību starptautiskajā emisijas 
tirdzniecības sistēmā27.  

 
 

                               
26 Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumi Nr.115 "Noteikumi par 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 

Kioto protokola projektu mehānismu īstenošanu un darbībām, kas saistītas ar 

emisijas samazināšanas vienību, sertificētu emisijas samazināšanas vienību, 

piesaistes vienību un noteiktā daudzuma vienību piešķiršanu un izmantošanu" 
27 Koncepcija par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā (apstiprināta 

ar Ministru kabineta 2006.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr.249) 
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1. Latvijā pieejamā finanšu kapitāla 

pārskats 

 
Ņemot vērā globālās ekonomikas attīstības 

tendences, kuras tiek uzskatītas kā galvenās SEG emisijas 
palielināšanās iemesls, Eiropas Savienības politikas mērķu 
sasniegšanu un tiesību aktu prasību izpildīšanu, visām 
dalībvalstīm nodrošinot un veicinot atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu, kā arī to apstākli, ka fosilo 

energoresursu tehnoloģijas ir izstrādātas, aprobētas un 
pielietotas daudzu gadu desmitus, tad izmaksas, kas 
saistītas ar jauno tehnoloģiju un iekārtu ražošanu, 
uzstādīšanu un ekspluatāciju ir nesalīdzināmas ar tām 
tehnoloģijām un iekārtām, kuras enerģijas ieguvei 
izmanto atjaunojamos energoresursus. 

Kā jau Eiropas Komisija ir norādījusi jaunajā Eiropas 
Savienības enerģētikas attīstības stratēģijā28, turpmākajos 
20 gados Eiropas Savienībai būs nepieciešamas 

investīcijas aptuveni 1000 miljardu eiro apjomā, lai 
nomainīto novecojušo infrastruktūru un attīstītu jaunas 
ražošanas jaudas, kas segtu pieaugošo pieprasījumu pēc 
enerģijas. Tādējādi, lai šo mērķi sasniegtu, dalībvalstīm ir 
jānodrošina ievērojami publiskā un privātā finansējuma 
apmēri. Tā kā tehnoloģijas un iekārtas, kuras enerģijas 
ražošanas procesā izmanto atjaunojamos energoresursus, 
ir ar ievērojami augstākām izmaksām attiecībā uz 
investīcijām, tad jebkurš atbalsts (investīcijas, atbalsta 
cenas u.c.) no publiskā finansējuma valsts vai Eiropas 

Savienības finanšu instrumentu veidā ir nozīmīgs 
atjaunojamo energoresursu projektu ekonomiskās 
dzīvotspējas garants. 

1.1. Projekta ekonomiskā izdevīguma izvērtējums 

 
Pirms iespējamo publiskā un privātā kapitāla 

piesaistes veidu analīzes nepieciešams noskaidrot kādi 
priekšnosacījumi katram komersantam ir jāizvērtē pirmām 

                               
28 Zaļā grāmata COM(2006)105 galīgā redakcija (2006.gada 8.marts) Eiropas 

stratēģija ilgtspējīgai, konkurētspējīgai un drošai enerģijai 
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kārtām. Lai arī finanšu līdzekļu piesaiste nereti ir 
galvenais „klupšanas akmens”, tomēr katra projekta 
sākotnējā rūpīga ekonomiskā pamatojuma izvērtēšana ir 
galvenais panākumu stūrakmens.  

Pavisam pastāv seši galvenie faktori, kurus 
nepieciešams izvērtēt projekta izstrādes stadijā: 

- Resursu pieejamība; 
- Pielietojamās tehnoloģijas; 
- Ekonomiskā efektivitāte; 
- Atrašanās vietas analīze; 

- Energopieslēgumu veidi un energoresursu 
realizācijas iespējas; 

- Tiesību aktu prasības un citi regulējošie noteikumi. 
Ar resursu pieejamību jāsaprot kopējā situācija – 

vai pietiks izejvielu, lai saražotu enerģiju tik daudz, cik 
nepieciešams pozitīva ekonomiskā efekta sasniegšanai. Ir 
svarīgi apzināties cik daudz vēja, biomasas vai biogāzes ir 
pieejams, jo šo resursu imports vai kāda cita veida 
piegāde ir vai nu neiespējama vai ekonomiski ļoti 

neizdevīga.  
Tehnoloģiju un iekārtu izvēle arī ir svarīgs faktors, 

jo neadekvātu tehnoloģiju (pārāk dārgu vai neatbilstošu 
pēc izmēriem un jaudām) uzstādīšana var pārtraukt visādi 
citādi labi izplānotu projektu. Ir jāizvēlas tehnoloģiskās 
iekārtas, kas ļauj tās noslogot tuvu maksimālām jaudām, 
kā arī tām jābūt vienkārši apkalpojamām. Šo faktoru 
apskatot, jāņem vērā arī darbaspēkam nepieciešamā 
kvalifikācija, darbinieku skaits un to pieejamība. 

Veicot ekonomiskos aprēķinus, ir jāvadās no 

pamatprincipa – vai ieņēmumi, pārdodot saražoto 
enerģiju, spēs segt visas izmaksas. Ja pirmie pētījumi un 
analīze rāda, ka tas nav iespējams, tad ir jāatgriežas 
pētījumu sākumā un jāskatās kādas korekcijas ir jāveic, 
lai projekts būtu ekonomiski izdevīgs. Ja nav iespējams 
izmainīt citus faktorus, tad projekts ir jāapstādina, jo 
ekonomiskā izdevīgums ir vitāli svarīgs jebkuram 
uzņēmējam. Detalizētāka ekonomiskā izdevīguma analīze 
šajā pētījumā netiks apskatīta. 

Atrašanās vietas analīze ir specifiska katram 

atjaunojamo energoresursu ražotnes veidam. Vēja 
elektroiekārtām ir svarīgi zināt valdošos vējus un vidējo 
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vēja stiprumu, lai zinātu kāds būtu optimālais vēja parka 
izvietojums. Biomasas pārstrādātājiem būtu svarīgi zināt 
cik ērti ir veicamas biomasas piegādes. Biogāzes 
pārstrādātājam visnozīmīgāk liksies noskaidrot, vai 
tuvumā ir vēl kāda ferma, kas varētu piegādāt izejvielas 
enerģijas ražošanai. Būtisks nosacījums ir arī katra 
konkrētā zemes gabala paredzētā apbūve, šis jautājums 
varētu tikt pieskaitīts arī pēdējam faktoram – tiesību aktu 
prasībām un pašvaldības apbūves noteikumiem. Atļauto 
teritorijas zonējumu ir iespējams mainīt detālplānojuma 

izstrādes rezultātā, ja tas ir nepieciešams, taču tad ir 
jāņem vērā papildus izmaksas, kas var rasties, un arī 
papildus laiks projekta īstenošanai. Tāpēc iespējams, ka ir 
vieglāk mainīt potenciālās ražotnes vietu nevis izvēlētās 
teritorijas zonējumu.  

Lai arī visi iepriekš minētie faktori ir ļoti svarīgi, 
nedrīkst aizmirst par pašu galveno – kā saražotā enerģija 
nonāks pie gala patērētājiem. Tātad ir jānoskaidro gala 
patērētāji un tiem nepieciešamais patēriņš 

(elektroenerģija un/vai siltumenerģija atkarībā no 
ražotnes veida). Latvijā tieši šis faktors var radīt 
vislielākos šķēršļus, jo bez AS „Latvenergo” elektrotīkliem 
praktiski neeksistē alternatīvas. Attiecībā uz 
siltumenerģijas piegādi, tad siltumtrašu izbūve ir 
vienkāršāka par elektroenerģijas pārvades un sadales tīkla 
izbūvi, tomēr ir citi būtiski traucējoši apstākļi. Tā, 
piemēram, siltumenerģiju varētu būt problemātiski pārdot 
lauku reģionos, jo tur pamatā visas mājsaimniecības 
izmanto vietējo malkas apkuri, kā arī Latvijā kopumā 

laukos ir raksturīga viendzīvokļa māju apbūve viensētas 
vai nelielos ciemos ar individuālo apkuri, kas ir ļoti 
neizdevīgi no siltumenerģijas transportēšanas viedokļa. 
Tātad atliek tikai vidēji lielas pilsētas (Latvijas mērogā) un 
vidēji lieli ražošanas uzņēmumi, kas varētu būt saražotā 
siltuma patērētāji. No tā arī izriet, ka pamatā atjaunojamo 
energoresursu ražotnes ir jāceļ pilsētu un energoietilpīgu 
ražošanas uzņēmumu tuvumā.  

Un visbeidzot jāanalizē spēkā esošo tiesību aktu 
prasības, kas nosaka konkrētās nozares un uzņēmumu 

funkcionēšanas juridisko un adminstratīvo bāzi. Latvijā 
diemžēl šī bāze nav sakārtota un tas var radīt papildus 
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šķēršļus jaunu atjaunojamo energoresursu ražotņu 
attīstībai. Tomēr, ja visi faktori ir apzināti un to 
izvērtējums liecina, ka uzņēmums ir jāveido, tad ir 
nepieciešams konsultēties ar kvalificētu juristu, slēdzot 
visa veida līgumus. Līgumu saturs var būtiski ietekmēt 
finansējuma piesaistīšanas iespējas, jo jebkurš investors 
gribēs iepazīties ar jau noslēgtajiem līgumiems un 
nepilnības tajos var likt investoram neieguldīt savu naudu 
konkrētajā projektā.  

Pārsvarā visi atjaunojamo energoresursu ražošanas 

projekti ir samērā dārgi, tāpēc jebkuri līdzekļi, kas nav 
jāatmaksā (valsts atbalsta programmas, Eiropas 
Savienības finanšu instrumenti u.c.) ir jāpiesaista pēc 
iespējas vairāk. Papildus valsts vai pašvaldības 
programmas līdzfinansējums var celt projekta nozīmību un 
vērtību investoru acīs.  

Papildus informācija par atjaunojamo energoresursu 
uzņēmuma izveidošanas izmaksām dažādiem resursu 
veidiem, ir apkopota tabulā (izmaksas uz 1 kWh). 

Izmaksas tabulā ietver: 
- Kapitāla izmaksas; 
- Finanšu izmaksas; 
- Vadības un uzturēšanas izmaksas visā 

ekspluatācijas periodā. 
 
Ilustratīvās atjaunojamo energoresursu izmaksas29 

 Vējš Saules 
paneļi 

Saules 
baterijas 

Biomasa Biogāze Ģeotermālais 

siltums 
Ūdens 

1kWh 

izmaksa 
LVL30 

0,022 

– 
0,033 

0,06 – 

0,22 

0,14 – 

0,28 

0,033 

– 0,07 

0,015 

– 
0,032 

0,02 – 

0,033 

0,013 

– 
0,09 

 
Kā redzams tabulā, tad no hidroelektrostacijām 

(turpmāk – HES) iegūstamā elektroenerģija ir pati lētākā. 
Latvijas atjaunojamo energoresursu elektrobilancē HES 
ieņem ļoti nozīmīgu vietu, tomēr diez vai nākotnē būs 
iespējams palielināt to īpatsvaru, jo ir daudz citu faktoru, 

                               
29 McNeil Technologies, „Summary of Activities and Results of Strategic Value 

Analysis of Renewable Power Technologies,” August 2005: 5-8 
30 Izmantots kurss 1 USD = 0,543 LVL 
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kas bremzē jaunu HES būvniecību. Tāpēc noteikti 
izdevīgāk būtu pievērst uzmanību biomasas un biogāzes 
pārstrādes uzņēmumiem, kuru izmaksas īpaši nepārsniedz 
HES izmaksas. 

Zinot par aptuvenām izmaksām, kas, protams, var 
svārstīties atkarībā no konkrētās situācijas, nākamais solis 
pirms finansējuma meklēšanas un piesaistīšanas ir – 
potenciālo ieņēmumu kalkulācija. Ieņēmumi galvenokārt ir 
atkarīgi no diviem faktoriem : 

- Resursu pieejamība (cik kWh ir iespējams 

saražot); 
- Cenas par kādām ir noslēgts līgums par enerģijas 

pārdošanu. 
Lai noskaidrotu pirmo faktoru ir būtiski zināt arī 

efektivitātes rādītājus dažādām atjaunojamo 
energoresursu ražotnēm. Ar kapacitāti šeit saprot laiku 
(procentuāli), kurā tiek ražotas kWh enerģijas. Zinot šo 
kapacitātes faktoru ir vieglāk aprēķināt iespējamos 
nākotnes ieņēmumus. 

 
Kapacitātes faktori dažādām AER tehnoloģijām31 

 Vējš Saules 
paneļi 

Saules 
baterejas 

Biomasa Biogāze Ģeotermālais 
siltums 

Ūdens 

Kapacitāte 20-
50% 

20-
90% 

15-
25% 

25-
85% 

40-
60% 

40-90% 50-
90% 

 
Pēc visas nepieciešamās informācijas apkopošanas, 

analizes un lēmuma pieņemšanas par biznesa uzsākšanu, 
nepieciešamas finanses, kuru veidi tiks apskatīti nākošajās 
nodaļās. 

                               
31 McNeil Technologies, „Summary of Activities and Results of Strategic Value 

Analysis of Renewable Power Technologies,” August 2005: 16. 
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1.2. Publiskais finansējums 

 
Publiskā finansējuma piesaistīšanu pārsvarā nosaka 

politiski un ekonomiski apsvērumi. Publiskais finansējums 
iedalās: 

1. Sektoriālais; 
2. Reģionālais; 
3. Horizontālais. 
Publiskā finansējuma piesaistīšanas mērķis konkrētā 

ekonomiskās darbības sektorā ir samazināt esošās 
barjeras, kas bremzē attīstību, piemēram, palīdz veikt 
nozares restrukturizāciju, lai apstādinātu tās ekonomisko 
rādītāju lejupslīdi vai arī padarītu šo nozari finansiāli 
rentablu. Reģionālais atbalsts nodrošina valsts ekonomiski 
atpalikušo reģionu ātrāku ekonomisko un sociālo attīstību. 
Savukārt horizontālais atbalsts sekmē vides aizsardzības 
pasākumu un pētniecības izdevumu segšanu 
komercsabiedrībās. 

Publiskais finansējums var radīt arī pretēju efektu – tā 

vietā, lai notiktu attīstība, tiek sagrauti godīgas 
konkurences pastāvēšanas pamatprincipi un publiskais 
finansējums tiek ieguldīts neracionāli, piemēram, atbalstot 
novecojušas tehnoloģijas un/vai iekārtas un tādējādi 
kavējot restrukturizācijas citās nozarēs, vai 
komercsabiedrībās. Tāpēc lēmuma pieņemšanai par 
publiskā finansējuma piešķiršanu ir ļoti liela nozīme un 
pirms tam ir nepieciešamas detalizētas ekonomisko un 
sociālo mijiedarbību, cēloņu – seku, kā arī ieguvumu – 

izdevumu analīzes. 
Citas negatīvas publiskā finansējuma piesaistīšanas 

sekas var izpausties kā: 
1. Negodīga konkurence; 
2. Nepamatota peļņa; 
3. Pārmērīgi augsta darba samaksa; 
4. Zems darba ražīgums; 
5. Novecojusi ražošanas vadība un struktūra; 
6. Palielinātas tiešās un administratīvās izmaksas. 
Ierobežota publiskā finansējuma apstākļos, tā 

piešķiršanas apjomam būtu jābūt minimālam, taču tajā 
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pašā laikā – mērķtiecīgam, kas dod lielāko „pievienoto 
vērtību”. 

2002.gadā Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar 
ziņojumu32, kurā apkopota informācija par dalībvalstīs 
piemērotajiem publiskā finansējuma piesaistes veidiem 
atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanā. 
Ziņojumā analizēti dalībvalstīs izmantotie pasākumi un to 
radītās tiešās un netiešās priekšrocības attiecībā uz 
enerģijas avotiem ar mērķi vai nu (i) saglabāt patēriņa 
cenas zem tirgus cenām, vai (ii) saglabāt ražotāja cenas 

virs tirgus cenām, vai arī (iii) samazināt ražotāju un 
patēriņa cenas, izmantojot tiešo vai netiešo atbalstu.  

Šajā ziņojumā valsts atbalsts tiek traktēts kā: 
 Tiešais (neatmaksājamais) valsts atbalsts/ 

subsīdijas; 
 Aizdevumi bez kredītprocentiem vai zemiem 

kredītprocentiem, kredītprocentu atmaksa un 
valsts garantijas; 

 Valsts vai pašvaldību kapitāla iesaistīšana 

projektos, kuru realizāciju neuzņemas privātie 
investori; 

 Valsts vai pašvaldību ilgtermiņa investīciju 
nepietiekamas atdeves rādītāji vai pat zaudējumi; 

 Nodokļu un maksājumu atlaides; 
 Priekšrocības valsts nekustamā īpašuma (zeme 

un/vai ēkas) iegādē; 
 Priekšrocības pakalpojumu sniegšanā vai 

resursu/izejvielu/produktu piegādē; 
 Valsts finansējums pētniecībā un zinātnē; 

 Atbalsts patērētajiem; 
 Cita veida atbalsts (fiksēti tarifi u.c.). 
Publisko finansējumu elektroenerģijas ražošanai no 

atjaunojamiem energoresursiem ļauj izmantot Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/77/EK (2001.gada 
27.septembris) par tādas elektroenerģijas pielietojuma 
veicināšanu iekšējā elektrības tirgū, kas ražota, 
izmantojot neizsīkstošos enerģijas avotus, kuras 4.pantā 

                               
32 Eiropas Komisijas 2002.gada 22.novembra ziņojums (Working paper) 

SEC(2002)1275 Inventory of public aid granted to different energy sources 

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/doc/energy_inventory_en.pdf
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„Atbalsta shēmas” ir uzsvērts, ka neierobežojot Eiropas 
Kopienas Dibināšanas Līguma 87. un 88.pantu, Eiropas 
Komisija izvērtē dalībvalstīs piemērotos mehānismus, 
saskaņā ar kuriem elektroenerģijas ražotājs, pamatojoties 
uz valsts iestāžu pieņemtiem noteikumiem, saņem tiešu 
vai netiešu atbalstu, un kuri varētu izpausties kā 
tirdzniecības ierobežošana, noskaidrojot, vai minētie 
mehānismi palīdz sasniegt mērķus, kas norādīti Eiropas 
Kopienas Dibināšanas Līguma 6. un 174.pantā. Šiem 
mehānismiem vajadzētu: 

1. Palīdzēt valstu orientējošo mērķu sasniegšanā; 
2. Būt saderīgam ar iekšējā elektroenerģijas tirgus 

principiem; 
3. Ņemt vērā dažādo atjaunojamo energoresursu 

avotu īpatnības, kā arī dažādās tehnoloģijas un 
ģeogrāfiskās atšķirības; 

4. Efektīvi veicināt atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu, būt vienkāršam un vienlaikus pēc 
iespējas efektīvākam, jo īpaši attiecībā uz 

izmaksām; 
5. Ietvert pietiekamus, vismaz septiņus gadus ilgus 

pārejas periodus attiecībā uz valsts atbalsta 
sistēmām un saglabāt ieguldītāju uzticību. 

Tādējādi dalībvalstis var piemērot sev pieņemamāko 
atjaunojamo energoresursu atbalsta mehānismus, to 
starpā „zaļos sertifikātus”, investīciju atbalstu, 
atbrīvošanu no nodokļiem vai nodokļu atlaides, nodokļu 
atmaksu vai fiksētos tarifus, kā arī tām jānodrošina 
administratīvo procedūru vienkāršošana (piemēram, 

būvatļauju saņemšana un tamlīdzīgi) un pieeja 
elektropārvades tīkliem. 

Tā kā viens no Eiropas Kopienas būtiskākajiem 
pastāvēšanas politikas pamatprincipiem ir iekšējais tirgus 
pastāvēšana brīvai preču, personu, pakalpojumu un 
kapitāla kustībai, tad minētā pamatprincipa īstenošanas 
stūrakmens ir godīgas konkurences nodrošināšana. 
Piešķirot publisko finansējumu (valsts vai pašvaldību) tiek 
deformēta iekšējā tirgus brīva funkcionēšana, radot 
nevienādus apstākļus starp tām komercsabiedrībām, 

kuras saņem un tām, kuras nesaņem valsts atbalstu.  
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Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā 2004.gadā Latvijai ir 
saistoša Eiropas Kopienas Dibināšanas Līgumā noteiktā 
kārtība, saskaņā ar kuru Eiropas Komisijai ir tiesības 
izlemt, vai valsts piešķirtais atbalsts ir saderīgs ar kopējo 
tirgu, vai tas ir jāatceļ vai jāmaina. Eiropas Komisijas 
galvenais pienākums ir novērst iespēju atbalsta 
saņemšanas gadījumā komercsabiedrībām gūt 
nepamatotas priekšrocības. 

Eiropas Savienības komercdarbības atbalsta politikas 
pamatprincipi ir noteikti Eiropas Kopienas Dibināšanas 

līguma 87. un 88.pantā.  
Lai pasākumu varētu klasificēt kā valsts atbalstu, tam 

ir jāatbilst šādām pazīmēm: 
1. Finansiālo palīdzību tieši vai pastarpināti sniedz no 

valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības 
līdzekļiem; 

2. Komercsabiedrība, kas saņēmusi finansiālo 
palīdzību, iegūst ekonomiskas priekšrocības, kādas 
tā nevarētu iegūt, ja atbalsts netiktu sniegts; 

3. Tas ir selektīvs, t.i., neattiecas uz visām 
komercsabiedrībām visās ekonomikas nozares 
vienādi, bet ir paredzēta komercsabiedrībām 
atkarībā no to lieluma, darbības veida vai 
atrašanās vietas, kā arī citiem diferencējošiem 
kritērijiem; 

4. Finansiālā palīdzība ietekmē konkurenci Eiropas 
Savienības iekšējā tirgū. 

Valsts atbalsta piešķiršanu Latvijas Republikā 
reglamentē „Komercdarbības atbalsta kontroles likums”33 

un tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi. 
Komercdarbības atbalsta kontroles likuma izpratnē 

atbalsts var izpausties kā: 
1. Tiešie maksājumi no valsts vai pašvaldības 

budžeta (subsīdijas); 
2. Nodokļu vai sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu jomā veiktie pasākumi; 
3. Valsts vai pašvaldības galvojums; 
4. Kredītu procentu likmju subsidēšana; 

                               
33 Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 19.decembrī, izsludināts 2002.gada 

28.decembrī 
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5. Valsts vai pašvaldības pilnīga vai daļēja 
atteikšanās no dividendēm tās kontrolē esošajās 
komercsabiedrībās; 

6. Valsts vai pašvaldības ieguldījums 
komercsabiedrībā, parādu norakstīšana, 
preferenciālo likmju noteikšana valsts 
komercsabiedrību sniegtajiem pakalpojumiem; 

7. Nekustamā īpašuma pārdošana par cenu, kas ir 
zemāka par tā tirgus vērtību, vai pirkšana par 
cenu, kas ir augstāka par tā tirgus vērtību; 

8. Cita finansiālā palīdzība, ko piešķir vai sniedz no 
valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības 
līdzekļiem. 

Lai palīdzētu komercsabiedrībai uzlabot tās darbību 
vides aizsardzībā lielākā apjomā, nekā paredzēts vides 
aizsardzībai noteiktajos normatīvos, atbalstu 
ieguldījumiem var apstiprināt līdz 30%, ko piemēro tikai 
tai finanšu ieguldījumu daļai, kura nodrošina augstāku 
vides aizsardzības pakāpi, nekā paredzēts vides 

aizsardzībai noteiktajos normatīvos. 
Atbalstu ieguldījumiem jomās, kurās nav noteikti 

normatīvi vides aizsardzībai, var apstiprināt līdz 30%, ja 
pēc atbalsta saņemšanas tiek samazināts vides 
piesārņojums. Atbalstāmās izmaksas veido ieguldījumu 
summa, kas nepieciešama, lai sasniegtu augstāku vides 
aizsardzības līmeni, nekā to varētu sasniegt, ja 
komercsabiedrība nesaņemtu atbalstu. 

Atbalstāmās izmaksas ir ieguldījumi: 
1. Zemes platībās; 

2. Ēkās un iekārtās; 
3. Kas nepieciešami, lai ražošanas tehnoloģijas 

pielāgotu vides aizsardzības vajadzībām. 
Ieguldījumus enerģijas taupīšanā, kas tiek 

nodrošināta, paaugstinot enerģijas izmantošanas 
efektivitāti, pielīdzina atbalstam vides aizsardzībai. 
Atbalstu šādiem ieguldījumiem var apstiprināt līdz 40%. 

Atbalstu enerģijas taupīšanai, kas saistīts ar 
komercsabiedrības kārtējo izdevumu segšanu, var 
apstiprināt, lai kompensētu ražošanas papildu izdevumus, 

kas komercsabiedrībai rodas, ražojot tādu produkciju, 
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kuras ražošanas process nodrošina enerģijas 
izmantošanas efektivitāti. 

Ieguldījumus elektroenerģijas un siltumenerģijas 
ražošanas kombinētajā ciklā (koģenerācijā) var apstiprināt 
līdz 40%. 

Atbalstu ieguldījumiem enerģijas ražošanā no 
atjaunojamiem energoresursiem var apstiprināt līdz 40%. 

Atbalstu, kas saistīts ar komercsabiedrības kārtējo 
izdevumu finansēšanu enerģijas ražošanai no 
atjaunojamiem energoresursiem var apstiprināt, lai 

kompensētu starpību starp enerģijas ražošanas no 
atjaunojamiem energoresursiem izmaksām un 
elektroenerģijas tirgus cenu (elektroenerģijas realizācijas 
tarifu). 

Tāpat komercsabiedrības var pretendēt uz šādiem 
atbalsta veidiem: 

1. Atbalsts reģionālās attīstības veicināšanai, kuru 
var apstiprināt kā atbalstu: 
a. Sākotnējiem ieguldījumiem. Sākotnējie 

ieguldījumi ir ieguldījumi komercsabiedrības 
pamatlīdzekļos, kas saistīti ar jaunas 
komercsabiedrības dibināšanu, esošas 
komercsabiedrības paplašināšanu vai arī 
ražojamās produkcijas vai ražošanas procesa 
fundamentālu pārveidošanu, kā arī ieguldījumi 
pamatlīdzekļos, pārņemot bankrotējušas 
komercsabiedrības aktīvus. Atbalstāmās 
izmaksas materiālajiem ieguldījumiem ir 
izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumiem 

zemes, ēkas, ražošanas iekārtas vai 
aprīkojuma iegādei. Atbalstāmās izmaksas 
nemateriālajiem ieguldījumiem ir izmaksas, 
kas saistītas ar patentu iegūšanu un 
tehnoloģiju apgūšanu; 

b. Ieguldījumiem tādu jaunu darba vietu 
radīšanai, kuras saistītas ar veiktajiem 
sākotnējiem ieguldījumiem.  

2. Atbalsts pētījumiem: 
a. Atbalstu fundamentāliem pētījumiem, kuru 

nolūks ir paaugstināt zināšanu līmeni zinātnes 
un tehnikas nozarēs un kuri nav saistīti ar 
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konkrētiem rūpnieciskiem vai komerciāliem 
mērķiem, var apstiprināt līdz 100% no 
pētījumu izmaksām, ievērojot nosacījumu, ka 
pētījumu rezultāti ir publiski pieejami; 

b. Atbalstu rūpnieciskiem pētījumiem, kas vērsti 
uz tādu jaunu zināšanu apguvi, kuras var 
izmantot jaunu produktu, procesu vai 
pakalpojumu izstrādei vai esošo produktu, 
procesu vai pakalpojumu būtiskai 
pilnveidošanai, var apstiprināt līdz 50%; 

c. Atbalstu projektēšanas darbiem, kuri 
pamatojas uz rūpniecisko pētījumu rezultātiem 
un kuru gaitā tiek izstrādāts jauna produkta, 
procesa vai pakalpojuma sākotnējais projekts 
(aprakstu kopums, plāns) vai prototips, ko vēl 
nevar ieviest ražošanā vai komerciāli izmantot, 
var apstiprināt līdz 25%; 

d. Atbalstu tehniskās priekšizpētes darbiem, 
kurus veic pirms rūpnieciskiem pētījumiem, 

var apstiprināt līdz 75%. Atbalstu tehniskās 
priekšizpētes darbiem, kurus veic pirms 
projektēšanas darbiem, var apstiprināt līdz 
50%. 

Pētījumu un projektēšanas darbu atbalstāmās 
izmaksas veido darbaspēka papildu izmaksas, 
instrumentu, iekārtu, ēku un zemes iegūšanas 
papildu izmaksas, konsultāciju papildu izmaksas 
un materiālu papildu izmaksas. 

3. Atbalsts mazajām un vidējām komercsabiedrībām: 

a. Papildus atbalsts jaunu normatīvu ieviešanai 
vides aizsardzībā līdz 15%; 

b. Papildus Latvijas reģionālā atbalsta kartē 
noteiktajai maksimāli pieļaujamajai atbalsta 
intensitātei var apstiprināt atbalstu 15% 
apmērā; 

c. Rūpniecisko pētījumu veikšanai un 
projektēšanas darbiem papildus noteiktajai 
atbalsta intensitātei var apstiprināt atbalstu 
10% procentu apmērā no atbalstāmajām 

izmaksām, ar nosacījumu, ka kopējā atbalsta 
intensitāte rūpnieciskiem pētījumiem 
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nepārsniedz 75% un projektēšanas darbiem — 
50% no attiecīgajām atbalstāmajām 
izmaksām; 

d. Papildus noteiktajai atbalsta intensitātei vides 
aizsardzībā var apstiprināt atbalstu 10% 
apmērā no attiecīgajām atbalstāmajām 
izmaksām. 

4. Atbalsts komercsabiedrībai krīzes situācijā; 
5. Īslaicīgs finansiāls atbalsts; 
6. Pārstrukturēšanas atbalsts; 

7. Atbalsts atsevišķu nozaru komercsabiedrībām: 
a. Tērauda rūpniecībā; 
b. Mākslīgo šķiedru ražošanā; 
c. Autotransporta līdzekļu ražošanā; 
d. Kuģu būves un remonta; 
e. Transporta nozarēs. 

 

1.2.1. Nacionālais atbalsts  

1.2.1.1. Investīcijas 

Valsts investīciju programma  
Valsts investīciju programmas (turpmāk – VIP) 

pieteikuma 2006.-2010.gadam34 mērķis ir noteikt vidēja 
termiņa valsts investīciju politiku valstī, saskaņojot to ar 
Latvijas stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm un virzot 
to uz valsts ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanu.  

Izstrādātais politikas dokuments kalpo kā sasaistes 
elements starp valsts investīciju politiku un valsts budžeta 
iespējām, nodrošinot sakārtotu, attīstītu, efektīvu un 
noteiktām prasībām atbilstošu sociālo un ekonomisko 
infrastruktūru valstī – efektīvas konkurētspējīgas nozaru 
struktūras izveidi, sociāli ekonomisko disproporciju un 
risku mazināšanu. 

Viens no attīstītas infrastruktūras priekšnosacījumiem 
ir efektīva valsts investīciju politika valstī, kura ir 
mērķtiecīgi jāveido atbilstoši valsts un sabiedrības 
vajadzībām saskaņā ar vidēja termiņa attīstības 
tendencēm. 

                               
34 Apstiprināts ar Ministru kabineta 2005.gada 27.aprīļa rīkojumu Nr.276 
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Valsts investīcijas ir tā kopbudžeta (valsts un 
pašvaldību) izdevumu daļa, kas tiek izmantota 
pamatlīdzekļu iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai un 
kapitālajam remontam.  

Lai Latvijā tiktu nodrošināta sabalansēta, stabila un 
ilgtspējīga tautsaimniecības izaugsme, valsts investīcijas ir 
koordinēti jāvirza uz Latvijas stratēģisko mērķu un 
prioritāšu īstenošanu. 

VIP ir valsts investīciju politikas īstenošanas 
instruments un tās uzdevums ir nodrošināt sasaisti starp 

politikas plānošanas dokumentiem un budžeta plānošanu.  
Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību35 

VIP ir infrastruktūras investīciju kopums, kuram katru 
gadu tiek plānots un piešķirts valsts budžeta finansējums. 

VIP kopējais apmērs, ko veido valsts pamatbudžets, 
speciālais budžets, kredītresursi (Valsts kases izsniegtie 
aizdevumi un valsts galvotie aizņēmumi) u.c. avoti 
(dāvinājumi, projektu realizētāju pašu līdzekļi), sākot ar 
2000.gadu nav pārsniedzis 3,0% no IKP, 2001.gadā – 

2,2% no IKP, un 2002.gadā 2,4% no IKP. Savukārt 
2003.gadā un 2004.gadā bija vērojams VIP kopējā 
apmēra īpatsvara samazinājums attiecīgi – 1,7% un 1,3% 
no IKP.  

Nozīmīgākie ieguldījumi kopumā no visiem 
finansējuma avotiem laika posmā 2000.-2003.gadam VIP 
projektu īstenošanā ir veikti transporta, vides, iekšlietu, 
enerģētikas un izglītības nozarē, kurām šajā laika periodā 
tika paredzēti 70% no visa VIP finansējuma. 

Pamatojoties uz rīcības politikas plānošanas 

dokumentiem, ministrijas/institūcijas nosaka šādus nozaru 
prioritāros darbības virzienus vidēja termiņa valsts 
investīciju politikas veidošanai, tai skaitā:  

1. Enerģētikas jomā: 
 Siltumenerģijas apgādes uzņēmumu 

attīstīšana, rekonstruēšana/renovēšana un/vai 
jaunu objektu būvēšana; 

 Energoefektivitātes paaugstināšana; 
 Kurināmā konversija ar mērķi samazināt 

enerģijas ražošanas ietekmi uz vidi; 

                               
35 Likums Saeimā pieņemts 1994.gada 24.martā, izsludināts 1994.gada 6.aprīlī 
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 Enerģijas ražošana koģenerācijas procesā; 
2. Vides jomā: 

 klimata pārmaiņu un gaisa piesārņojuma 
samazināšana, atjaunojamo energoresursu 
izmantošana; 

 jaunu inovatīvu vides tehnoloģiju izstrāde, 
ieviešana un pielietošana; 

3. Vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu attīstība 
jomā: 
 Siltumenerģijas apgādes uzņēmumu 

attīstīšana, rekonstruēšana/renovēšana un/vai 
jaunu objektu būvēšana (izņemot 
komersantus, kuri darbojas siltumapgādes 
nozarē; 

 Kvalitatīvu esošo mājokļu (īres un sociālo) 
renovēšanas un/vai būvēšanas attīstīšana, 
t.sk. energoefektivitātes paaugstināšanai, 
izmantojot efektīvas tehnoloģijas un 
mūsdienīgus, videi draudzīgus celtniecības un 

siltumtehniskos materiālus; 
 Uzņēmējdarbību veicinošas infrastruktūras 

izveidošana, renovēšana un attīstīšana – uz 
pašvaldību zemes izveidoti/atjaunoti pieejas 
ceļi, energopievadi, u.t.t.; 

4. Zemkopības jomā: 
 Latvijas lauku ekonomikas attīstības 

nodrošināšana; 
 Latvijas dabas resursu ilgtspējīgas 

apsaimniekošanas nodrošināšana. 

VIP uzdevumus, mērķus un funkcionēšanas kārtību 
nosaka saskaņā ar Valsts investīciju programmas 
sagatavošanas, finansēšanas un īstenošanas kārtību36.  

Valsts investīciju programmu finansē no šādiem 
finanšu avotiem: 

1. Valsts pamatbudžeta dotācija no vispārējiem 
ieņēmumiem; 

2. Valsts pamatbudžeta dotācija īpašiem mērķiem; 
3. Ārvalstu finanšu palīdzība; 

                               
36 Ministru kabineta 2003.gada 7.oktobra noteikumi Nr.560 „Valsts investīciju 

programmas sagatavošanas, finansēšanas un īstenošanas kārtība” 
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4. Aizņēmumi no pamatbudžeta; 
5. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi; 
6. Valsts galvoti aizņēmumi; 
7. Investīciju projekta realizētāja rīcībā esošie 

līdzekļi; 
8. Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi valsts 

sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā. 
Projektu pieteicēji (valsts pārvaldes institūcijas/ 

pašvaldības) sagatavotos projektu iesniegumus, kas 
atbilst nozares vai nacionālajām prioritātēm, iesniedz 

attiecīgajā nozares ministrijā; un kas atbilst vietējām vai 
plānošanas reģiona prioritātēm, iesniedz Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijā. 

Projekta iesniegumā iekļauj šādu informāciju: 
1. Projekta mērķis; 
2. Situācijas apraksts jomā, kurā paredzēts īstenot 

projektu, un projekta izstrādes pamatojums; 
3. Projekta īstenošanai nepieciešamo pasākumu 

apraksts un izpildes termiņi; 

4. Nepieciešamo līdzekļu apjoms sadalījumā pa 
gadiem, norādot projekta pasākumu 
finansēšanas avotus; 

5. Projekta izmaksu un ieguvumu analīze, ja 
iespējams, skaitliskā veidā ar praksē lietojamiem 
projekta izdevīguma novērtēšanas rādītājiem; 

6. Projekta riska pakāpes novērtējums; 
7. Ietekme uz valsts budžetu — projekta 

īstenošanas izmaksas, ekspluatācijas izmaksas, 
valsts budžeta līdzekļu ietaupījumi vai papildu 

ienākumi valsts budžetā pēc projekta 
īstenošanas; 

8. Ietekme uz plānošanas reģionu attīstību, 
norādot, kādus plānošanas reģionus projekts 
aptvers un kā ietekmēs šo reģionu attīstību; 

9. Par projektu atbildīgā amatpersona; 
10. Projekta īstenošanas pakāpe; 
11. Ietekmes uz vidi novērtējuma atzinums saskaņā 

ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”; 
12. Iespējamie aizņēmumu avoti un apjomi, 

aizņēmumu nosacījumi un to atmaksāšanas 
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grafiki, ja notiek sarunas ar potenciāliem 
aizņēmumu devējiem. 

Tā kā augstāk minētajos noteikumos noteiktās 
funkcijas un pienākumi vēl nav pilnībā ieviesti VIP piecu 
gadu plānošanas ciklam. Līdz ar to, vēl nav apzinātas 
visas problēmas un sarežģījumi VIP prognozēšanā. 
Galvenās konstatētās problēmas ir: 

 Vienotas valsts investīciju politikas trūkums. Tā 
rezultātā VIP ietvaros notiek bieža investīciju 
prioritāšu maiņa, tiek pieņemti politiski lēmumi par 

projektu iekļaušanu VIP, valsts investīcijas valstī 
netiek mērķtiecīgi koordinētas; 

 VIP sagatavošanas procesā nav pietiekamas 
sasaistes ar valsts budžeta sagatavošanas 
procesu. 

Valsts investīciju politikas galvenais uzdevums, lai 
nodrošinātu Tautsaimniecības vienotās stratēģijas 
ieviešanu un Latvijas prioritāšu realizāciju Lisabonas 
stratēģijas ietvaros, labvēlīgu nosacījumu veidošanā 

ekonomikas funkcionēšanai ir nodrošināt attīstītu bāzes 
infrastruktūru, īpašu uzmanību pievēršot transporta 
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai, enerģētikas 
nozares attīstībai, elektronisko sakaru modernizācijai un 
informācijas sistēmu izveidošanai, atkritumu 
apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības pakalpojumu 
kvalitātes paaugstināšanai, siltumapgādes sistēmas 
uzlabošanai, lai stimulētu valsts līdzsvarotu attīstību visos 
reģionos un nodrošinātu lietotājiem modernus un 
konkurētspējīgus izmaksu ziņā infrastruktūras 

pakalpojumus.  
Enerģētikas nozares attīstības ilgtermiņa mērķis ir 

nodrošināt siltumapgādē pamatotu un konsekventu visu 
siltumapgādes posmu tehnisko modernizāciju, nodrošinot 
augstu energoefektivitāti un samazinot siltumu zudumus, 
ar mērķi nodrošināt patērētāju intereses un vides 
aizsardzības prasības.  

Galvenais uzdevums vides nozarē ir nodrošināt 
„Nacionālā vides politikas plāna 2004 – 2008” ieviešanu, 
kā arī vides normatīvo aktu prasību ieviešanu, t.sk. 

Eiropas Kopienas Dibināšanas Līgumā un Pievienošanās 
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Eiropas Savienības Līgumā ietverto saistību izpildi vides 
aizsardzībā.  

Reģionālās attīstības mērķis ir nodrošināt līdzvērtīgus 
dzīves, darba un vides apstākļus valsts iedzīvotājiem visā 
Latvijā, lai sekmētu līdzsvarotu valsts teritorijas, reģionu 
un to daļu attīstību.  

Zemkopības nozares mērķi ir: 
 Nodrošināt Latvijas tirgū drošu, nekaitīgu un 

kvalitatīvu pārtiku; 
 Sekmēt Latvijas lauku ekonomikas attīstību; 

 Sekmēt Latvijas dabas resursu ilgstspējīgu 
apsaimniekošanu. 

 
Starptautiskā emisiju tirdzniecība 
Koncepcija par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju 

tirdzniecībā37 izstrādāta, lai nodrošinātu lēmuma 
pieņemšanu jautājumā par Latvijas dalību starptautiskajā 
emisiju tirdzniecībā ANO Vispārējās konvencijas par 
klimata pārmaiņām un tās Kioto protokola ietvaros. 

Koncepcijas vispārējais mērķis ir sekmēt globālo klimata 
pārmaiņu novēršanu. Koncepcijā piedāvāti arī varianti 
optimālai starptautiskās emisijas tirdzniecības pārvaldībai 
Latvijā un ANO Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām un tās Kioto protokola saistību izpildei. 

Klimata pārmaiņu samazināšanas programmā 2005.-
2010.gadam38 iekļautās siltumnīcefekta gāzu misiju 
prognozes liecina, ka, realizējot pašreizējo politiku klimata 
pārmaiņu samazināšanas jomā, Latvija spēs izpildīt Kioto 
protokolā noteiktās emisiju samazināšanas saistības 

2008.-2012.gadā, tomēr šīs politikas ietvaros plānotie 
pasākumi prasīs lielus ieguldījumus. Finanšu līdzekļi būs 
nepieciešami gan valsts, gan privātajā sektorā, kā arī 
papildu līdzekļi būs nepieciešami arī, lai segtu 
nepieciešamo pielāgošanās pasākumu izmaksas.  

Latvijas Republikas Ministru kabinets 2006.gada 
12.aprīlī ar rīkojumu Nr.249 ir atbalstījis koncepcijas par 
Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā 
V sadaļā ietverto risinājuma 2.variantu „Iesaistīties 

                               
37 Apstiprināta ar Ministru kabineta 2006.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr.249 
38 Apstiprināta ar Ministru kabineta 2005.gada 6.aprīļa rīkojumu Nr.220 
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starptautiskajā emisiju tirdzniecībā” un VI sadaļā ietverto 
risinājuma 2.B variantu – normatīvo aktu par Latvijas 
dalību starptautisko emisiju tirdzniecību izstrāde 
2006.gadā. 

Tādējādi pastāv reāla iespēja papildu finanšu līdzekļu 
piesaistei, sākot ar 2008.gadu, Latvijai starptautiskajā 
tirgū piedāvāt neizmantotās „emisijas tiesības” jeb 
noteiktā daudzuma vienības un iegūtos finanšu līdzekļus 
izmantot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošos 
projektos un pielāgošanās pasākumos. 

Atbilstoši Kioto protokola 3. un 17.pantam, 
starptautiskajā emisiju tirdzniecības sistēmā var 
iesaistīties Kioto protokola B pielikumā iekļautās 
Līgumslēdzējas puses.  

Vairāki potenciālie „emisijas tiesību” pircēji, tai skaitā 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 
(OECD) valstis, jau izvirzījuši nosacījumu līdzekļu 
izlietojumam šādiem pasākumiem, turklāt plāno tērēt 
ievērojamus līdzekļus savu emisijas samazināšanas 

saistību izpildei – laika periodā no 2008. līdz 2012.gadam 
šīs valstis ir paredzējušas iegādāties 0,9 – 2,0 miljardu 
noteiktā daudzuma vienības. Tāpēc nepieciešams definēt, 
ka līdzekļi, kas iegūti no dalības starptautiskās emisiju 
tirdzniecības, novirzāmi tādu pasākumu realizācijai, kuru 
rezultātā būtu panākams tālāks siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājums vai oglekļa dioksīda (CO2) 
piesaistes palielinājums. 

Atbalstāmo pasākumu grupā ietilpst, piemēram, 
atjaunojamo energoresursu izmantošana, 

energoefektivitātes pasākumi, siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazinošu vides tehnoloģiju ieviešana u.c. Īpašs 
atbalsts nepieciešams tādiem projektiem, kas nevar 
saņemt finansējumu no esošiem finanšu avotiem saistībā 
ar augstāku finansiālo risku, kas raksturīgs jaunu vides 
tehnoloģiju un eko–inovāciju ieviešanai, vai kuru 
finansēšana esošo finanšu instrumentu ietvaros nav 
paredzēta. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu 
vai CO2 piesaisti veicinoši pasākumi var tikt realizēti 
investīciju projektu ietvaros, tai skaitā kopīgi īstenojamo 

projektu (Kioto protokola 6.pantā minētais mehānisms) un 
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Tīrās attīstības mehānisma (Kioto protokola 12.pantā 
minētais mehānisms) ietvaros). 

Tajā pašā laikā no dalības starptautiskajā emisiju 
tirdzniecības sistēmā iegūto finanšu līdzekļu izmantošana 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu pasākumu 
realizācijai ne tikai nodrošinātu Latvijas starptautisko 
saistību izpildi, bet palielinātu arī neizmantoto „emisijas 
tiesību” apjomu, ko nākotnē piedāvāt starptautiskajā 
tirgū. Turklāt, šādi pasākumi saistīti ar vispārēju vides 
piesārņojuma samazinājumu un vides kvalitātes 

uzlabošanos, kā arī valsts ekonomikas konkurētspējai 
nozīmīgajiem enerģijas izmantošanas efektivitātes un 
energoapgādes neatkarības jautājumiem. 

Ministru kabineta apstiprinātais B variants „Iesaistīties 
SET” paredz, ka potenciāli pārdodamo noteiktā daudzuma 
vienību skaits periodā no 2008.-2012.gadam būs ap  
40 miljoni. Vienības cenu nosaka tirgus, un pēc 
pašreizējām aplēsēm tā varētu būt 5 – 7 eiro par vienību. 
Iesaistoties starptautiskajā emisiju tirdzniecības sistēmā 

un novirzot iegūtos finanšu līdzekļus siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinošu vai CO2 piesaistes palielinošu 
pasākumu realizācijai, tiks atslogots valsts budžets, jo 
pašreiz ar klimata pārmaiņām saistīto projektu realizācijai 
galvenokārt tiek izmantoti līdzekļi no Vides ministrijas 
budžeta apakšprogrammas „Latvijas Vides aizsardzības 
fonds”. Dalība starptautiskajā emisiju tirdzniecībā mazinās 
valsts atkarību no fosilajiem energoresursiem, samazinās 
enerģijas zudumus un veicinās jauno tehnoloģiju plašāku 
izmantošanu vairākos tautsaimniecības sektoros, 

sekmējot eko–inovāciju, reģionu attīstību un paaugstinot 
valsts ekonomikas konkurētspēju kopumā. 

 
Latvijas Vides aizsardzības fonds  
Latvijas Vides aizsardzības fonda (turpmāk – LVAF) 

mērķis ir veicināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, 
integrējot vides aizsardzības prasības visās 
tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu iedzīvotāju 
tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaņā ar valsts vides 
politikas pamatnostādnēm, kā arī pietiekamus pasākumus 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu 
aizsardzībai. 
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LVAF finansiāli atbalsta privātpersonu un publisko 
tiesību juridisko personu īstenotos projektus, lai 
mērķtiecīgi un efektīvi pārvaldītu un sadalītu līdzekļus 
vides aizsardzības pasākumu un projektu īstenošanai 
jomās, kas saistītas ar vides aizsardzību, vides 
monitoringu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un 
aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata pārmaiņām, 
vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu un 
atjaunošanu, ūdeņu aizsardzību, augsnes un grunts 
aizsardzību un sanāciju, atkritumu apsaimniekošanu, kā 

arī citu LVAF padomes nolikumā noteikto uzdevumu 
veikšanu. LVAF darbojas saskaņā ar Latvijas Vides 
aizsardzības fonda likumu39. 

No atjaunojamo energoresursu izmantošanas 
veicināšanas viedokļa būtiskākās ir divas LVAF projektu 
apakšprogrammas: 

1. Gaisa aizsardzība un klimata pārmaiņas40, kurā 
prioritāri atbalstāmās aktivitātes 2007.gadā ir gaisu 
piesārņojošo vielu emisijas samazināšana, t.sk. 

pilotprojekti un inovatīvi projekti siltumapgādes 
sistēmas efektivitātes paaugstināšanā un 
energoefektivitātes uzlabošanā un atjaunojamo 
energoresursu īpatsvaru palielināšana kopējā 
energoresursu bilancē, kā arī citi pasākumi saskaņā 
ar Nolikumu; 

2. Dabas resursu izpēte, novērtēšana, atjaunošana41, 
kurā prioritāri atbalstāmās aktivitātes 2007.gadā ir 
vides prasībām atbilstošu saimniekošanas tehnoloģiju 
izpēte, pārneses iespēju novērtējums Latvijas 

apstākļiem (t.sk. atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas potenciāla un tehnoloģiju ekonomisko 
iespēju izvērtējums), pētījumi par saules enerģijas 
izmantošanu siltumenerģijas ražošanā, pētījumi par 
vēja enerģijas potenciāla novērtējumu un pētījumi 
par ģeotermālo resursu un zemes siltuma potenciālu, 

                               
39 Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 22.decembrī, izsludināts 2006.gada 

3.janvārī 
40 Nolikums apstiprināts ar Latvijas Vides aizsardzības fonda padomes 2006.gada 

26.jūlija sēdes Nr.8 lēmumu Nr.1.4 
41 Nolikums apstiprināts ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2006.gada 

4.septembra sēdes Nr.9 lēmumu Nr.6.2 
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kā arī pētījumi par biomasas potenciāla novērtēšanu 
(biogāzes, biodegvielas, elektroenerģijas un 
siltumenerģijas ražošanai) un izmantošanu, kā arī 
citas prioritātes saskaņā ar Nolikumu. 

LVAF atbalsta projektus, kuru īstenošanai 
nepieciešamais finansējums ir līdz 20 000 LVL un netiek 
finansēti projekti, (i) kuru mērķis ir peļņas gūšana, (ii) 
kam sagatavots vai tiek gatavots iesniegums Eiropas 
Savienības finansējuma saņemšanai, kā arī projekti, kas 
pilnībā tiek finansēti no citiem finanšu avotiem un (iii) 

projektus, kam plānots Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansējums operacionālajā programmā „Infrastruktūra un 
pakalpojumi”. 

Projekta iesniedzējam projekta īstenošanai 
jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 25% no 
kopējām projektam atbilstošām izmaksām (izņemot 
pētījumu projektus). 

Pētniecības projektiem pieprasītais finansējums var 
sasniegt 100% no kopējām projektam atbilstošām 

izmaksām.  
Projektos, kuros paredzēta infrastruktūras objektu 

būvniecība vai renovācija, kā arī pamatlīdzekļu iegāde, 
projekta iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējums ne 
mazāk kā 25 - 60% (atkarībā no apakšprogrammas) no 
kopējām projektam atbilstošām izmaksām. 

 
Latvijas Vides investīciju fonds  
Latvijas Vides investīciju fonds (turpmāk – LVIF) 

izveidots 1997.gada 28.aprīlī. LVIF darbinieki nodrošina 

tehnisko palīdzību projektu finansēšanas jomā – palīdzot 
izvērtēt projekta idejas un tehniskos risinājumus, sniedzot 
konsultācijas par optimālāko tehnisko risinājumu un 
projekta finansēšanas shēmas izvēli pašvaldībām, 
pašvaldību un privātajiem uzņēmumiem.  

LVIF piedāvā: 
 Aizdevumus videi draudzīgu projektu realizācijai;  
 Tīrākas ražošanas centra palīdzību labāko 

pieejamo tehnisko paņēmienu ieviešanai 
ražošanas uzņēmumos; 

 Apmācības un konsultācijas. 
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LVIF galvenie darbības mērķi ir sekmēt videi draudzīgu 
projektu ieviešanu, apvienojot vietējos un ārvalstu finanšu 
resursus, uz atvieglotiem nosacījumiem piešķirot 
ilgtermiņa aizdevumus privātā un pašvaldību sektora 
projektiem, kā arī palīdzēt pašvaldībām un 
komercsabiedrībām ieviest Eiropas Savienības un Latvijas 
tiesību aktu prasības vides aizsardzības jomā.  

LVIF finansē projektus, kuri atbilst šādiem kritērijiem: 
 Projekta realizācija dod kvantitatīvi novērtējamu 

vides uzlabojumu; 

 Projekts ir finansiāli dzīvotspējīgs – tam ir 
nodrošināts finansējums visu projekta ieviešanas 
izmaksu segšanai un tas ģenerē pietiekamus 
ieņēmumus, lai segtu visas darbības izmaksas, 
ieskaitot LVIF aizdevuma pamatsummas un 
procentu atmaksu. 

LVIF finansē projektus šādās jomās: 
 Dzeramā ūdens sagatavošana; 
 Notekūdeņu attīrīšana; 

 Videi draudzīga siltumapgāde; 
 Tīrāka ražošana; 
 Ēku siltināšana; 
 Atkritumu otrreizēja izmantošana; 
 Citi pasākumi. 
Līdz 2005.gada 1.jūlijam LVIF ir noslēdzis 108 

aizdevuma līgumus par kopējo aizdevuma summu 9,4 
miljoni LVL. Kopējais projektu portfelis uz 2005.gada 
1.jūliju sastāda 4,1 miljoni LVL.  

LVIF piedāvā izsniegt aizdevumus pašvaldībām ar 

šādiem nosacījumiem: 
 Nemainīga procentu likme – no 3,5 %; 
 Aizdevuma termiņš – līdz 20 gadiem; 
 Aizdevuma valūta – LVL; 
 Atliktais maksājums – līdz 24 mēnešiem;  
 Aizdevuma summa – no 5000 LVL; 
 Komisijas maksa – 0%; 
 Aizdevums – līdz 100% no kopējām projekta 

izmaksām; 
 Aizdevuma nodrošinājums – pašvaldības garantija.  

Lai pašvaldības varētu pieprasīt LVIF aizdevumu, 
jāiesniedz šādi dokumenti: 
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 Projekta idejas pieteikuma anketa; 
 Informācija par pašreizējā gada budžetu; 
 Informācija par iepriekšējo gadu budžeta izpildi, tā 

garantēšanu ar pašvaldības budžeta līdzekļiem; 
 Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par nodokļu 

un citu valsts obligāto maksājumu parādu 
saistībām; 

 Projekta Biznesa plāns vai Tehniski ekonomiskais 
pamatojums; 

 Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides 

pārvaldes atzinums par projektu; 
 Pašvaldības Domes/Padomes lēmums par 

aizdevuma ņemšanu LVIF un tā garantēšanu ar 
pašvaldības budžeta līdzekļiem; 

 Citi dokumenti pēc LVIF pieprasījuma. 
Savukārt komercsabiedrībām LVIF piedāvā izsniegt 

aizdevumus ar šādiem nosacījumiem: 
 Nemainīga procentu likme – no 4,5%;  
 Aizdevuma termiņš – līdz 15 gadiem; 

 Aizdevuma valūta – LVL;  
 Atliktais maksājums – līdz 12 mēnešiem;  
 Aizdevuma summa – sākot no 10 000 LVL;  
 Komisijas maksa – līdz 1%; 
 Aizdevums – līdz 90% no kopējām projekta 

izmaksām; 
 Pašu ieguldījums – vismaz 20% no kopējām 

projekta izmaksām;  
 Aizdevuma nodrošinājums – vismaz 100% apmērā 

no aizdevuma summas.  

Lai komercsabiedrības varētu pieprasīt LVIF 
aizdevumu, jāiesniedz šādi dokumenti: 

 Projekta idejas pieteikuma anketa; 
 Komercsabiedrības reģistrācijas dokumenti, 

statūti; 
 Auditētie finanšu pārskati par iepriekšējo darbības 

gadu; 
 Projekta dokumenti – detalizēts Biznesa plāns un 

apraksts par pašu ieguldījumu projektā; 
 Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides 

pārvaldes atzinums par projektu; 
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 Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par nodokļu 
un citu valsts obligāto maksājumu parādu 
saistībām; 

 Iespējamā nodrošinājuma veidi: 
o Nekustamais īpašums; 
o Kustamais īpašums; 
o Trešās personas garantija. 

 Citi dokumenti pēc LVIF pieprasījuma. 
Lai pārliecinātos par projektā plānoto vides 

uzlabojuma sasniegšanu, LVIF gadu pēc projekta 

ieviešanas un turpmāk reizi gadā visā aizdevuma 
atmaksas laikā, veic realizēto projektu pēcieviešanas vides 
datu apkopošanu, sasniegto vides uzlabojumu analīzi un 
novērtējumu. Tādēļ aizņēmējiem reizi gadā ir jāizpilda 
vides datu anketa. Vides datu forma tiek aizpildīta 
atbilstoši realizētā projekta vides jomai: 

 Gaisa aizsardzība, kas nodrošina energoresursu 
ekonomiju un bīstamo izmešu emisijas apjoma 
samazināšanu atmosfērā (katlu māju, siltumtīklu 

izbūve vai rekonstrukcija un ēku siltināšana); 
 Ūdens resursu aizsardzība:  

o Dzeramā ūdens sagatavošana, kas nodrošina 
ūdens kvalitātes un padeves uzlabošanu; 

o Notekūdeņu attīrīšana, kas nodrošina 
normatīviem atbilstošu notekūdeņu izplūdi 
atklāto ūdeņu baseinā; 

 Atkritumu pārstrāde (otrreizēja izmantošana); 
 Atjaunojamie energoresursi (mazie HES, vēja 

elektrostacijas u.c.). 

 

1.2.1.2. Fiksētie tarifi / atbalsta cena 

Valsts atbalsts laikā no 2002. līdz 2006.gadam 
attiecībā uz elektroenerģiju, kas saražota, izmantojot 
atjaunojamos energoresursus, īstenota, pielietojot limitēta 
uzstādāmās jaudas apjoma katram atjaunojamo 
energoresursa veidam (kvotas) un fiksēto cenu pieejas 
hibrīdu.  

Šo pieeju nosaka Ministru kabineta 2002.gada 

15.janvāra noteikumi Nr. 29 „Elektroenerģijas ražošanas 
jaudu uzstādīšanas un izvietojuma kārtība, ja 
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elektroenerģijas ražošanai izmanto reģeneratīvos 
energoresursus”42. 

Noteikumi nosaka elektroenerģijas ražošanas jaudu 
uzstādīšanas un izvietojuma kārtību, kā arī 
elektroenerģijas iepirkšanas un iepirkuma cenas 
noteikšanas kārtību konkrētām elektrostacijām, kuras 
elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos 
energoresursus.  

Kopējais ierobežojums jaunu jaudu uzstādīšanai un 
elektroenerģijas iepirkuma cenas noteikšanai 

elektrostacijām, kuras elektroenerģijas ražošanai izmanto 
atjaunojamos energoresursus, saskaņā paredzētajām 
metodēm ir vidējā elektroenerģijas realizācijas tarifa šim 
nolūkam paredzētās komponentes pieaugums 5% robežās 
Latvijas teritorijā līdz 2005.gada 31.decembrim. 

Nosakot elektroenerģijas pārpalikuma iepirkuma cenu, 
regulators pēc Ekonomikas ministrijas norādījuma izmanto 
vienu no šādām metodēm: 

 Konkurss, ja ir pretendenti un apstākļi, lai noteiktu 

konkurences cenu un izvēlētos labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus konkrētam jaudas 
apjomam; 

 Cenas noteikšana saskaņā ar regulatora izvēlētu 
metodiku. 

Ja komersants nevēlas vai nevar iegūt likumos vai 
Ministru kabineta noteikumos paredzētos atvieglojumus 
(attiecīgi divkāršo elektroenerģijas realizācijas vidējo 
tarifu, elektroenerģijas realizācijas vidējo tarifu vai 
regulatora noteikto tarifu) noteikto uzstādāmo jaudu 

apjomā, tas var būvēt šādas elektrostacijas, 
nepretendējot uz likumā paredzēto atbalstu, ja ir saņemta 
par enerģētiku atbildīgā ministra atļauja elektrostaciju 
būvei vai iekārtu uzstādīšanai un ievērotas normatīvo aktu 
prasības. Šajā gadījumā elektrostacijām ir prioritāra 
pieeja pārvades un sadales sistēmām. 

Tā rezultātā, pamatojoties uz Ministru kabineta 
noteikumiem43, katru gadu konkrētiem atjaunojamo 

                               
42 Zaudējuši spēku (pēc Elektroenerģijas tirgus likuma stāšanās spēkā) 
43 Ministru kabineta 2002.gada 15.janvāra noteikumi Nr.28; Ministru kabineta 

2003.gada 30.septembra noteikumi Nr.545; Ministru kabineta 2004.gada 

20.janvāra noteikumi Nr.40 un Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumi 
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energoresursiem veidiem noteiktas konkrēti apjomi jauno 
elektroenerģijas ražošanas jaudu uzstādīšanai. Tikai tiem 
komersantiem, kas kvalificējušies apstiprinātā apjoma 
ietvaros, garantēta elektroenerģijas iepirkšana par fiksētu 
cenu. 

Laika posmā no 2002. līdz 2006.gadam Ministru 
kabinets dažādiem atjaunojamo energoresursu veidiem, 
uzstādāmajām jaudām ir piešķīris šādus apjomus: 

 Kopējais apjoms jaudu uzstādīšanai 2002.gadā – 
30 MW, tai skaitā: 

o Hidroenerģija (ūdens potenciālā enerģija) — 
10 MW; 

o Vēja enerģija — 0 MW; 
o Enerģija, kas iegūta no biomasas, koksnes vai 

kūdras, — 10 MW; 
o Enerģija, kas iegūta no sadzīves atkritumiem 

vai to pārstrādes produktiem (biogāze), — 10 
MW; 

o Saules, jūras viļņu un ģeotermālā enerģija — 0 

MW. 
 Kopējais apjoms jaudu uzstādīšanai 2003.gadā – 3 

MW, tai skaitā: 
o Hidroenerģija (ūdens potenciālā enerģija) — 0 

MW; 
o Vēja enerģija — 1 MW; 
o Enerģija, kas iegūta no biomasas, koksnes vai 

kūdras, — 1 MW; 
o Enerģija, kas iegūta no sadzīves atkritumiem 

vai to pārstrādes produktiem (biogāze), — 1 

MW; 
o Saules, jūras viļņu un ģeotermālā enerģija — 0 

MW. 
 Kopējais apjoms jaudu uzstādīšanai 2004.gadā – 2 

MW, tai skaitā: 
o Hidroenerģijas (ūdens potenciālās enerģijas) 

ražošanai — 0 MW; 
o Vēja enerģijas ražošanai — 0 MW; 

                                                                                      
Nr.250: ”Noteikumi par kopējo apjomu jaudu uzstādīšanai un konkrēto apjomu 

katram elektroenerģijas ražošanas veidam, ja elektroenerģijas ražošanai izmanto 

reģeneratīvos energoresursus” 
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o Enerģijas ražošanai no biomasas, koksnes vai 
kūdras — 1 MW; 

o Enerģijas ražošanai no sadzīves atkritumiem 
vai to pārstrādes produktiem (biogāzes) — 1 
MW. 

o Saules, jūras viļņu un ģeotermālās enerģijas 
ražošanai— 0 MW; 

 Kopējais apjoms jaudu uzstādīšanai 2005.gadā – 
23 MW, tai skaitā: 
o Hidroenerģija (ūdens potenciālā enerģija) — 0 

MW; 
o Vēja enerģija — 0 MW; 
o Enerģija, kas iegūta no biomasas vai koksnes, 

— 20 MW; 
o Enerģija, kas iegūta no sadzīves atkritumiem 

vai to pārstrādes produktiem (biogāze) — 3 
MW; 

o Saules, jūras viļņu un ģeotermālā enerģija — 0 
MW. 

2005.gadā Saeimā pieņemtais Elektroenerģijas tirgus 
likums44 nosaka principiāli jaunu atbalsta mehānismu – 
obligāto iepirkumu elektroenerģijas ražošanai 
koģenerācijas procesā un izmantojot atjaunojamos 
energoresursus. 

Ražotājs, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas 
procesā, var iegūt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju 
obligātā iepirkuma ietvaros. Kritērijus, pēc kādiem 
koģenerācijas elektrostacijas tiek kvalificētas šā panta 
pirmajā daļā noteikto tiesību iegūšanai, obligātā iepirkuma 

un tā uzraudzības kārtību, elektroenerģijas cenas 
noteikšanas kārtību atkarībā no koģenerācijas stacijas 
elektriskās jaudas un izmantojamā kurināmā, obligātā 
iepirkuma izmaksu segšanas kārtību un kārtību, kādā var 
atteikties no tiesībām pārdot saražoto elektroenerģiju 
obligātā iepirkuma ietvaros, nosaka Ministru kabinets45. 

Ja ražotājs vēlas pārdot elektroenerģiju obligātā 
iepirkuma ietvaros un tā koģenerācijas elektrostacija 

                               
44 Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 5.maijā, izsludināts 2005.gada 25.maijā 
45 Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumi Nr.921 „Noteikumi par 

elektroenerģijas ražošanu koģenerācijas procesā” 
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atbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, visu 
saražotās elektroenerģijas atlikumu, kas palicis pēc 
elektroenerģijas izlietošanas pašu vajadzībām, iepērk 
publiskais tirgotājs par noteikto cenu. 

Ražotājs, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot 
atjaunojamos energoresursus, var iegūt tiesības pārdot 
saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā 
elektroenerģijas apjoma veidā. 

Publiskais tirgotājs aprēķina obligāti iepērkamās un, 
izmantojot atjaunojamos energoresursus, saražotās 

elektroenerģijas apjomu katram gadam atbilstoši Ministru 
kabineta noteiktajai daļai lietotāju kopējā patēriņā un 
publicē to savā interneta mājas lapā un laikrakstā 
“Latvijas Vēstnesis”. 

Nosacījumus elektroenerģijas ražošanai, izmantojot 
atjaunojamos energoresursus, kā arī kritērijus ražotāju 
kvalifikācijai šā panta pirmajā daļā noteikto tiesību 
saņemšanai un kārtību, kādā var atteikties no tām, 
elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtību atkarībā no 

atjaunojamo energoresursu veida, obligātā iepirkuma 
apjoma noteikšanas, īstenošanas un uzraudzības kārtību, 
obligātā iepirkuma apjoma izmaksu segšanas kārtību, kā 
arī pasākumus, lai veicinātu elektroenerģijas ražošanu no 
biomasas, nosaka Ministru kabinets46. 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu projektam43 
kvalificēties elektroenerģijas pārdošanai obligātā 
iepirkuma ietvaros var komersants, kura īpašumā ir 
elektrostacija, kas elektroenerģijas ražošanā izmanto 
atjaunojamos energoresursus, vai, kurš plāno uzbūvēt 

elektrostaciju, kas elektroenerģijas ražošanā izmantos 
atjaunojamos energoresursus. 

Kvalificēšanās tiesību saņemšanai notiek konkursa 
kārtībā atsevišķi katram atjaunojamo energoresursu 
veidam pēc elektroenerģijas pārdošanas zemākās cenas 
principa. Konkursu rīko regulators katru gadu. 

Pieteikumā komersants norāda elektroenerģijas, kas 
ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus, apjomu, 

                               
46 Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par elektroenerģijas 

ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus”, izsludināts Valsts sekretāru 

sanāksmē 2006.gada 24.augustā 
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kādu tas 10 gadu periodā katru gadu ir gatavs pārdot 
publiskajam tirgotājam, un elektroenerģijas cenu, par 
kādu tas katru gadu minēto elektroenerģijas apjomu ir 
gatavs pārdot. 

Pieteikumā norādītā elektroenerģijas, kas ražota, 
izmantojot atjaunojamos energoresursus, pārdošanas 
cena nedrīkst pārsniegt konkursa nolikumā noteikto 
sākuma cenu, bet piedāvātais elektroenerģijas, kas 
ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus, 
pārdošanas apjoms jebkurā gadā – nevienu no šādiem 

kritērijiem: 
1. Nolikumā noteikto elektroenerģijas, kas ražota, 

izmantojot atjaunojamos energoresursus, apjomu; 
2. Elektroenerģijas, kas ražota, izmantojot 

atjaunojamos energoresursu apjomu, ko aprēķina, 
licencē norādīto jaudu reizinot ar šādiem 
lielumiem: 
a. Vēja elektrostacijām un hidroelektrostacijām – 

2500 stundas gadā; 

b. Saules elektrostacijām – 1000 stundas gadā;  
c. Pārējām elektrostacijām – 7000 stundas gadā. 

Konkursa pretendentu pieteikumus izvērtē un lēmumu 
par tiesībām pārdot elektroenerģiju, kas ražota, 
izmantojot atjaunojamos energoresursus, obligāti 
iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā piešķiršanu 
pieņem konkursa komisija.  

Komersantiem, kuri konkursa kārtībā ieguvuši tiesības 
pārdot elektroenerģiju, kas ražota, izmantojot 
atjaunojamos energoresursus, obligātā iepirkuma 

ietvaros, pārdošanas cenas elektroenerģijas apjomam, ko 
tie ir tiesīgi pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, 10 gadu 
periodam no tiesību iegūšanas brīža nosaka atbilstoši 
konkursa piedāvājumos norādītajām cenām. 

Elektroenerģijas, kas ražota, izmantojot atjaunojamos 
energoresursus, apjomam, ko komersanti, nav tiesīgi 
pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, cenu nosaka, 
vienojoties ar jebkuru elektroenerģijas tirgus dalībnieku. 

Komersantu, kas elektroenerģijas ražošanu, 
izmantojot atjaunojamos energoresursus, ir uzsākuši 

pirms Elektroenerģijas tirgus likuma stāšanās spēkā, 
ražotajai elektroenerģijai tiek saglabāta iepirkuma cena, 
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kāda tā bija Elektroenerģijas tirgus likuma stāšanās spēkā 
brīdī līdz termiņiem, kādi bija noteikti tiesību aktos laikā, 
kad šie komersanti uzsāka elektroenerģijas ražošanu. Šie 
ražotāji pirms minēto termiņu beigām ir tiesīgi atteikties 
no iepriekš saņemtajām saražotās elektroenerģijas 
garantētās pārdošanas tiesībām un iepirkuma cenas un 
piedalīties konkursos par tiesībām pārdot saražoto 
elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. 

 

1.2.1.3. Atbalsts zinātnei un pētniecībai 

Lietišķo pētījumu attīstību, zinātnes rezultātu 
komercializāciju un inovatīvas komercdarbības attīstību 
Latvijā kavē nepietiekamās valsts un privātā sektora 
investīcijas šajā jomā. 2003.gadā Latvijā kopējais 
finansējums zinātniskajai darbībai un attīstībai bija tikai 
0,38% no IKP (Eiropas Savienības valstīs vidēji 1,93%). 
Valsts finansējums pētniecībai bija 0,18% no IKP, 
vienlaikus pastāvošā zinātniskās darbības finansēšanas 
sistēma nedarbojas kā katalizators, kas piesaistītu privātā 

sektora investīcijas. Uzņēmumu finansējums šajā jomā 
2003.gadā bija 0,13% no IKP (Eiropas Savienības valstīs 
vidēji 0,73% no IKP)47.  

Lai veicinātu zinātnisko darbību un attīstību, turpmāko 
gadu prioritārie uzdevumi ir:  

 Nodrošināt būtisku valsts investīciju pieaugumu 
zinātniskajai darbībai un attīstībā, panākot to, lai 
finansējuma piešķiršanas mehānisms nodrošinātu 
pēc iespējas lielāku privātā sektora investīciju 

piesaisti; 
 Nostiprināt augstskolu vadošo lomu zinātnes un 

pētniecības attīstībā; 
 Nostiprināt zinātnes intelektuālo potenciālu un 

attīstīt lietišķos pētījumus inovatīvo tehnoloģiju 
jomā, radīt priekšnoteikumus zinātniskiem 
pētījumiem nozarēs, kurās ir atbilstošs potenciāls 
un attīstības perspektīvas. 

                               
47 Latvijas nacionālā Lisabonas programma 2005.-2008.gadam, apstiprināta ar 

Ministru kabineta 2005.gada 19.oktobra rīkojumu Nr.684 
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Zinātniskās darbības un attīstības veicināšanā galvenie 
plānotie pasākumi 2005.-2008.gadam ir: 

 Efektīvāk un iedarbīgāk ieguldīt valsts līdzekļus 
zinātniskajā darbībā un attīstībā un sekmēt 
zinātnisko darbību un attīstību privātajā sektorā: 
o Saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu48 

katru gadu valsts budžetā paredzēt 
finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai 
ne mazāk par 0,15% no IKP, vienlaikus 
pilnveidojot normatīvajos aktos noteikto 

kārtību, kādā tiek piešķirts valsts finansējums 
zinātniskajai darbībai, lai nodrošinātu pēc 
iespējas lielāku privātā sektora investīciju 
piesaisti, pilnveidojot valsts pasūtīto pētījumu 
un tirgus orientēto pētījumu finansēšanas 
nosacījumus; 

o Definēt zinātnes prioritāros virzienus 2006.-
2009.gadiem un līdz 2008.gadam īstenot 5 
pētījumu programmas prioritārajos zinātnes 

virzienos. 
 Modernizēt zinātnisko infrastruktūru zinātniskajos 

institūtos un augstskolās: 
o Reorganizēt valsts zinātniskos institūtus; 
o Līdz 2008.gadam modernizēt zinātnisko 

infrastruktūru valsts zinātniskajās institūcijās, 
piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansējumu (akceptēts finansējums 2004. 
– 2008. gadam 10 milj. LVL apmērā); 

o Veicināt inovatīvās uzņēmējdarbības un lietišķo 

pētījumu infrastruktūras attīstību reģionos. 
Valsts budžeta finansējums 2005.gadam – 1,6 
milj. LVL un Eiropas Savienības finansējums – 
6,1 milj. LVL; 

 Nodrošināt zinātnes intelektuālā potenciāla 
atjaunošanu; 

 Sekmēt Latvijas zinātnes līdzdalību starptautiskos 
sadarbības projektos, atbalstot dalību Eiropas 
Savienības zinātnes un tehnoloģiju attīstības 

                               
48 Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 14.aprīlī, izsludināts 2005.gada 5.maijā 
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programmās (6. un 7.Ietvara programmas, COST, 
INTAS, EUREKA u.c.). 

Latvijas nacionālā inovāciju sistēma pašlaik ir vāji 
attīstīta un nenodrošina valsts konkurētspējas 
palielināšanai nepieciešamo inovāciju kapacitāti. Vidēji 
tikai 18,6% no visiem uzņēmumiem ir inovatīvi, kamēr 
Eiropas Savienības attīstītajās dalībvalstīs šis rādītājs ir 
vidēji 45%. 

Nacionālo patentu skaits ir neliels (ik gadu tiek 
izsniegti aptuveni 100 – 150 patentu), un to nozīmīgums 

no konkurētspējas viedokļa pasaulē nav augsts.  
Par prioritārajiem virzieniem nacionālās inovāciju 

kapacitātes palielināšanā ir noteikti šādi uzdevumi: 
1. Veidot inovatīvai darbībai labvēlīgu institucionālo 

vidi; 
2. Sekmēt zinātnes, izglītības un privātā sektora 

sadarbību; 
3. Atbalstīt zināšanu un tehnoloģiju pārnesi; 
4. Sekmēt jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi, 

tajā skaitā sekmējot uzņēmēju izpratni par 
intelektuālo īpašumu un tā aizsardzību. 

Galvenie plānotie pasākumi 2005. – 2008.gadam 
inovāciju veicināšanā ir: 

 Uzlabot inovāciju atbalsta struktūras un valsts 
atbalsta programmas: 
o Līdz 2007.gadam izveidot tehnoloģiju 

aģentūru, kuras galvenais uzdevums būtu 
sekmēt privātā sektora investīcijas lietišķajai 
pētniecībai, tehnoloģiju pārnesi un nodrošināt 

efektīvu pētniecības rezultātu ieviešanu 
ražošanā; 

o Pilnveidojot esošās valsts atbalsta 
programmas, kā arī izstrādājot jaunus 
inovāciju atbalsta pasākumus. Programmas 
„Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju 
attīstībai” ietvaros uzņēmējiem līdz 
2008.gadam ir iespējams saņemt grantu jaunu 
produktu koncepcijas vai prototipa izstrādei 
līdz 45% no atbalstāmajām projekta 

izmaksām. Programmas īstenošanai no Eiropas 
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Reģionālā attīstības fonda un valsts budžeta 
2004. – 2006.gadā pieejami 10,3 milj. LVL; 

o Izstrādāt valsts programmu intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzībai un nodrošināšanai 
un uzsākt tās īstenošanu; 

o Īstenot pasākumu kopumu uzņēmēju izpratnes 
veidošanai par rūpnieciskā īpašuma un tā 
aizsardzības nozīmīgumu konkurētspējas 
izaugsmei; 

 Atbalstīt zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, sekmēt 

jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi: 
o Izstrādāt tehnoloģiju inkubatoru programmu 

un ar 2007.gadu uzsākt tās īstenošanu. 
Programmas uzdevums ir veicināt jaunu, 
konkurētspējīgu uzņēmumu veidošanos un 
attīstību augsto tehnoloģiju un vidējo 
tehnoloģiju rūpniecības un pakalpojumu 
nozarēs, nodrošinot tos ar nepieciešamo 
infrastruktūru un sākuma finansējumu (seed 

capital); 
o Turpināt 2005.gadā uzsākto tehnoloģiju 

pārneses tīkla veidošanu, lai nodrošinātu 
efektīvu valsts zinātnisko institūciju zinātniskās 
darbības rezultātu ieviešanu ražošanā. Izveidot 
kontaktpunkti sadarbībai ar rūpniecību valsts 
zinātniskajos institūtos un augstākās izglītības 
iestādēs, kurās tiek veikti valsts finansēti 
lietišķie pētījumi. 

o Izstrādāt un ieviest inovatīvo biznesa 

inkubatoru, industriālo (zinātnes un 
tehnoloģisko) parku atbalsta programmu jaunu 
inovatīvu uzņēmumu izveidei, investīciju 
piesaistei reģionos.  

Pašlaik komersantiem inovatīvas darbības uzsākšanai 
vai tālākai attīstīšanai ir pieejams šāds atbalsts: 

Valsts atbalsta programmas uzņēmējiem 
Uzņēmējiem ir pieejama Valsts atbalsta programma, 

kuras mērķis ir atbalstīt jaunu vai nozīmīgi uzlabotu 
produktu vai tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā 

(„Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai”). 
Programmas ietvaros tiek sniegts atbalsts 
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komercsabiedrībām jaunu produktu pilotmodeļu vai 
tehnoloģiju izstrādei.  

Šī programma ir viena no četrām uzņēmējiem 
pieejamām Valsts atbalsta programmām, kuras tiek 
īstenotas ar Eiropas Savienības Struktūrfondu finansiālo 
līdzekļu palīdzību, sākot ar 2004.gada augustu. Pārējo trīs 
programmu („Atbalsts komercdarbības infrastruktūras 
modernizācijai”, „Atbalsts konsultācijām un 
komercsabiedrību dalībai starptautiskās izstādēs un 
tirdzniecības misijās”, „Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas 

celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai”) ietvaros 
piedāvāto atbalsts paredzēts komercsabiedrību attīstības 
un konkurētspējas celšanai. Programmas vienlaicīgi sekmē 
komercdarbību inovatīvās darbības spējas un kapacitātes 
celšanu. 

Inovāciju rosināšanas centrs  
Inovāciju rosināšanas centrs (turpmāk – IRC) ir viens 

no 71 Eiropas Savienības inovāciju rosināšanas tīkla 
centriem, kas izveidots, lai nodrošinātu stabilu 

starptautisku sadarbību tehnoloģiju pārneses jomā un ar 
to saistītiem inovatīvās darbības jautājumiem. IRC Latvija 
piedāvā sekojošus atbalsta pakalpojumus: 

 Sadarbības partneru meklēšana inovatīvu 
tehnoloģiju jomā; 

 Uzņēmumu tehnoloģisko problēmu risinājumu 
meklēšana Eiropā; 

 Latvijā izstrādāto tehnoloģiju, procesu, produktu, 
u.c. veicināšana Eiropā; 

 Informāciju par starptautiskās sadarbības 

iespējām un pasākumiem inovāciju un tehnoloģiju 
pārneses jomā; 

 Informāciju par jauno ārvalstu tehnoloģiju 
pielietošanas iespējām Latvijas uzņēmumos; 

 Atbalstu pētniecības un tehnoloģiskās attīstības 
rezultātu komercializācijai; 

 Konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar 
inovatīvu darbību. 

6.Ietvara Programma 
6.Ietvarprogrammā svarīga nozīme ir piešķirta mazo 

un vidējo komercsabiedrību aktivitātēm pētniecības 
projektos. Vismaz 15% budžeta septiņu Prioritāšu 
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tematiskajām jomām ir veltītas mazām un vidējām 
komercsabiedrībām. Tāpat ir pieejami arī citi finanšu 
resursi Horizontālās pētniecības aktivitātēm. 

Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības kreditēšanas 
programma 

Augošiem uzņēmumiem ir pieejama Mazo un vidējo 
uzņēmumu attīstības kreditēšanas programma. Tā ir 
orientēta uz komersantiem, kas nodarbojas ar jaunu 
tehnoloģiju ieviešanu, ražošanu vai eksportu. Šiem 
aizdevumiem ir vairākas apakšgrupas, kur noteikta profila 

uzņēmumu vajadzībām tiek piedāvāti īpaši kreditēšanas 
noteikumi 

Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības 
kreditēšanas programmu kopš 2000. gada īsteno Latvijas 
Hipotēku un zemes banka. 

Latvijas Garantiju aģentūra 
Garantijas var tikt piešķirtas vidēja un ilgtermiņa 

aizdevumiem, kas paredzēti sākotnējām investīcijām 
uzņēmumā – pamatlīdzekļu, ēku un iekārtu iegādei, 

nemateriāliem ieguldījumiem – patentu iegūšanai un 
tehnoloģiju apgūšanai ar mērķi palielināt uzņēmuma 
konkurētspēju, kā arī aizdevumiem uzņēmumu investīciju 
attīstības sekmēšanai. 

Saskaņā ar Latvijas nacionālā Lisabonas programmā 
2005.-2008.gadam minētajiem pasākumiem zinātnes 
attīstības veicināšanai 2006.gada 6.jūnijā Ministru 
kabinets ir apstiprinājis prioritāros zinātnes virzienus, kurā 
ir minēti arī videi draudzīgi atjaunojamās enerģijas veidu 
izpēte, enerģijas piegādes drošība un enerģijas efektīva 

izmantošana49. Programmai „Modernu metožu un 
tehnoloģiju izpēte un izstrāde enerģētikā: videi 
draudzīgiem atjaunojamās enerģijas veidiem, enerģijas 
piegādes drošībai un enerģijas efektīvai izmantošanai” 
2006.gadā ir piešķirts finansējums 80 000,00 LVL.  

Tajā pašā laikā pastāv risks, ka zinātniskajiem 
pētījumiem novirzītie valsts budžeta līdzekļi netiek 
izmantoti likumīgi un lietderīgi, tādejādi neveicinot 

                               
49 Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija rīkojums Nr.412 Par prioritārajiem 

zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2006. –

2009.gadā 
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zinātnes virzienu ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, kā 
arī valsts tautsaimniecības ilgtermiņa attīstību kā tas ir 
secināts Valsts kontroles ziņojumā par pētījumu projektu 
izvērtēšanas un finansēšanas atbilstību normatīvo aktu 
prasībām50. 

Revīzijas ietvaros izvērtēta tirgus orientēto pētījumu 
projektu, kā arī fundamentālo un lietišķo pētījumu 
projektu, tajā skaitā sadarbības projektu, kas finansēti no 
Izglītības un zinātnes ministrijas 2004. un 2005.gada 
valsts budžeta programmas „Zinātne” līdzekļiem, 

izvērtēšanas un finansēšanas atbilstība normatīvo aktu 
prasībām. Kopumā budžeta programmā „Zinātne” 2004. 
un 2005.gadā paredzēti ap 4,8 milj. LVL gadā 
fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu finansēšanai 
un ap 800 tūkst. LVL tirgus orientētajiem pētījumiem.  

Revīzijā konstatētas vairākas būtiskas nepilnības – 
nav nodrošināta fundamentālo un lietišķo, kā arī tirgus 
orientēto pētījumu projektu izvērtēšanas un ar 
finansēšanu saistīto normatīvo aktu izdošanu līdz 

Zinātniskās darbības likuma pārejas noteikumu 
noteiktajam termiņam – 2005. gada 19. novembrim. Līdz 
revīzijas ziņojuma sagatavošanas dienai nav izdoti tādi 
nozīmīgi dokumenti, kā valsts zinātnes un tehnoloģijas 
attīstības politika un stratēģija, tirgus orientēto pētījumu 
finansējuma piešķiršanas, sadales un kontroles kārtība 
u.c.  

Latvijas Zinātnes Padome un Izglītības un zinātnes 
ministrija nav uzskaitījusi un apkopojusi pētījumu projektu 
paredzamos rezultātus līgumu par pētījumu veikšanu 

noslēgšanas stadijā un attiecīgo pētījumu faktiskos 
rezultātus pēc to pabeigšanas, kā arī to rezultātus pēc 
vairākiem gadiem, kas raksturotu gan projektu zinātnisko 
devumu, gan praktiskās lietošanas iespējas, gan to tiešu 
vai netiešu ietekmi uz valsts attīstību un dotu pamatotu 
iespēju noteikt projektu īstenošanas efektivitāti. Valsts 
kontrole norāda, ka pastāv risks, ka tādejādi pētījumu 
projektiem izlietotie līdzekļi var tikt izmantoti neefektīvi, 

                               
50 Preses relīze „Valsts kontrole atklāj nepilnības zinātnisko pētījumu projektu 

izvērtēšanā un finansēšanā” (19.06.2006) 
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kā arī iespējama valsts budžeta līdzekļu nelietderīga un 
nelikumīga izlietošana. 

 

1.2.2. Eiropas Savienības atbalsts  

 
Kohēzijas fonds 
Kohēzijas fonds ir viens no Eiropas Savienības 

reģionālās politikas finanšu instrumentiem, kura mērķis ir 
izlīdzināt valstu starpā pastāvošās ekonomiskās un 

sociālās atšķirības un tas ir izveidots, lai finansētu liela 
mēroga infrastruktūras attīstības pasākumus (projektus) 
vides aizsardzības un transporta jomā. Fonds sniedz 
finansiālu ieguldījumu projektiem, lai sasniegtu Eiropas 
Savienības noteiktos mērķus vides un transporta jomās, 
īstenotu Eiropas Savienības politikas un sasniegtu 
direktīvās noteiktās prasības. 

Atjaunojamo energoresursu izmantošanu no 2007. līdz 
2013.gadam paredzēts finansēt, pamatojoties uz Darbības 
programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi”51 

5.2. pasākumu „Enerģētika”. 
Enerģētikas sektora attīstīšana un uzlabošana ir 

noteikta Kopienas stratēģiskajās pamatnostādnēs, Latvijas 
Nacionālajā Lisabonas programmā un Nacionālajā 
attīstības plānā. Pasākuma mērķis ir sasniegts Eiropas 
Savienības un Latvijas energoefektivitātes, atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas un energoapgādes drošuma 
paaugstināšanas politikās noteiktos mērķus. 

Programmas pasākuma aprakstā ir norādīts, ka 

enerģētikas jomā galvenās problēmas ir liela atkarība no 
importētā kurināmā (dabasgāzes), siltumapgādes 
decentralizācija, siltumapgādes sistēmu sliktais tehniskais 
stāvoklis un zemā energoefektivitāte pie siltumenerģijas 
patērētājiem. Siltumapgādei raksturīgais lēnais kapitāla 
apgrozījuma ātrums un nepieciešamo investīciju lielais 
apjoms ir problēmas cēlonis siltumapgādes uzņēmumu 
sistēmu sliktajam tehniskajam stāvoklim un zemajai 
energoefektivitātei. Līdztekus nepieciešamībai ieviest 
Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās prasības un 

                               
51 Apstiprināta ar Ministru kabineta 2006.gada 18.oktobra rīkojumu Nr.806 
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mērķus attiecībā uz vides aizsardzību, svarīgi ir panākt, lai 
investīcijas enerģētikas attīstībā ne tikai palielinātu 
atsevišķu valsts teritorijas daļu ekonomisko pievilcību 
investoriem un apmeklētājiem, bet arī garantētu 
nepieciešamās dzīves kvalitātes prasības tās 
iedzīvotājiem. 

Latvijā pastāv vēl pietiekami liels potenciāls enerģijas 
ražošanai visefektīvākājā ciklā – koģenerācijā. Vismazāk 
šis potenciāls ir apgūts vidējās un nelielās pilsētās, kur 
nav pieejama dabas gāze. Aprēķināts, ka izmantojot 

esošo siltumslodžu potenciālu centralizētajā siltumapgādē 
un rūpniecībā, iespējams uzstādīt koksnes koģenerācijas 
iekārtas ar elektrisko jaudu līdz 52 MW, kurās būtu 
iespējams saražot 200 – 300 tūkstošus MWh 
elektroenerģijas atkarībā no darbības režīma. 

Pasākuma mērķa grupas ir licencēti sabiedriskā 
pakalpojuma sniedzēji – centralizētās siltumapgādes 
komersanti neatkarīgi no to īpašuma formas un 
pašvaldību institūcijas, kas nodarbojas ar sabiedriskā 

pakalpojuma sniegšanu. Kurināmā konversijas un 
atjaunojamo energoresursu koģenerācijas projektu mērķa 
grupa ir arī lokāli un siltumavoti (pie centralizētās 
siltumapgādes sistēmas nepieslēgtas katlu mājas un ēkās 
iebūvētas katlu iekārtas) neatkarīgi no to īpašuma formas. 

Latvijas pašvaldībās dominē novecojusi siltumapgādes 
sistēma, līdz ar ko rodas lieli siltumenerģijas un kurināmā 
zudumi. Problēmas cēlonis ir siltumapgādei raksturīgais 
lēnais kapitāla apgrozījuma ātrums un nepieciešamo 
investīciju lielais apjoms. Lai siltumapgādes sistēmu 

rehabilitāciju veiktu tikai uz komerciāliem pamatiem, būtu 
jāpaaugstina siltumenerģijas cenas. Kā liecina jau 
īstenotie projekti efektivitātes rezultātā, panāktais 
izmaksu samazinājums ir nepietiekams investīciju 
atmaksai. Savukārt paaugstināt siltumenerģijas cenas 
neļauj asā konkurence ar lokāliem siltumavotiem, bet 
ekonomiski atpalikušajos reģionos – arī lietotāju zemā 
maksātspēja. Tādēļ arī 2007.-2013.gada plānošanas 
periodā ir nepieciešams turpināt sniegt atbalstu šajā jomā.  

Enerģētikas jomā īstenotie pasākumi labvēlīgi 

ietekmēs arī lauksaimniecības un mežsaimniecības 
nozares, kurām ir cieša saistība ar atjaunojamo 
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energoresursu ražošanu un piegādi, jo, paaugstinot 
elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas apjomus no 
atjaunojamo energoresursu , kā arī biodegvielas 
izmantošanu, tiks panākts augsts atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas līmenis. 

Īstenojot plānotos investīciju projektus energoapgādes 
infrastruktūrā, stabilizēsies enerģijas cenas attiecīgajā 
teritorijā, paaugstināsies gan enerģijas lietotāju, gan 
energoapgādes komersantu darbības efektivitāte un 
stabilitāte, kas ilgtermiņā veicinās makroekonomisko 

stabilitāti. 
2. pasākuma aktivitāte „Atjaunojamo energoresursu 

izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība”.  
Aktivitātes mērķis ir būtiski paaugstināt 

elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas apjomus no 
atjaunojamajiem energoresursiem , tādējādi mazinot 
Latvijas atkarību no primāro enerģijas resursu importa.  

Aktivitātes mērķa grupa: licencēti sabiedriskā 
pakalpojuma sniedzēji - centralizētās siltumapgādes 

komersanti neatkarīgi no to īpašuma formas un 
pašvaldību institūcijas, kuras nodarbojas ar sabiedrisko 
pakalpojuma sniegšanu. 

 
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 
Lai nodrošinātu Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) un lauksaimniecības 
attīstībai pieejamo valsts atbalstu subsīdiju veidā 
kvalitatīvu apguvi, līdz 2007.gadam ir jāsagatavo visi 
nepieciešamie plānošanas dokumenti un normatīvie akti 

atbalsta pasākumu ieviešanai. 
Zemkopības ministrija izstrādājusi Latvijas lauku 

attīstības valsts stratēģijas plānu 2007. – 2013.gadam, kā 
to paredz Padomes 2005.gada 20.septembra Regulas (EK) 
Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 11.pants un tas ir 
politikas plānošanas dokuments, kas nosaka 
lauksaimniecības attīstības mērķus un attīstības virzienus, 
kā arī to sasniegšanas veidus. Latvijas Lauku stratēģijas 
plāns izstrādāts, ievērojot Kopienas Lauku attīstības 

stratēģiskās vadlīnijas 2007. – 2013.gadam un Latvijas 
Nacionālā attīstības plāna 2007. – 2013.gadam projektu. 
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Latvijas lauku attīstības stratēģijas plāna 2007. – 
2013.gadam noteikto mērķu īstenošanai, tiks izstrādāta 
un Eiropas Komisijā apstiprināta Lauku attīstības 
programma 2007. – 2013.gadam, kurā tiks noteikti 
pamatprincipi atbalsta saņemšanai. 

Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam un 
lauksaimniecības attīstības valsts atbalsta pasākumu 
ieviešana tiks noteikta normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā, kurus administrēs Lauku atbalsta dienests. 

Lai paaugstinātu lauksaimniecības un 

mežsaimniecības uzņēmumu konkurētspēju, ka arī 
uzlabotu mikrouzņēmumu darbību, veicinot to 
specializāciju, restrukturizāciju, tehnoloģisko atjaunošanu 
un jaunu produktu attīstību un veicinātu lauku iedzīvotāju 
iniciatīvas, zināšanu un prasmju vairošana, 50 % no 
pieejamā finansējuma tiek novirzīti lauksaimniecības 
sektora konkurētspējas veicināšanai. 

Augstāk minēto mērķu sasniegšanai ir noteiktas 
šādas no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

līdzfinansējamās Latvijas prioritātes, kas tiks īstenotas ar 
šādiem atbalsta pasākumiem: 

1. Arodapmācības un informācijas pasākumi; 
2. Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem; 
3. Priekšlaicīgā pensionēšanās; 
4. Konsultāciju pakalpojumu izmantošana; 
5. Apsaimniekošanas, atbalsta un konsultāciju 

pakalpojumu izveidošana 
6. Lauku saimniecību modernizācija; 
7. Mežu ekonomiskās vērtības uzlabošana; 

8. Lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu 
pievienotā vērtība; 

9. Sadarbība jaunu lauksaimniecības un pārtikas 
nozares, kā arī mežsaimniecības nozares 
produktu, procesu un tehnoloģiju izstrādē; 

10. Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un 
mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu; 

11. Daļēji naturālās saimniecības; 
12. Atbalsts ražotāju grupām. 
Savukārt stratēģijas mērķu sasniegšanai no valsts 

atbalsta lauksaimniecībai tiks finansētas šādas prioritātes: 
1. Atbalsts lauksaimniecības zemes ielabošanai; 
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2. Investīciju veicināšanai lauksaimniecībā; 
3. Atbalsts izglītībai, zinātnei un informācijas 

izplatīšanai; 
4. Atbalsts Latvijas un ārvalstu kopprojektu 

līdzfinansējumam; 
5. Atbalsts savstarpējās sadarbības veicināšanai 

starp lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un 
valsts pārvaldes iestādēm; 

6. Atbalsts pārtikas kvalitātes shēmu attīstībai; 
7. Tirgus veicināšanas pasākumi; 

8. Atbalsts nozaru ciltsdarba pasākumu ieviešanai; 
9. Atbalsts lauksaimniecības riska vadības pasākumu 

ieviešanai; 
10. Papildus valsts atbalsta maksājumi. 
 
Pasākums „Lauku saimniecību modernizācija” tiek 

īstenots saskaņā ar Padomes 2005.gada 20.septembra 
regulas Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

20.panta b) punkta i) apakšpunktu. 
Ņemot vērā to, ka lauksaimniecībai raksturīgs 

salīdzinoši gados vecāks darbaspēks, investīciju trūkums, 
zema produktivitāte, ierobežota produktu daudzveidība un 
novecojušu iekārtu izmantošana, kā arī zems 
jaunizveidotu uzņēmumu skaits ir nepieciešami ievērojami 
finanšu līdzekļi gan investīciju, gan apgrozāmā kapitāla 
veidā. 

Lai gan kopumā, pateicoties Eiropas Savienības 
Struktūrfondu līdzfinansējumam ir palielinājusies lauku 

saimniecību tehnoloģiskā modernizācija, tomēr vēl 
joprojām saglabājas tehnoloģiskā un tehniskā atpalicība. 
Salīdzinoši ar īstermiņa investīcijām tehnikā un iekārtās, 
maz investēts ilgtermiņa investīcijās ēkās un būvēs – 
2004.gadā piesakoties struktūrfondu finansējumam tikai 
22% bija projekti ar mērķi rekonstruēt vai no jauna būvēt 
lauksaimniecības būves, bet pārējie projekti īstenoti 
mašīnu un pārvietojamo iekārtu iegādei.  

Pasākuma mērķis ir modernizēt lauku saimniecības, lai 
uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un 

konkurētspēju. Tomēr, šajā programmēšanas periodā 
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īpaši tiks veicinātas ilgtermiņa investīcijas prioritārās 
nozarēs.  

Pasākuma ietveros tiek atbalstītas šādas aktivitātes: 
 Investīcijas jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 

informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas 
paredzēti lauksaimniecības produktu ražošanai 
(t.sk. iepakošanas, ražošanas atkritumu 
pārstrāde); 

 Lauksaimniecības produktu ražošanas būvju 

jaunbūve, rekonstrukcija un renovācija un 
nepieciešamo būvmateriālu iegāde (t.sk. 
iepakošanas, ražošanas atkritumu pārstrāde un 
ārējā infrastruktūra); 

 Investīcijas jaunu iekārtu iegādē un būvniecībā, lai 
nodrošinātu enerģijas ražošanu no biomasas 
(biogāzes iegūšana un tās transformēšana 
siltumenerģijā un elektroenerģijā). 

Šī pasākuma ietvaros atbalsta saņēmēji ir: 

 Juridiskās personas; 
 Individuālie komersanti; 
 Zemnieku saimniecības; 
 Atzītās lauksaimniecības kooperatīvas sabiedrības. 
Atbalsta veids un apjoms tiek noteikts katrai 

pasākumā atbalstāmajai aktivitātei. 
 

Attiecināmo izmaksu grupa 
Atbalsta 

intensitāte, 
% 

Attiecināmām izmaksām līdz 50 000 EUR, 
kas saistītas ar investīcijām jaunu iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti 
lauksaimniecības produktu ražošanai (t.sk. 
iepakošanas, ražošanas atkritumu 
pārstrāde) 

45% 
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Attiecināmām izmaksām no 50 001 EUR, kas 
saistītas ar investīcijām jaunu iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti 
lauksaimniecības produktu ražošanai (t.sk. 
iepakošanas, ražošanas atkritumu 
pārstrāde) 

25% 

Attiecināmām izmaksām, kas saistītas ar 
investīcijām lauksaimniecības produktu 

ražošanas jaunu būvju būvniecībai, 
rekonstrukcijai un renovācijai un 
nepieciešamo būvmateriālu iegādei (t.sk. 
iepakošanas, ražošanas atkritumu 
pārstrāde) 

45% 

Attiecināmām izmaksām, kas saistītās ar 
investīcijām, lai nodrošinātu enerģijas 
ražošanu no biomasas 

40% 

Attiecinām izmaksām, lai veicinātu 
strukturālas izmaiņas atsevišķās 
lauksaimniecības produkcijas ražošanas 
sektoros atbilstoši Zemkopības ministrijas 
izsludinātām konkursam 

līdz 50% 

 
2007.- 2013. gadā programmēšanas periodā vienam 

atbalsta saņēmējam kopējā attiecināmo izdevumu 
kopsumma aktivitātēm „Investīcijas jaunu iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas 
paredzēti lauksaimniecības produktu ražošanai (t.sk. 
iepakošanas, ražošanas atkritumu pārstrāde)” un 
„Lauksaimniecības produktu ražošanas būvju jaunbūve, 
rekonstrukcija un renovācija un nepieciešamo 
būvmateriālu iegāde (t.sk. iepakošanas, ražošanas 
atkritumu pārstrāde un ārējā infrastruktūra)” nevar 
pārsniegt 600 000 EUR, bet atbalsta saņēmēji, kuri izpilda 
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos par 
pasākuma „Lauku saimniecību modernizāciju” ieviešanu 

noteiktos kritērijus par saimniecības lielumu attiecināmo 
izmaksu summa var tikt palielināta līdz 1 200 000 EUR. 
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Atzītām lauksaimniecības kooperatīvām sabiedrībām, 
kuras darbojas ir atzītas vismaz 3 gadus pēc kārtas pirms 
projekta iesniegšanas brīža attiecināmo izmaksu summa 
nevar pārsniegt 1 200 000 EUR. 

Attiecināmo izmaksu summa aktivitātei „Investīcijas 
jaunu iekārtu iegādē un būvniecībā, lai nodrošinātu 
enerģijas ražošanu no biomasas” ir 800 000 EUR. Šai 
aktivitātei noteiktā attiecināmo izmaksu nav saistīta ar 
vienam atbalsta pretendentam iepriekš noteikto 
attiecināmo izmaksu summu. 

Atbalstāmās izmaksas ir arī vispārējas izmaksas, kas 
tieši saistītas ar projekta sagatavošanu un/vai ieviešanu 
un kas nepārsniedz 6% no projekta attiecināmo izmaksu 
summas, t.sk. arhitektu, inženieru un konsultantu 
honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie 
pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas. 

Atbalsta saņemšanas vispārīgie kritēriji ir šādi: 
 Investīcijām jāatbilst Kopienas standartiem, kurus 

piemēro attiecīgajām investīcijām; 

 Jaunajiem lauksaimniekiem, kas veic investīcijas, 
lai sasniegtu atbilstību spēkā esošajiem Kopienas 
standartiem, atvieglojuma laikposms, kurā 
jāsasniedz atbilstība standartiem nedrīkst 
pārsniegt 36 mēnešus no saimnieciskās darbības 
uzsākšanas dienas; 

 Nav pieļaujama atbalsta pretendenta esošo 
pamatlīdzekļu aizvietošana. Investīcijām 
jānodrošina uzlabojumi vides aizsardzībā, darba 
aizsardzībā, jāpalielina darba ražīgums vai 

jānodrošina jaunu produktu ražošanu; 
 Atbalsta pretendents nodarbojas ar 

lauksaimniecisko ražošanu;  
 Atbalsta pretendentam ir jāuzrāda ekonomiskā 

dzīvotspēja par pēdējo noslēgto gadu pirms 
projekta iesniegšanas un nākamo gadu pēc 
projekta īstenošanas. Gadījumos, kad projekta 
pieteikumu iesniedz jauns uzņēmums, dzīvotspēja 
par pēdējo noslēgto gadu pirms projekta 
pieteikuma iesniegšanas nav jāpierāda. 
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1.2.3. Eiropas Ekonomiskās zonas un 
Norvēģijas valdības divpusējais instruments 

 
Šobrīd Eiropas Ekonomisko zonu (turpmāk – EEZ) 

veido 25 Eiropas Savienības dalībvalstis un Islande, 
Lihtenšteina un Norvēģija. Šīs valstis piedalās iekšējā 
tirgū, kurā tiek piemēroti tie paši pamatnoteikumi. Tā 
mērķis ir netraucēta preču, pakalpojumu, kapitāla un 
personu pārvietošanās atvērtā un konkurētspējīgā vidē un 
veidot “četru brīvību” juridisko bāzi. 

Saskaņā ar EEZ paplašināšanās līgumu divi jauni 
finanšu instrumenti būs pieejami vairākām ES 
dalībvalstīm, tai skaitā arī Latvijai: Eiropas Ekonomikas 
zonas finanšu instruments un Norvēģijas valdības 
divpusējais finanšu instruments.  

Šo ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un 
ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un atbalstīt jaunās 
Eiropas Savienības dalībvalstis pilnvērtīgi piedalīties 
paplašinātās Eiropas iekšējā tirgū. Abu finanšu 

instrumentu darbības termiņš ir 5 gadi sākot no 
2004.gada 1.maija līdz 2009.gada 30.aprīlim. EEZ finanšu 
instrumentu veido Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas 
iemaksas. Norvēģijas finanšu instrumentu pilnībā finansē 
Norvēģija. 

Lai nodrošinātu Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 
instrumenta un EEZ finanšu instrumenta ieviešanu, starp 
Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku (Norvēģijas 
valdības divpusējā finanšu instrumenta gadījumā) un 
starp Islandes Republiku, Lihtenšteinas Firstisti, 

Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku (EEZ finanšu 
instrumenta gadījumā) tika parakstīti Saprašanās 
memorandi. 

2004.gada 16. novembrī parakstīts Saprašanās 
memorands par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 
instrumenta ieviešanu 2004.-2009.gadā, kurš izveidots 
saskaņā ar 2003.gada 14.oktobra Līgumu starp Norvēģijas 
Karalisti un Eiropas Kopienu par Norvēģijas valdības 
divpusējo finanšu instrumentu 2004.-2009.gadā, starp 

Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku, kurš 2004.gada 

http://www.eeagrants.lv/files/N2916_4_piev1.doc
http://www.eeagrants.lv/files/N2916_4_piev1.doc
http://www.eeagrants.lv/files/N2916_4_piev1.doc
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9.novembrī apstiprināts ar Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.924.  

2004.gada 2.decembrī parakstīts Saprašanās 
memorands par Eiropas Ekonomikas Zonas finanšu 
instrumenta ieviešanu 2004.-2009.gadā starp Islandes 
Republiku, Lihtenšteinas Firstisti, Norvēģijas Karalisti un 
Latvijas Republiku, kurš 2004.gada 16.novembrī 
apstiprināts ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.948. 

Finanšu kapitāla piesaistes iespējas atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanai atbilst EEZ 

finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā 
finanšu instrumenta prioritātes „Vides aizsardzība” 
mērķiem, kuru regulē attiecīgie Ministru kabineta 
noteikumi52. 

Noteikumi nosaka valsts pārvaldes institūciju 
kompetenci prioritātes "Vides aizsardzība" atklāta 
konkursa ietvaros pieejamā līdzfinansējuma piešķiršanas, 
atklāta konkursa izsludināšanas, tā termiņa noteikšanas, 
individuālā projekta iesnieguma sagatavošanas, 

iesniegšanas, vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas 
prasības. 

Projektu finansē no projekta iesniedzēja līdzekļiem un 
līdzfinansē no finanšu instrumentu līdzekļiem. Kopējais 
finanšu instrumentu līdzfinansējums, kas pieejams 
projektiem atklātā konkursā, ir 1 712 070 EUR. No abiem 
finanšu instrumentiem projektam pieprasītais 
līdzfinansējums nedrīkst būt mazāks par 250 000 EUR. 

Finanšu instrumentu līdzfinansējums nepārsniedz 60% 
no projekta attiecināmajām izmaksām, pie nosacījuma, ka 

ja aktivitāte kvalificējama kā valsts atbalsts saskaņā ar 
Komercdarbības atbalsta kontroles likumu, finanšu 
instrumenta līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt attiecīgo 
atbalsta intensitāti, kas noteikta konkrētam atbalsta 
veidam, vai nepārsniedz 85%, ja ne mazāk kā 15% no 
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām finansē no 
valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem, bet finanšu 
instrumenta līdzfinansējums sedz pārējās projekta 

                               
52 Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumi Nr.963 ”Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta prioritātes "Vides aizsardzība" atklāta konkursa nolikums” 

http://www.eeagrants.lv/files/N2918_4_piev1.doc
http://www.eeagrants.lv/files/N2918_4_piev1.doc
http://www.eeagrants.lv/files/N2918_4_piev1.doc
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attiecināmās izmaksas. Ja aktivitāte kvalificējama kā 
valsts atbalsts saskaņā ar Komercdarbības atbalsta 
kontroles likumu, finanšu instrumenta līdzfinansējums 
nedrīkst pārsniegt attiecīgo atbalsta intensitāti, kas 
noteikta konkrētam atbalsta veidam. 

Projekta iesniedzējs ir valsts pārvaldes vai pašvaldības 
iestāde, tās institūcija vai aģentūra, valsts vai pašvaldības 
dibināta izglītības iestāde, valsts zinātniskā institūcija, 
valsts aģentūra, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta 
juridiskā persona – biedrība, nodibinājums, reliģiska 

organizācija, arodbiedrība vai kapitālsabiedrība. 
Lai pretendētu uz finanšu instrumentu 

līdzfinansējumu, ir noteikti šādi atbilstības kritēriji: 
1. Projekta iesniedzējs atbilst prasībām un apliecina 

to ar parakstu; 
2. Projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par projekta 

sagatavošanu, ieviešanu un vadību, kā arī par 
projekta rezultātiem. Projekta iesniedzējs nedrīkst 
būt starpnieks; 

3. Projekta iesniedzējam un tā sadarbības partnerim 
ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un 
citi resursi, lai noteiktajā apmērā nodrošinātu savu 
projekta finansējuma daļu, kā arī projekta 
ieviešanas nepārtrauktību; 

4. Projekta iesniedzējs un tā sadarbības partneris 
spēj nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo 
skaitu cilvēku, kuriem ir atbilstošas prasmes, 
zināšanas un pieredze; 

5. Iesniegtais projekts tiks īstenots sabiedrības 

interesēs. 
Prioritātes "Vides aizsardzība" mērķis ir vides 

aizsardzība, samazinot piesārņojumu un veicinot 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu. 

Prioritātes "Vides aizsardzība" apakšprioritātes 
atjaunojamo energoresursu jomā ir: 

1. Biomasas koģenerācijas (jauda līdz 10 MWel) 
pilotprojektu īstenošana dažādos Latvijas 
reģionos; 

2. Biogāzes pilotprojektu īstenošana biogāzes 

iegūšanai un elektroenerģijas ražošanai; 
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3. Saules enerģijas izmantošanas demonstrācijas 
projektu īstenošana un pieredzes izplatīšana; 

4. Zemes siltuma izmantošanas demonstrācijas 
projektu īstenošana un pieredzes izplatīšana; 

5. Atjaunojamo energoresursu un energonesēju 
jaunu tehnoloģiju aprobācijas un ieviešanas 
projekti; 

6. Videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana atjaunojamo 
energoresursu izmantošanai; 

Projekta aktivitātes īsteno Latvijā, kā arī Eiropas 

Ekonomikas zonas valstīs, ja tādējādi tiek nodrošināta 
prioritātes mērķu sasniegšana. Aktivitātes, kas saistītas ar 
investīcijām būvdarbos, ēku rekonstruēšanas, renovācijas 
vai restaurēšanas darbos, nekustamā īpašuma iegādē un 
iekārtu uzstādīšanā, īsteno Latvijā. 

Projekta finanšu aprēķini ir veicami eiro. Izmaksas, 
kas saistītas ar projekta iesnieguma izstrādāšanu, 
neuzskata par attiecināmajām izmaksām. 

Projekta iesnieguma veidlapu sagatavo angļu valodā, 

aizpildot projekta iesnieguma veidlapas elektronisko 
versiju. Projekta iesniegumam pievieno: 

1. Šādus dokumentus latviešu valodā: 
a. Īss projekta apraksts norādot projekta mērķi, 

galvenās aktivitātes un sasniedzamos 
rezultātus; 

b. Projekta iesniedzēja apliecinājums; 
c. Partnerības apliecinājums projektam (ja tādu ir 

paredzēts veidot); 
d. Ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma 

iesniegšanas dienas izdota Valsts ieņēmumu 
dienesta izziņa, kas apliecina, ka projekta 
iesniedzējam nav nodokļu parādu, vai projekta 
iesniedzēja rakstiska piekrišana, kurā viņš 
pilnvaro ministriju saņemt minēto izziņu; 

e. Institūcijas izziņa, kura pēc projekta 
apstiprināšanas piešķirs kredītresursus vai 
citus finanšu līdzekļus (ja tādus ir paredzēts 
piesaistīt), izziņā norādot piešķiramā 
finansējuma apjomu; 

f. Projekta iesnieguma veidlapā minētie 
pielikumi; 
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g. projekta vadībā iesaistīto personu dzīves 
apraksts (CV); 

h. Pašvaldības lēmums par piedalīšanos projektā, 
norādot projekta kopējās izmaksas (tai skaitā 
pašvaldības ieguldījumu projektā) un 
priekšfinansējuma avotus, ja projekta 
iesniedzējs ir pašvaldība; 

i. Projekta iesniedzēja apliecinājums, ka projekta 
ietvaros veiktās piegādes, iekārtu uzstādīšana, 
būvdarbi, rekonstrukcijas, renovācijas un 

restaurācijas darbi tiks veikti projekta 
iesniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajā 
īpašumā, kas netiks pārdots vai kā citādi 
atsavināts no projekta īstenošanas uzsākšanas 
līdz tā pabeigšanai, kā arī turpmāko 10 gadu 
laikā, ja vien noslēgtajā granta līgumā nav 
noteikts citādi; 

j. Reģionālās attīstības padomes atzinums par 
projekta nozīmīgumu reģionālajai attīstībai; 

k. Pašvaldības atzinums par projekta nozīmīgumu 
vietējai attīstībai; 

2. Šādu projekta iesniedzēja apliecinātu dokumentu 
kopijas latviešu valodā: 
a. Iestādes nolikums vai institūcijas statūti; 
b. Projekta iesniedzēja reģistrācijas apliecība 

(valsts zinātniskajai institūcijai, biedrībai, 
nodibinājumam, reliģiskajai organizācijai, 
arodbiedrībai un kapitālsabiedrībai); 

c. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamas 

personas reģistrācijas apliecība, ja projekta 
iesniedzējs ir ar pievienotās vērtības nodokli 
apliekama persona; 

d. Ja projektā ir plānota būvniecība, būvniecības 
iesniegums – uzskaites karte – un 
projektēšanas un arhitektūras uzdevums; 

e. Ja projekts var radīt ietekmi uz vidi saskaņā ar 
likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu": 
 Vides pārraudzības valsts biroja atzinums 

par ietekmi uz vidi –noslēguma ziņojums; 

 Vides pārraudzības valsts biroja lēmums 
par ietekmes uz vidi novērtējuma 
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procedūras nepiemērošanu un Valsts vides 
dienesta attiecīgās reģionālās vides 
pārvaldes izdotie tehniskie noteikumi, ja 
projektam ir veikts sākotnējais ietekmes 
uz vidi izvērtējums, bet ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūra nav jāpiemēro; 

 Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās 
vides pārvaldes izdotie tehniskie noteikumi 
projektiem, kuriem nav ietekmes uz vidi 
saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu"; 
3. Šādus dokumentus angļu valodā: 

a. Garantijas vēstule (apliecinājums) par projekta 
iesniedzēja plānotiem projektā ieguldāmiem 
līdzekļiem; 

b. Projekta iesnieguma veidlapā minētie 
pielikumi; 

c. Šādus sadarbības partnera apliecinātus 
dokumentus un to tulkojumus latviešu valodā 

par projektā iesaistīto ārvalstu sadarbības 
partneri: 
 Reģistrācijas apliecības kopija; 
 Ne agrāk kā mēnesi pirms projekta 

iesnieguma iesniegšanas dienas izdota 
attiecīgās valsts kompetentās institūcijas 
izziņa, kas apliecina, ka ārvalstu 
sadarbības partnerim nav nodokļu parādu,; 

 Ne agrāk kā mēnesi pirms projekta 
iesnieguma iesniegšanas dienas izdota 

attiecīgās valsts kompetentās institūcijas 
izziņa, kas apliecina, ka ārvalstu 
sadarbības partneris nav pasludināts par 
maksātnespējīgu (tai skaitā neatrodas 
sanācijas procesā) un neatrodas 
likvidācijas procesā, ja sadarbības 
partneris piedalās projekta finansēšanā. 

Projektu iesniegumus vērtē divos posmos – projektu 
iesniegumu atvēršana un vērtēšana atbilstoši 
administratīvās atbilstības kritērijiem un projektu 

iesniegumu vērtēšana atbilstoši kvalitātes un 
specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem. 
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Projektu iesniegumus, kuri atbilst administratīvās 
atbilstības kritērijiem, vērtēšanas komisija vērtē atbilstoši 
kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti finanšu 
instrumentus regulējošajos Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos, kā arī specifiskajiem vērtēšanas 
kritērijiem. 
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1.3. Privātais kapitāls 

1.3.1. Pašu finansējums 

 
Visvienkāršākais un visērtāk pieejamais, ja vien 

tāds ir iespējams, ir pašu kapitāls. Tas varētu būt aktuāli 
lieliem uzņēmumiem, kuriem ir lieli brīvie līdzekļi un šie 
līdzekļi nav izmantojami esošajā biznesā vai tā attīstībā. 
Par pirmo kritēriju ir jāņem pašu kapitāla nepieciešamās 
atdeves rādītāji.  

Kā zināms, atjaunojamo energoresursu uzņēmumu 
kapitāla atdeve nav ļoti augsta. Tāpēc kāds, kurš vēlēsies 
izmantot tikai paša kapitālu, noteikti būs kāds saistīts ar 
atjaunojamiem energoresursiem saistīts uzņēmums, vai 
arī enerģiju patērējošs uzņēmums.  

Pašu kapitāla izmantošana detalizētāk netiks 
apskatīta, jo pētījuma mērķis ir analizēt esošos finanšu 
instrumentus, kur teorētiski ir pieejami, lai iegūtu papildus 
finansējumu. 

Ir divi galvenie veidi – kā saņemt papildus 
finansējumu no privātajiem investoriem:  

-Aizņēmuma ņemšana (Debt financing), 
-Uzņēmuma daļu pārdošana (Equity financing).  
 

1.3.2. Aizņēmumi 

 
Latvijas apstākļos tieši šis kapitāla piesaistes veids 

šķiet visreālāk izmantojams. Aizņēmumi var tikt ņemti no 
dažādām institūcijām: 

- Komercbankas, tai skaitā ārzemju komercbankas, 
kas ir specializējušās atjaunojamo energoresursu 
projektu finansēšanā; 

- Tehnoloģiju un iekārtu pārdevēji; 
- Komerciālās finanšu institūcijas (GE Money u.c.) 
Visas institūcijas pieprasa līdzīgu informāciju par 

projektu, ja arī niansēs nepieciešamā informācija var 
nesakrist, galvenā pieprasītā informācija varētu būt šāda: 

- Biznesa plāns, kas ietver ekonomisko, finanšu un 
riska menedžmenta projekcijas; 
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- Pieejamo resursu izpētes rezultāti; 
- Projekta anotācijas (gan tehniskais, gan 

ekonomiskais projekta dzīvotspējas novērtējums) 
no neatkarīgiem un atzītiem ekspertiem; 

- Pieredze līdzīga projekta vadīšanā, vai līguma 
projekts ar cilvēku, kuram ir nepieciešamā 
pieredze; 

- Atļaujas no atbildīgajām institūcijām (vietējās 
pašvaldības, vides aizsardzības institūcijas u.c.), 
ka paredzētā atjaunojamo energoresursu 

uzņēmuma atrašanās vieta ir tam piemērota; 
- Tehnoloģisko iekārtu apraksts un tehnisko 

parametru rādītāji; 
- Tehnoloģisko iekārtu garantijas rādītāji un līguma 

projekts par to apkopi; 
- Enerģijas pārvades un/vai sadales tīklu izveides 

(ja nav jau esoši) analīze, kas spētu nodrošināt 
pārdodamās enerģijas nonākšanu pie gala 
patērētājiem; 

- Ilgtermiņa elektroenerģijas pirkšanas līgums, kas 
noslēgts ar uzticamu partneri (piemēram, AS 
„Latvenergo"). 

Nevar viennozīmīgi pateikt, kurš no aizdevējiem 
būtu pats izdevīgākais. Vietējām komercbankām ir 
pieejami pietiekami lieli finanšu līdzekļi, lai tās spētu 
apmierināt nepieciešamo pieprasījumu atjaunojamo 
energoresursu uzņēmumu finansēšanai. Arī procentu 
likmju lielums noteikti būtu konkurētspējīgs. Tomēr tām 
parasti nav pieredzes šāda veida projektu finansēšanā, kā 

arī bankas var uzskatīt, ka piedāvātās tehnoloģijas nav 
pietiekami sevi pierādījušas, kas var radīt būtiskus 
šķēršļus finansējuma piešķiršanai. Neizpratne par 
konkrētā biznesa niansēm var likt bankai šaubīties par 
projekta īstenošanas iespējām, tāpēc visticamāk, ka tiks 
prasītas kādas garantijas nekustamā īpašuma formā vai 
garantijas no citām personām vai uzņēmumiem. Publiskā 
finansējuma līdzdalība projektā, noteikti, samazina bankas 
risku un tādā veidā atvieglo uzņēmuma piekļūšanu 
finansējumam.  

Ārzemju komercbankām ir pieredze atjaunojamo 
energoresursu projektu finansēšanā, tomēr aizņēmuma 



-69- 

 

„Ekonomisko un finanšu instrumentu izmantošanas iespējas un to novērtējums atjaunojamo energoresursu attīstībā Latvijā” - Instrumentu 

izmantos.iespejas_InCorpore 2006. gads 

iegūšana no tām arī varētu būt problemātiska. Galvenie 
šķēršļi būtu vietējās situācijas nezināšana un projekta 
mazais apjoms. Ja vietējo situāciju varētu zināt vietējās 
banku pārstāvniecības vai filiāles, tad projekta lielumu 
nosaka vietējā Latvijas situācija. Un diemžēl priekš 
ārzemju bankām varētu būt neinteresanti piedalīties tik 
mazos projektos. Ja tomēr summas ir pietiekami lielas, lai 
ieinteresētu ārzemju banku, tad situācija finansējuma 
piesaistīšanai varētu būt ļoti labvēlīga. Lai arī nevajag 
aizmirst, ka bankas parasti neizsniedz 100% no 

nepieciešamā projekta finansējuma, tātad ir jārēķinās ar 
papildus līdzekļu piesaistīšanu – pašu kapitāls vai 
publiskais finansējums.  

Ne tik populārs Latvijā, bet tomēr atjaunojamo 
energoresursu projektiem ļoti piemērots varētu būt 
finansējums no uzņēmuma, kas pārdod tehnoloģiskās 
iekārtas. Protams, atkarībā no konkrētā projekta, 
tehnoloģisko iekārtu vērtība var svārstīties robežās 40 –
80% no visa nepieciešamā finansējuma. Tātad arī šeit var 

būt nepieciešams būtisks papildus finansējums, tomēr 
pārdevēja ieinteresētība pārdot savu produkciju un 
saņemt apkalpošanas līgumu, var nodrošināt ļoti izdevīgus 
finansējuma nosacījumus. Gan procentu likme var būt 
zemāka par tirgus likmēm, gan arī nepieciešamie 
iesniedzamie dokumenti būs jāsagatavo daudz mazākā 
apjomā. Tas saistīts ar to, ka tehnoloģiskā iekārta paliek 
pārdevēja īpašumā līdz galīgai tās izpirkšanai un 
finansējumu šim darījumam fiziski meklē tieši pārdevējs. 
Ir noteikti jāizvērtē katra tehnoloģisko iekārtu piegādātāja 

piedāvājumi, jo iespējams, ka mazāk efektīvu un dārgāku 
iekārtu finansēšanas noteikumi būs izdevīgāki, nekā 
iekārtām kas ir efektīgākas vai lētākas. Ekonomisko 
izdevīgumu jārēķina pieejot kompleksi visām 
paredzamajām izmaksām. 

Visbeidzot, aizņēmumu iespējams saņemt no 
komerciālām finanšu institūcijām. Šādu projektu 
īstenošana un finansēšana gan nav pamatnodarbošanās 
šiem uzņēmumiem, kas specializējas patēriņa preču 
iegādes finansēšanā, tomēr galējās nepieciešamības 

gadījumā ir jāizvērtē visas iespējas. Aizņēmumi no šim 
institūcijām iespējams būs ar lielākiem procentiem un 
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noteikumi būs mazāk elastīgi. Saņemot lielākus 
ienākumus no aizdevuma, šis kompānijas var atļauties 
uzņemties arī lielāku risku. Tātad, ja finansējums ir 
vajadzīgs lielākajai daļa no kopējā projekta izmaksām, tad 
tieši šie aizdevēji var izrādīties vispiemērotākie. Tomēr 
jāatceras, ka atjaunojamo energoresursu projektu 
ienesīgums nav pārāk augsts un tāpēc katra nepamatota 
papildus izmaksa var izbeigt projekta realizēšanu.  

Ja visas daudzās darbības ar dokumentiem un 
garantijām liekas pārāk sarežģītas, tad ir jāmēģina iegūt 

nepieciešamo finansējumu pārdodot uzņēmuma daļas.  
 

1.3.3. Uzņēmuma daļu pārdošana 

Uzņēmuma daļu pārdošana nozīmē jauna partnera 
iegūšanu. Ja aizņēmuma gadījumā, aizdevējs nevar 
būtiski ietekmēt pašu biznesu, tad pie daļu pārdošanas, 
investors noteikti gribēs piedalīties uzņēmuma 
pārvaldīšanā. Tas ir loģiski, jo ieguldot naudu uzņēmumā, 
investors vēlas saņemt kaut kādas garantijas, ka 

uzņēmums darbosies pēc iespējas efektīvāk. Ja salīdzina 
ar aizņēmumu, tad daļu pārdošanu var pielīdzināt 
aizņēmumam, kuram par garantiju kalpo paša uzņēmuma 
daļas. Vienīgi ar no tā izrietošām sekām – iegūstot daļas 
no uzņēmuma, investors iegūst arī, atbilstoši daļu 
daudzumam, ietekmi uzņēmumā.  

Praktiski visi investori vēlēsies iegūt vismaz 51% no 
uzņēmuma daļām, lai pilnībā būtu noteicēji par savu 
ieguldīto naudu. Tas nenozīmē, ka investors nodarbosies 

ar tiešu uzņēmuma vadīšanu, bet gan to, ka uzņēmuma 
darbība tiks pārraudzīta un visi stratēģiskie lēmumi 
nevārēs tikt pieņemti bez investora piekrišanas.  

Galvenie investoru - uzņēmumu daļu pircēju tipi ir: 
- Stratēģiskie investori; 
- Institucionālie investori; 
- Korporatīvie investori; 
- Riska kapitāla investori; 
- Investori „eņģeļi”.  
Lai arī uzņēmumam pašām nav lielas atšķirības, 

kāda veida investors piedalās projektā, tomēr katram no 
šiem investoriem ir pavisam atšķirīgi mērķi. Tāpēc ir labi 
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zināt un saprast ko vēlas katrs konkrētais investors un līdz 
ar to – ko sagaida no uzņēmuma vadības. Un protams, 
svarīgi ir izprast investoru vajadzības, lai varētu viņus 
ieinteresēt ar savu projektu un tādā veidā nodrošināt sev 
nepieciešamo finansējumu.  

Stratēģiskie investori parasti ir ar šo nozari saistīti 
uzņēmumi (atjaunojamo energoresursu ražotņu gadījumā 
tie varētu būt ar atkritumu pārstrādi saistīti uzņēmumi, ar 
lopkopību saistīti uzņēmumi, siltuma ražošanas un 
piegādes uzņēmumi vai arī tehnoloģisko iekārtu tirgotāji). 

Šāda tipa investori iesaistās jaunos atjaunojamo 
energoresursu projektos, jo uzskata, ka piedalīšanas 
konkrētā ražotnē, var sekmēt šo investoru pamatdarbības 
attīstību vai arī palīdz atrisināt kādu no problēmām, kas 
traucē pamatdarbībās sekmīgai veikšanai.  

Ārzemju stratēģiskie investori var būt arī 
uzņēmumi, kam jau darbojas līdzīgi projekti ārpus 
Latvijas. Tādā veidā viņu interese visticamāk būs ar laiku 
pārņemt pilnīgā kontrolē arī jauno projektu.  

Ar institucionālajiem investoriem saprot investīciju 
bankas, apdrošināšanas kompānijas, pensiju un citu veidu 
fondus. Visbiežāk pasaulē šie investori interesējas par 
atjaunojamo energoresursu projektiem, ja tie ir jau saistīti 
ar kādu komerciāla rakstura attīstības projektu, kuram ir 
nepieciešams kāds no atjaunojamo energoresursu 
projekta piedāvātajiem enerģijas veidiem. Vēl specializētie 
fondi var būt ieinteresēti atjaunojamo energoresursu 
projektu finansēšanā, ja to statūtos ir noteikts, ka to 
darbības sfērā ietilpst arī šāda veida projekti. Kā piemēru 

var minēt „FIDEME Mezzanine Fund”, kas piedalās 
atjaunojamo energoresursu projektu finansēšanā Francijā 
un pilnībā pieder Francijas Vides un enerģijas vadības 
aģentūrai53. Tomēr šis fonds strādā tikai Francijā, tātad 
nav konkrēti interesants uzņēmējiem Latvijā.  

Kā piemēru, kas varētu attīstīties arī Latvijā, jāmin, 
sabiedriskie fondi, kuri investē atjaunojamo energoresursu 
projektos. Pasaulē (Vācijā, Dānijā, Somijā un Kanādā) 
šāda veida fondi ir guvuši popularitāti vēja elektrostaciju 
uzstādīšanas finansēšanā. Vietējās sabiedrības īpašumā 

                               
53 http://www.ademe.fr/ 
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esošo fondu līdzdalība automātiski palielina vietējo 
pašvaldību un iedzīvotāju labvēlību. Parasti šāda veida 
fondiem ir nodokļu atvieglojumi, ko piešķir gan valsts, gan 
pašvaldības.54 

Korporatīvie investori – lieli uzņēmumi (uzņēmums 
var būt no jebkuras nozares), kuriem ir lieli brīvo līdzekļu 
krājumi. Ja šādi uzņēmumi nespēj investēt visus brīvos 
līdzekļus savā pamatdarbībā un citos saistītos projektos, 
tad lai minimizētu nodokļu maksājumus, tie var būt 
ieinteresēti iesaistīties atjaunojamo energoresursu 

projektu finansēšanā. Projektu attīstītājiem šie investori 
varētu būt īpaši izdevīgi, jo tiem nav nepieciešama augsta 
ienesīguma likme. Korporatīvo investoru galvenie mērķi ir 
nodokļu optimizācija, uzņēmējdarbības diversifikācija un 
brīvo līdzekļu izvietošana. 

Riska kapitāla investori un investori „eņģeļi” 
atjaunojamo energoresursu uzņēmumu kontekstā nav 
jāapskata, jo šo veidu investori investē tikai projektos ar 
ļoti augstu ienesīgumu, pie kādiem šos projektus nevar 

pieskaitīt. 
Lai arī atjaunojamo energoresursu ražošanas 

uzņēmumu kapitāla atdeves radītāji nav augsti un tas tieši 
var būt par šķērsli investora piesaistei, tomēr noteikti ir 
vērts mēģināt atrast investoru. Tāpēc ir pēc iespējas 
vairāk jāreklamē savs projekts un pēc iespējas vairākās 
vietās ir jābūt izstādītai informācijai par iespēju iesaistīties 
projektā. Kā vienu no iesakāmajām vietām, kur mēģināt 
atrast savu investoru ir Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra. Investīciju projekta anketu ir iespējams aizpildīt 

arī internetā.55  
Katram no atjaunojamo energoresursu veidiem ir 

sava specifika, tāpēc katra finansēšanas modelis atšķirsies 
viens no otra atkarībā no to veida un pārējiem konkrētā 
projekta specifiskiem apstākļiem. 

                               
54 „Mobilising Finance For Renewable Energies” Thematic Background Paper, 

January 2004, Authors: Virginia Sonntag-O’Brien, Basel Agency for Sustainable 

Energy, Eric Usher, UN Environment Programme, Editing: Secretariat of the 

International Conference for Renewable Energies, Bonn 2004; p.17  
55 http://www.liaa.gov.lv/lat/investicijas/Projektu_datu_baze/Investiciju_projekta 

_forma/ 

http://www.liaa.gov.lv/lat/investicijas/Projektu_datu_baze/Investiciju_projekta
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2. Atjaunojamo energoresursu projektu 

finansēšanas modeļi 

2.1. Biomasas koģenerācijas iekārtas 

 
Biomasas koģenerācijas iekārtu uzstādīšana 

izmantošana ir visvairāk valstiski atbalstāmā no visiem 
atjaunojamo energoresursu ražošanas veidiem. Biomasas 
koģenerācijas projektu ieviešanu finansiāli sola atbalstīt 

konkursa kārtībā gan no Kohēzijas fondiem, gan no EEZ 
finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā 
instrumenta līdzekļiem. Lai arī biomasas koģenerācijas 
iekārtu ieviešana Latvijā ir minēta kā prioritāra, tomēr nav 
vēl zināmi ne precīzi atbalsta intensitātes procenti, ne 
kopējais pieejamais finansu līdzekļu daudzums.  

Līdzfinansējuma intensitāte tiks noteikta ar Ministru 
kabineta noteikumiem, kuru izsludināšana ir gaidāma ne 
ātrāk kā 2007.gada martā. Noteikumus izstrādās 
Ekonomikas ministrija. Ņemot līdzšinējo pieredzi, atbalsta 

intensitāte ir gaidāma ap 40% un tikai optimistiskā 
gadījumā - līdz 60%.  

Kopējais pieejamo līdzekļu lielums, pamatnostādņu 
5. prioritātes „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas 
enerģētikas veicināšana” aktivitātei „Reģionālu atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu attīstībai” 2007.-2013.gadam, 
ir 155,29 miljoni eiro. Finansējuma sadalījums pa 
apakšaktivitātēm tiks precizēts pēc nacionālās 
programmas izstrādes. Tomēr jau tagad ir skaidrs, ka 

pieejamie līdzekļi ir pietiekami, lai sāktu aktīvu biomasas 
koģenerācijas iekārtu ieviešanu. 

No EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta 
izsludinātā konkursa nolikuma izriet, ka pašreiz tiek 
līdzfinansēts līdz 60% no kopējām projekta izmaksām. 
Minimālais līdzfinansējuma apjoms ir 250 000,00EUR, 
maksimālais apjoms – 1 712 070,00EUR, kas ir arī 
kopējais finanšu instrumenta lielums dotajā konkursā. Kā 
viena no minētajām apakšprioritātēm ir - biomasas 
koģenerācijas (jauda līdz 10Mwel) izmēģinājuma projektu 
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ieviešana dažādos Latvijas reģionos56. Šis finanšu 
instruments dod lielisku iespēju izveidot pilotprojektu, 
kura sekmīgas ieviešanas gadījumā noteikti sekmētu 
turpmāko projektu līdzfinansējumu no Kohēzijas fondiem.  

Privātā kapitāla piesaistei vislabāk būtu izmantot 
vai nu bankas aizdevumu, vai tehnoloģijas pārdevēja 
līdzdalību. Bankas kredītu 40 – 60% no kopējā projekta 
izmaksām ir iespējams iegūt samērā viegli. Protams, 
jārēķinās, ka projekta sākuma stadijā no bankas 
aizņemtie līdzekļi sastādīs vairāk kā 40 – 60%, bet lielāko 

daļu aizņēmuma varēs segt pēc publiskā līdzfinansējuma 
saņemšanas, kas parasti ir pieejams vai nu projekta beigu 
stadijā vai pēc projekta pabeigšanas. Banka var prasīt 
papildus garantijas no komersanta puses, kas apliecinātu 
uzņēmēja spēju īstenot uzsākto projektu. Tas nozīmē, ka 
iesācējiem uzņēmējiem var rasties problēmas ar banku 
aizdevumu, kaut arī pats biznesa plāns būtu nevainojams. 
Šādā gadījumā ir vērts vērsties pie iekārtu tirgotājiem un 
uzstādītājiem, kas iespējams būs ieinteresēti piedāvāt 

dalītu maksājumu grafiku, vai kādas citas atlaides, kas 
palīdzētu finansēt projektu.  

 

2.2. Biogāzes iekārtas 

 
Biogāzes izmantošana elektroenerģijas un 

siltumenerģijas ražošanai kā atbalstāmas aktivitātes ir 
minētas divās publisko finansējumu programmās. EEZ 
finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā 

instrumenta prioritātēs57 un Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2007.-2013.gadam projektā58. Pirmais no 
publiskā finansējuma avotiem ir aktīvs, jo ir izsludināts 
konkurss līdzfinansējuma saņemšanai. Lauku attīstības 
programma ir vēl tikai projekta stadijā, tāpēc par 
konkrētiem termiņiem ir grūti runāt. 

Par pamatu publiskajam finansējumam ir jāņem 
EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instruments. No 

                               
56 LR Ministru Kabineta 2006,gada 21.novembra noteikumi nr.963 
57 http://www.eeagrants.lv/files/ViM_VA.pdf, 4.lpp 
58 http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=1017&id=3030, 88.lpp 

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/LAP_07_12_2006.doc
http://www.zm.gov.lv/doc_upl/LAP_07_12_2006.doc
http://www.eeagrants.lv/files/ViM_VA.pdf
http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=1017&id=3030
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izsludinātā konkursa nolikuma izriet, ka pašreiz tiek 
līdzfinansēts līdz 60% no kopējām projekta izmaksām. 
Minimālais līdzfinansējuma apjoms ir 250 000.00EUR, 
maksimālais apjoms – 1 712 070.00EUR, kas ir arī 
kopējais finanšu instrumenta lielums dotajā konkursā. 

Lauku attīstības programmas projektā investīcijām 
jaunu iekārtu iegādei un būvniecībai, lai nodrošinātu 
enerģijas ražošanu no biomasas (biogāzes iegūšanai un 
tās transformēšanai siltumā un elektroenerģijā) ir 
paredzēti 800 000,00EUR. Maksimālā atbalsta intensitāte 

ir 40%.  
Tātad no pašreiz zināmiem publiskajiem finansu 

instrumentiem ir iespējams saņemt 40 – 60% lielu 
līdzfinansējumu biogāzes pārstrādes iekārtu iegādei un 
uzstādīšanai. Esošās tendences liek secināt, ka turpmāk 
atbalsta intensitāte nepārsniegs 40% no kopējām projekta 
izmaksām.  

Saņemot publisko līdzfinansējumu, komersantam 
paša spēkiem ir jānodrošina 40 – 60% finansējums no 

privātajiem finanšu instrumentiem.  
Kā visvienkāršākais privātā kapitāla piesaistes vieds 

biogāzes iekārtu iegādei un uzstādīšanai būtu bankas 
aizdevums. Tā kā biogāzes iekārtas būtu interesanti 
uzstādīt lauksaimniekiem, kuri jau nodarbojas ar 
lopkopību, tad stabils esošais bizness noteikti dotu 
pozitīvu ietekmi uz bankas lēmumu par aizdevuma un 
garantiju piešķiršanu. Tādā veidā gan pats uzņēmums, 
gan tam piederošie īpašumi un lopu fermas, var kalpot par 
nodrošinājumu bankas kredīta saņemšanai.  

Ārvalstu pieredze rāda, ka ferma ar 5000 – 8000 
cūkām spēj nodrošināt ar biomasu iekārtu ar 80kW lielu 
jaudu. Tādas iekārtas pārdošana un uzstādīšanas cena 
varētu būt ap 400 000,00USD59. Latvijā iespējams cena 
būtu augstāka, bet maz ticams, ka pārsniegtu 
400 000,00EUR. Izejot no šādiem pieņēmumiem, 
publiskais finansējums pietiek aptuveni desmit biogāzes 
iekārtām.  

 

                               
59 Handbook on Renewable Energy Financing for Rural Colorado; McNeil 

Technologies Inc. 2005. p.32-34 
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2.3. Vēja elektrostacijas 

 
Vēja elektrostacijas ir sevi jau pierādījušas sevi 

Latvijā kā dzīvotspējīgas. Ir ļoti labi, ka kāda no 
atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām ir ieguvusi 
stabilu vietu Latvijas energoresursu bilancē, tomēr no 
finansēšanas (publiskā finansējuma) viedokļa tas rada 
problēmas komercsabiedrībām. Tehnoloģijas dzīvotspēja 
liedz pretendēt uz jebkādu publisko finansējumu, vismaz 
no pētījumā apskatāmiem publiskā finansējuma avotiem, 

neviens nemin vēja enerģijas ražošanu kā atbalstāmu 
nozari. Tas nozīmē, ka uzstādot jaunus vēja ģeneratorus 
elektroenerģijas ražošanai ir jārēķinās tikai ar privāto 
finansējumu 100% apmērā.  

Tātad, ja komersants ir izlēmis attīstīt vēja 
ģeneratoru biznesa projektu, tad var izskatīt finansējuma 
variantus izmantojot privāto kapitālu. Noteikti 
uzņēmējiem būtu jārēķinās ar paša kapitāla izmantošanu 
dotajā projektā, jo neviens no privātā finansējuma 

veidiem nepiedāvā 100% finansējumu. Visticamāk, ka 
uzņēmējs, kurš iesaistīsies vēju ģeneratoru uzstādīšanā, 
būs ar iepriekšēju pieredzi šajā jomā. No tā izriet, ka būtu 
jābūt gataviem biznesa plāniem un arī iestrādnēm 
investīciju piesaistē.  

Kā visticamāko un reālāko privātā kapitāla veidu ir 
jāmin bankas aizdevumu. Ieguldot savu kapitālu (zemi, 
nekustamo īpašumu utt.) un izstrādājot detalizētu un 
pamatotu biznesa plānu uzņēmējs var rēķināties ar 
bankas atbalstu aizdevuma saņemšanai.  

Otrs iespējamais variants ir stratēģiskā investora 
piesaiste. Vēju ģeneratoru uzstādīšana un elektroenerģijas 
ražošana izmantojot vēju ir populāra Eiropas valstīs 
(Nīderlande, Vācija) un tai skaitā arī Skandināvijas valstīs 
(Zviedrija, Dānija). Atrast ārvalstu kompāniju, kas būtu 
ieinteresēta investēt savus līdzekļus Latvijas atjaunojamo 
energoresursu nozarē nav pats vieglākais uzdevums, 
tomēr tas nav neiespējami.  

Izvēloties starp divām iespējām uzņēmējam ir 

jāņem vērā specifiskā projekta īpatnības un paša 
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uzņēmēja nākotnes plāni un vēlmes attiecībā uz viņa 
īpašumā esošajām komercsabiedrības kapitāla daļām.  

Analizējot situāciju par vēja elektrostaciju 
izvietojumu un nākotnes iespējām, var secināt, ka ir 
faktiski pētījumi par vēja parku izveidošanu jūrā (off-
shore) Latvijā nav veikti, taču tas varētu būt perspektīvs 
virziens vēju enerģijas izmantošanā. Veicot pētījumus par 
šāda veida parku izveides ieguvumiem un trūkumiem, kā 
arī par to ietekmi uz vidi, iespējams varētu nākotnē runāt 
par vēja enerģijas attīstību, kā vienu no būtiskiem 

atjaunojamo energoresursu veidiem. 
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3. Atjaunojamo energoresursu izmantošanas 

ietekme uz valsts makroekonomiskajiem 

rādītājiem un valsts budžetu 

3.1. Esošās situācijas raksturojums 

Visā pasaulē gadu no gada pieaug pieprasījums pēc 
enerģijas. Arī Latvijā ir vērojams pieprasījuma pieaugums, 
ko stimulē ekonomiskā izaugsme un iedzīvotāju 
labklājības uzlabošanās. Tajā pašā laikā fosilā kurināmā 

krājumi mazinās, un valsts bez saviem fosilā kurināmā 
resursiem kļūst biedējoši atkarīgas no piegādātājiem. 
Svarīgs aspekts ir arī fosilā kurināmā izmantošanas 
radītais vides piesārņojums un ietekme uz globālo 
sasilšanu. Tādēļ atjaunojamo energoresursu izmantošana 
ir kļuvusi par daudzu valstu politikas plānošanas svarīgu 
sastāvdaļu.  

Eiropas Savienība savu stratēģisko mērķi definēja 
Eiropas Komisijas Baltā grāmatā „Enerģija nākotnei: 

atjaunojamie enerģijas avoti” (1997.gads), kur noteica, ka 
atjaunojamo resursu daļa Eiropas Savienības primāro 
resursu bilancē jāpalielina no 6% 1997.gadā līdz 12% 
2010.gadā. Nākošais solis šīs politikas turpināšanā bija 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/77/EK 
(2001.gada 27.septembris) par tādas elektroenerģijas 
pielietojuma veicināšanu iekšējā elektroenerģijas tirgū, 
kas ražota izmantojot neizsīkstošos enerģijas avotus. 
Direktīvas mērķis ir palielināt no atjaunojamiem 
energoresursiem saražoto daļu līdz 22,1% no kopējā 

Eiropas Savienības elektroenerģijas patēriņa 2010.gadā60. 
Atsevišķs mērķis tika izvirzīts arī attiecībā uz biodegvielu – 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/30/EK 
(2003.gada 8.maijs) par biodegvielas un citu atjaunojamo 
veidu degvielas izmantošanas veicināšanu transportā 
nosaka, ka biodegvielas īpatsvaram Eiropas Savienības 
                               
60 EK paziņojums COM(2004)366 Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu ES 

izvērtē šīs direktīvas indikatīvā mērķa sasniegšanas iespējas. Paziņojumā 

secināts, ka dažādu AER ieteicamais ieguldījums ir 50% vēja enerģijai, 10% 

hidroresursiem, ģeotermālajai un saules enerģijai, 40% no biomasas iegūtai 

elektroenerģijai. Uzsvērts, ka biomasas ieguldījuma palielināšana ir prioritāra un 

īpaša uzmanība tiks pievērsta jaunajām ES dalībvalstīm, kurās ir ievērojami 

biomasas resursi
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dalībvalstīs jāsasniedz 2% 2005.gadā un 5,75% 
2010.gadā. 

Arī Latvijai ir būtiski panākt atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas attīstību. Latvija, izpildot 
Eiropas Savienības tiesību aktu prasības atjaunojamo 
energoresursu jomā, vienlaicīgi pozitīvi ietekmēs arī valsts 
iekšējo stabilitāti. Samazinot fosilā kurināmā izmantošanu 
enerģijas ieguvē tiek samazināti kaitīgie izmeši. Palielinot 
atjaunojamo energoresursu īpatsvaru vietējā 
energobilancē var vairāk izmantot vietējos resursus, 

tādējādi samazinot atkarību no enerģijas (tostarp fosilā 
kurināmā) importa un palielināt energoapgādes drošību. 
Tāpat vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošana 
parasti veicina arī reģionu attīstību, rada jaunas darba 
vietas un attīsta saistītās nozares. 

Atjaunojamie resursi jau šobrīd ieņem nozīmīgu 
vietu Latvijas primāro resursu bilancē. Galvenie resursi, 
kas tiek plaši izmantoti pašlaik, ir koksne un hidroresursi, 
mazākā apjomā tiek izmantota arī vēja enerģija, salmi un 

biogāze. Atjaunojamo resursu īpatsvars primāro 
energoresursu piegādē 2004.gadā bija 34,5%61. Visvairāk 
izmantotais atjaunojamo resursu veids Latvijā ir koksne, 
ko lieto siltumenerģijas ražošanai. Koksnes īpatsvars 
atjaunojamo energoresursu struktūrā 2004.gadā bija 
83.38%. Otrs nozīmīgākais atjaunojamais enerģijas avots 
Latvijas energoapgādē ir hidroresursi. Hidroresursu 
īpatsvars atjaunojamo energoresursu struktūrā 2004.gadā 
bija 16,22%. Vēja un biogāzes iekārtu devums ir mazāks 
par 0,5% no visas atjaunojamo energoresursu saražotās 

enerģijas. 
Elektroenerģijas ražošanā Latvijā atjaunojamo 

energoresursu loma ir ļoti nozīmīga, 2004.gadā 
atjaunojamo energoresursu ieguldījums kopējā 
elektroenerģijas ražošanā sastādīja 46,5%. Hidroresursi 
galvenokārt tiek izmantoti lielajās A/S „Latvenergo” 
hidroelektrostacijās. 2004.gadā to kopējais devums no 
atjaunojamiem energoresursiem saražotajā 
elektroenerģijas daudzumā bija 95,7%62. Mazo 

                               
61 Datu avots: Latvijas Republikas Centrālā Statistikas pārvalde 
62 Datu avots: Latvijas Republikas Centrālā Statistikas pārvalde 
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hidroelektrostaciju devums kopējā daudzumā bija 2%, 
vēja ģeneratoru – 1,5% un biogāzes elektrostacijas tikai 
0,8% no kopējās no atjaunojamiem energoresursiem 
saražotās elektroenerģijas. Gan mazo, gan lielo 
hidroelektrostaciju ražošanai ir izteikts sezonālais raksturs 
– tas ir atkarīgs gan no Daugavas caurteces, gan arī 
pārējo upju caurteces apjoma. Arī koģenerācijas stacijas 
visvairāk elektroenerģijas ražo apkures sezonas laikā. 
Vēja ģeneratoriem ražošanas apjomi ir mainīgi visa gada 
garumā63. 

 

3.2. Ietekme uz valsts makroekonomiskajiem 
rādītājiem 

Atjaunojamo energoresursu izmantošana ietekmē 
valsts makroekonomiskos rādītājus katrā tās izpausmē. 
Lai veiksmīgāk varētu novērtēt šo ietekmi atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu iespējams sadalīt pēc to 
izmantošanas mērķa un jaudām. Kā pirmo grupu šeit 

iespējams izdalīt individuālās atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas iekārtas, kas galvenokārt tiek lietotas 
mājsaimniecībās, nelielos uzņēmumos vai lauku 
saimniecībās. Otrajā grupā iedalāmas jau lielākas jaudas 
atjaunojamos energoresursus izmantojošas iekārtas, kas 
apgādā ar enerģiju lielākus uzņēmumus, lielas lauku 
saimniecības vai nelielas pašvaldības, un, kas var būt vai 
nebūt savienotas ar centralizētu energoapgādes sistēmu. 
Trešajā grupā iedalāmas centralizētas atjaunojamos 
energoresursu izmantojošas iekārtas, kas pilnībā vai daļēji 

iekļaujas valsts vienotā energoapgādes sistēmā un apgādā 
ar enerģiju gala patērētājus, izmantojot centralizētu 
sistēmu. 

Latvijā jau šobrīd pieejami milzums daudz piemēru 
atjaunojamo energoresursu izmantošanai atsevišķās 
mājsaimniecībās un mazos uzņēmumos siltumenerģijas 
ražošanā. Pārsvarā šādos gadījumos kā primārais 
energoresurss tiek izmantota koksne. Šī resursa 
popularitāte skaidrojama ar pazīstamo un vienkāršo 

tehnoloģiju izmantošana, koksnes tradicionāli pierasto 

                               
63 Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnes. 17. lpp 
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izmantošanu apkurē un koksnes izstrādājumu plašo 
pieejamību. Tomēr atsevišķos gadījumos mājsaimniecības 
savās apkures sistēmās izmanto ne tik tradicionālus 
enerģijas ieguves veidus. Latvijas tirgū šobrīd ir plaši 
pieejama siltumsūkņu tehnoloģija, kas arī tiek izvēlēta 
mājsaimniecību siltumapgādei. Pašlaik Latvijā 
pilotprojektu veidā uzstādīti saules kolektori Aizkrauklē64 – 
uz ģimnāzijas un katlu mājas jumta (absorbera laukums 
208 m2), un Ulbrokā65 SIA „Grauds PI” mehāniskajās 
darbnīcās (absorbera laukums 4 m2). Iekārtas tiek 

izmantotas karstā ūdens iegūšanai. Aizkrauklē projekts 
realizēts ar Dānijas Enerģētikas aģentūras finansiālu 
atbalstu, savukārt Ulbrokas eksperimentālā iekārta 
ieviesta izpētes mērķiem. Pašlaik Latvijā nav piemēru par 
nelielu vēja ģeneratoru vai biomasas iekārtu uzstādīšanu 
nelielu uzņēmumu vai lauku saimniecību vajadzībām. 
Tomēr sadārdzinoties citiem resursiem, palielinoties 
iedzīvotāju labklājībai un atbildībai par apkārtējo vidi ir ļoti 
iespējama šādu nelielu atjaunojamo energoresursu iekārtu 

izmantošanas attīstība. 
Novērtēt šādu mazu atjaunojamo energoresursu 

izmantotāju esošo un iespējamo ietekmi uz valsts 
makroekonomiskajiem rādītājiem un budžetu ir gandrīz 
neiespējami. Tomēr ir pilnīgi skaidrs, ka šādā veidā 
palielinās valsts iekšienē iegūto energoresursu apjoms, un 
tādējādi tiek panākta lielāka neatkarība energoresursu 
piegāžu jautājumā. Kamēr netiek piemēroti dažādi 
stimulējoši pasākumi, kā, piemēram, iedzīvotāju 
ienākumu nodokļa atlaides vai valsts subsīdijas 

atjaunojamo energoresursu izmantotājiem mājokļu 
siltumapgādē, tiešas ietekmes uz valsts vai pašvaldību 
budžetiem nav. Teorētiski ir iespējams, ka mazinās valsts 
vai citu lielo energoapgādes uzņēmumu ienākumi, un līdz 
ar to valstij nomaksāto nodokļu apjoms, taču ņemot vērā 
pieaugošo pieprasījumu pēc energoresursiem, būtisks 
samazinājums ir grūti iedomājams, jo elektroenerģijas 
kopējā patēriņa pieauguma tempi pēdējos četros gados ir 
bijuši amplitūdā no 2,5% līdz 4,5%). Nav domājams, ka 

                               
64 www.gimnazija.aizkraukle.lv 
65 LZP Zinātniskā projekta Nr. 01.0518 gada pārskats 
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šāda atjaunojamo energoresursu izmantošana tieši 
ietekmētu arī nodarbinātības rādītājus. Tomēr var runāt 
par multiplikatīvo efektu, jeb par citu saistīto nozaru 
iespējamo attīstību, palielinoties individuālu atjaunojamo 
energoresursu iekārtu izmantotāju skaitam. Iekārtu 
importētāji, iespējams, arī vietējie ražotāji, uzstādīšanas 
un apkopes pakalpojumus sniedzošie uzņēmumi šādā 
veidā varētu strauji attīstīties, secīgi palielināsies arī to 
veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā. Tiks 
veicināta arī jaunu speciālistu sagatavošanu augstas 

tehnoloģijas nozarē, kas ir svarīga ne tikai Latvijā, bet 
visā pasaulē.  

Par galveno kavēkli šādu iekārtu izmantošanā vēl 
joprojām jāuzskata salīdzinoši augstās izmaksas. 

Tikpat iespējama ir arī lielākas jaudas atjaunojamo 
energoresursu iekārtu uzstādīšana, kas apkalpotu lielākus 
uzņēmumus, atsevišķus dzīvojamos masīvus vai nelielas 
pašvaldības. Jau tagad virkne jauno dzīvojamo māju ir 
uzstādīta sava, no centralizētā tīkla neatkarīga apkures 

sistēma. Tomēr vairumā gadījumu šajās sistēmās par 
primāro resursu tiek izmantots fosilais kurināmais, jo 
šobrīd izmaksas fosilā kurināmā izmantošanā tomēr ir 
lētākas. Atsevišķos gadījumos izvēle tomēr krīt uz apkures 
iekārtām, kurās par primāro resursu tiek izmantoti 
atjaunojamie energoresursi, pārsvarā koksne (lielas 
jaudas šķeldas, granulu vai malkas apkures iekārtas). Šīs 
izvēles pamatā galvenokārt ir fosilā kurināmā 
nepieejamība vai pievienošanas dārdzība konkrētajā 
situācijā. Latvijā nav izplatīti gadījumi, kad elektroenerģija 

tiktu ražota mazās iekārtās nelielu dzīvojamo masīvu vai 
uzņēmumu vajadzībām.  

Šāda izmēra un veida atjaunojamo energoresursu 
izmantošana ietekme uz Latvijas tautsaimniecību, 
protams, ir lielāka. Palielinās valsts energoneatkarība, 
vairāk enerģijas tiek ražots valsts iekšienē. Ir iespējama 
jaunu darba vietu rašanās iekārtu apkalpošanā, līdz ar ko 
paaugstinās valsts un pašvaldību budžeta ieņēmumi. 
Līdzīgi kā iepriekš, multiplikatīvais efekts pozitīvi ietekmē 
tautsaimniecību – iekārtu ražošana, uzstādīšana un 

apkalpošana, primāro resursu ražošana un piegāde. 
Tomēr jāņem vērā arī risku palielināšanās. Šāda 
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enerģētikas sistēmas decentralizācija var traucēt lielo 
energoapgādes uzņēmumu darbību. To izdevumu būtiska 
sastāvdaļa ir centralizēto energotīklu uzturēšana, kas tos 
padara vājākus konkurējot ar maziem uzņēmumiem, kuri 
atrodas tiešā gala patērētāja tuvumā.  

Šādu vidēji lielu AER staciju izmantošanas apjoma 
pieaugumu kavē galvenokārt to salīdzinošā dārdzība pret 
fosilā kurināmā izmantošanu vai centralizēto 
elektroapgādi. Tāpat par būtisku trūkumu jāuzskata fakts, 
ka atsevišķiem atjaunojamo energoresursu veidiem 

raksturīga ražošanas nevienmērība un nepieciešama 
elektroenerģijas sistēmas balansēšana. Latvijas 
energopārvades un sadales tīkli ne vienmēr ir piemēroti 
neatkarīgo ražotāju pieslēgšanai. Tas nozīmē, ka 
gadījumā, ja mazais ražotājs nespēj nodrošināt 
energoresursu piegādi, nav pieejama cita alternatīva, 
savukārt, ja gala patērētājs nepatērē visu saražoto 
enerģiju, tad mazajam ražotājam ir jāierobežo ražošanas 
jaudas, kas palielina tā izmaksas un samazina 

konkurētspēju. 
Visreālākais un esošajai valsts politikai 

atbilstošākais atjaunojamo energoresursu izmantošanas 
veids ir centralizētas lielas jaudas energostacijas. To 
saražoto enerģiju lielākoties tālāk izplata centralizētajā 
sistēmā.  

Šādu staciju ietekme uz valsts tautsaimniecību ir 
visās tās iespējamajās izpausmēs: uzņēmumu ienākumu 
nodokļa, zemes nodokļa un citu nodokļu ieņēmumi no 
enerģiju ražojošajiem uzņēmumiem, pašvaldību nodokļu 

ieņēmumi no uzņēmumos nodarbinātajiem, valsts kopējā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas apjoma samazinājums Kioto 
protokola mērķa sasniegšanai, valsts budžeta ieņēmumu 
pieaugums, pieaugot enerģijas tarifiem. Par būtisku 
jāuzskata arī valsts energoneatkarības palielināšanos.  

Arī multiplikatīvais efekts šajā gadījumā ir 
vislielākais. Atjaunojamo energoresursu stacijas pozitīvi 
ietekmē virkni saistīto tautsaimniecības nozaru. Būtiski 
tiek ietekmēta lauksaimniecības nozare, kura ir nozīmīgs 
atjaunojamo energoresursu primāro resursu piegādātājs – 

enerģētisko kultūru audzēšana, lauksaimniecības 
ražošanas atlikumi biomasas un biogāzes ražošanā. Arī 
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mežsaimniecības nozare kā enerģētiskās koksnes ražotājs 
un kokapstrādes nozare kā koksnes ražošanas atlikumu 
piegādātājs biomasas veidošanā ir tikai ieguvēja no 
atjaunojamo energoresursu izmantošanas paplašināšanās. 
Abas šīs nozares tradicionāli darbojas reģionos, un, 
vienotu sistēmu izveidošanas gadījumā (ražotājs – 
piegādātājs – atjaunojamo energoresursu izmantotājs), 
iespējama dinamiska reģionu attīstība, jaunu darba vietu 
rašanās, pašvaldību nodokļu ieņēmumu palielināšanās. 

Veiksmīgas attīstības un politikas plānošanas 

gadījumā ir iespējama ar Latvijas vājās rūpniecības 
stiprināšana (iekārtu ražošana). Atjaunojamo 
energoresursu izmantošana ietekmē arī transporta nozari, 
gan tieši, gan pastarpināti (biodegvielas izmantošana, 
primāro atjaunojamo energoresursu piegādes stacijām).  

 

3.3. Atjaunojamo energoresursu izmantošanas 
ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu 

 

Iespējamās finansiālās ietekmes jomas: 
 Enerģijas tarifi, bet ne vairāk, kā noteikts tiesību aktos; 
 Valsts atbalsta programmas, Eiropas Savienības finanšu 

instrumentu līdzekļu sadalījums; 
 Valstij piederošo noteiktā daudzuma vienību apjoms; 
 Enerģijas ražošanas un ar to saistīto nozaru investīcijas, 

peļņa;  
 Valsts un pašvaldību nodokļu ieņēmumi; 
 Pētniecība un tehnoloģiju ieviešana; 

 Izglītība un ar atjaunojamiem energoresursiem saistīto 
valsts institūciju kapacitātes celšana. 

Finansējums no valsts un pašvaldību līdzekļiem 
nepieciešams: 
 Izglītības attīstībai un informēšanas pasākumiem par 

atjaunojamiem energoresursiem; 
 Ar atjaunojamiem energoresursiem saistītajai 

pētniecībai un zinātnei; 
 Ar atjaunojamo energoresursu pārvaldi un uzskaiti 

saistīto institūciju kapacitātes celšanai; 
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 Investīcijām atjaunojamo energoresursu ražošanas 
attīstībā – gan elektroenerģijas, gan siltumenerģijas, 
gan biodegvielas ražošanas jomā; 

 Pilotprojektiem. 
Finansējuma pieauguma iespējas valstij un 

pašvaldībām: 
 Valsts budžeta ieņēmumu pieaugums, pieaugot tarifam 

un PVN līdz ar to; 
 Nodokļu ieņēmumi no enerģijas ražošanas 

uzņēmumiem; 

 Pašvaldību nodokļu ieņēmumi no jaunizveidotām 
darbavietām enerģijas ražošanā un saistītajās nozarēs; 

 Valstij piederošā noteiktā daudzuma vienību apjoma 
ietaupījums. 

 

3.4. Investīciju kopējais apjoms 

1) Investīciju kopējais apjoms, lai siltumapgādē 
ieviestu koksnes biomasu izmantojošas koģenerācijas 
tehnoloģijas jau esošajām siltuma jaudām centralizētajā 

siltumapgādē un rūpniecības uzņēmumos: 
 

 

Elektriskā 
jauda, 
MWel 

Vidējā 
elektriskā 

jauda, 
MWel 

Īpatnējās 
izmaksas, 

milj.LVL/MWel 
Investīcijas 

milj. LVL 

Centarlizētā 
siltumapgāde 52   119350 

Izstrādātās un plaši 

pielietotās tehnoloģijas 
(Tvaika turbīnas cikls 
vidējām jaudām) 25 1,4 1,75 43,75 

Inovatīvās 
tehnoloģijas mazām 
jaudām 27 0,1 2,8 75,60 

Rūpniecības 
uzņēmumi 44   94,85 

Izstrādātās un plaši 
pielietotās tehnoloģijas 

(Tvaika turbīnas cikls 27 1,5 1,75 47,25 
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vidējām jaudām) 

Inovatīvās 
tehnoloģijas mazām 
jaudām 17 0,1 2,8 47,60 

 
Novērtējumā ņemtas vērā tikai plaši pielietotās 

tehnoloģijas, kopā tās sastāda 52 MWel, kam pie 
īpatnējām izmaksām 1,75 milj. LVL/MW būtu 
nepieciešams 91 miljons LVL. 

Minētās investīcijas var tikt veiktas gan no Eiropas 

Savienības finanšu instrumentu, gan pašvaldību, gan 
privātiem līdzekļiem. 
 

2) Kopējais investīciju apjoms, lai uzstādītu 8.tabulā 
minētās jaunās jaudas elektroenerģijas ražošanai no 
atjaunojamiem energoresursiem: 

 

Tehnoloģija Kopējā 
uzstādāmā 
elektroenerģijas 
ražošanas 
jauda MW 

Vidējās 
īpatnējās 
izmaksas 
milj.LVL/MW 

Investīcijas 
milj.LVL 

Mazās HES 2,5 1,6 4,0 

Vēja 
ģeneratori 

135 1,00 135 

Biomasas 
koģenerācijas 
stacijas 

78 1,75 136,5 

No tām:    

Esošie 
centralizētie 
siltumtīkli un 
rūpniecības 
uzņēmumi 

52  91 

Biogāzes 
koģenerācijas 
iekārtas 

26  45,5 

Biomasa kā 

papildus 
kurināmais 

3 1,6 4,8 
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ogļu 
koģenerācijas 
stacijā 

KOPĀ 218,5  280,3 

 
Vēja enerģijai subsīdijas nav paredzētas, tātad 

atbalsts vajadzīgs pārējām tehnoloģijām investīciju 
apjomam 145,3 milj. LVL. Pieņemot, ka trešdaļa no šī 
apjoma ir atbalsts, iegūst 48,4 milj.LVL . 

 
3) Investīcijas siltuma ražošanā no AER 
Skat.5) 
 
4) Investīcijas biodegvielas ražošanā 
Biodegvielas ražošanas un atbalsta jautājumi 

apskatīti programmā ”Biodegvielas ražošana un lietošana 
Latvijā (2003.-2010.)” un nav iekļauti šajās 
pamatnostādnēs. Saskaņā ar pamatnostādnēm, ir 
paredzēts ieviest vismaz vienu pilotprojektu biodegvielas 
ražošanas un lietošanas centra izveidei kādā no Latvijas 
reģioniem. Tam vajadzīgais atbalsts iekļauts 
pilotprojektiem nepieciešamā atbalsta novērtējumā. 
 

5) Kopējā pamatnostādņu izpildei nepieciešamā 
atbalsta apjoma novērtējums (laikā no 2006.-
2013.gadam) 

 
 

Nepieciešamais finansējums 
milj.LVL Aktivitāte 200

6 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

AER elektroenerģijas 

ražošanā 
        

100 
(ARPam) 
 

Biomasas 

izmantošana 

koģenerācijā  

centralizētos 

siltumtīklos un 

ražošanas 

uzņēmumos 

 5 30 
 

30 30 3 3 3 

55 (EN 
Pam)  
 

 Investīcijas 

biomasas 

kogenerācijas 

elektrostacijās 

(VB+KOM+ESF) 

 0.18 
1,22 
0,60 

 
2,00 

0,63 
4,27 
2,10 

 
7,00 

0,81 
5,49 
2,7 

 
9,00 

0,81 
5,49 
2,7 

 
9,00 

0,81 
5,49 
2,7 

 
9,00 

0,81 
5,49 
2,7 

 
9,00 

0,9 
6,1 
3,0 

 
10 
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90,64 
(EMOP)  
 

Biomasu 

izmantojošu 

koģenerācijas 

elektrostaciju 

attīstība 

(VPB+KOM+KF) 

 0 1,17 
7,97 
3,41 

 
12,55 

1,17 
7,97 
3,41 

 
12,55 
 

1,17 
7,97 
3,41 

 
12,55 
 

1,62 
11,29 
4,84 

 
17,75 

1,62 
11,29 
4,84 

 
17,75 

1,59 
11,13 
4,77 

 
17,49 

45,5 + 3 
=48,5 

Biogāzes 

koģenerācijas 

staciju attīstība 

(LAP,  

 5 
 

10 20 10,
5 

1 1 1 

4 Mazo HES 

piemērošana 

videi draudzīgai 

darbībai 

 0,5 0,5 1,5 1,5 0 0 0 

4,8 Biomasas kā 

papildus 

kurināmā 

ieviešanas ogļu 

stacijā 

projektēšana 

 1,5 1,5 1,8 1 0 0 0 

123,2 Inovatīvu AER  

tehnoloģiju 

ieviešana 

elektroenerģijas 

ražošanā 

        

 KOPĀ         
Pilotprojekti          

14 Atjaunojamo 

energoresursu 

izmantošanas 

pilotprojektu 

attīstība 

KOM+ KPIV) 

 0,75 
0,75 

1,50 

1,0 
1,0 

2,0 
 

1,1 
1,1 

2,2 

1,15 
1,15 

2,3 

1,15 
1,15 

2,3 

1,1 
1,1 

2,2 

0,75 
0,75 

1,50 

AER siltumaenerģijas  

ražošanā 
        

179,27 
(EMOP) 
Kur.konversij

a varētu būt 

ap ¼ daļa, 

t.i. 

44,8 

Pasākumi 

centralizētās 

siltumapgādes 

sistēmu 

efektivitātes 

paaugstināšanai 

(t.sk. kurināmā 

konversija) 

(VPB+KOM+KF) 

 10,24 
6,40 
8,96 

 
25,61 
 

6,4 

10,24 
6,40 
8,96 

 
25,61 
 

6,4 

10,24 
6,40 
8,96 

 
25,61 
 

6,4 

10,24 
6,40 
8,96 

 
25,61 
 

6,4 

10,24 
6,40 
8,96 

 
25,61 
 

6,4 

10,24 
6,40 
8,96 

 
25,61 
 

6,4 

10,24 
6,40 
8,96 

 
25,61 
 

6,4 

0,75 (VB) Saules kolektoru 

izmantošanas 

veicināšana 

        

30 AER 

izmantošanas 

veicināšana 

individuālajā 

siltumapgādē 

        

18 Biomasas 

ieguves, 

pārstrādes un 

piegādes 
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sistēmas attīstība 

 Inovatīvu AER 

tehnoloģiju 

ieviešana siltuma 

ražošanā 

        

 KOPĀ         
AER transportā         

 Subsīdijas 

biodegvielas 

ražotājiem 

        

3,8 Transportlīdzekļu 

ieviešana un 

piemērošana 

        

 KOPĀ         
Zinātne un pētniecība         

2,5 
(VB+ESF) 

Pētījumu 

veicināšana  

 

        

          
Informācija un izglītība         

1,1 (VB, 
VAF) 

         

 

VB –valsts budžets 
VPB – valsts un pašvaldību budžets 
KOM-komersanti 
ESF-Eiropas Savienības struktūrfondi 
KF-Kohēzijas fonds 
KPIV-klimata pārmaiņu investīciju programma 
(finansējums, ko Latvija iegūs starptautiskās emisiju 
tirdzniecības sistēmas ietvaros) 
VAF – Vides aizsardzības fonds 

 

3.5. Radītās darba vietas 

 
Tā kā decentralizētai enerģijas ražošanai no 

atjaunojamiem energoresursiem var būt pozitīva ietekme 
uz uzņēmējdarbību reģionos, tiek pieņemts, ka 
atjaunojamo energoreursu izmantošanas pieaugums radīs 
jaunas darba vietas. 

Darbavietu rašanās ir atkarīga no daudziem 
faktoriem, piemēram, no tā, vai iekārtas tiek ražotas uz 
vietas vai ievestas, no atjaunojamo energoresursu veida, 
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no tā, vai tie ir vietējie vai ievesti resursi, no enerģijas 
ražošanas uzņēmumu jaudas u.c. Tā kā Latvijas 
ekonomikas struktūra ir atšķirīga no veco Eiropas 
Savienības dalībvalstu struktūras, tad šo valstu pētījumu 
dati var tikt izmantoti tikai ļoti aptuvenam Latvijas 
situācijas novērtējumam. Austrijas atjaunojamo 
energoresursu stratēģijā66 novērtēts, ka līdz 2010.gadam 
Eiropas Savienības 15 vecajās dalībvalstīs dažādu 
atjaunojamo energoresursu veidu izmantošana enerģijas 
ražošanā radīs šādu darbavietu skaitu:  

 Mazās HES 45 darbavietas/TWh (netto ņemts ar – zīmi, 
acīmredzot samazina darbavietas fosilā kurināmā 
izmantošanas krituma dēļ. Latvijā šāda aizstāšana 
nenotiek, jo elektroenerģija tiek importēta lielos 
apjomos – notiek importa aizstāšana);  

 Vēja elektrostacijas 356 darbavietas/TWh (Latvijas 
gadījumā netiek ražotas iekārtas, bet tikai uzstādītas un 
ekspluatētas. Tāpēc šis skaitlis varētu būt mazāks); 

 Biomasas koģenerācijas stacijas 1105 darbavietas/TWh 

(šis skaitlis ir vidējs attiecībā uz mazāko un lielāko 
radīto darbavietu skaitu dažādos scenārijos); 

 Šķidrā biodegviela 566 darbavietas/TWh (vidējais starp 
minimālo scenāriju, kad degvielu ieved, un maksimālo, 
kad ražo uz vietas no vietējām izejvielām. Varētu derēt 
Latvijai) 

 
Pēc 8.tabulas novērtējot jauno jaudu saražoto 

enerģijas apjomu: 
Jaunas mazās HES – 0,008 TWh X 45=0,36 

Jauni vēja ģeneratori – 0,298 TWh X 356=106 
Jaunas biomasas koģenerācijas stacijas – 0,510TWh X 
1105=563 
Biomasa kā papildus kurināmais – 0,018 X 1105=20 
KOPĀ 689,36 jeb apmēram 690 darbavietas 
elektroenerģijas ražošanā. 

                               
66 R.Haas, M.Berger, L.Kranzl. Strategien zur weiteren Forcierung erneubarer 

Energietrager in Osterreich unter besonderer Berusksichtigung des EU-

Weissbuches fur erneubare Energien und der Campaign for take-off. Endbericht. 

Juli 2001 
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Tātad, ja tiks uzstādītas 8.tabulā minētās jaunās 
jaudas, līdz 2010.gadam varētu tikt radītas aptuveni 690 
darbavietas.   

Darbavietas radīsies arī tad, ja atjaunojamie 
energoresursi tiks vairāk izmantoti siltuma enerģijas, kā 
arī biodegvielas ražošanā. Tā kā siltumenerģijas 
ražošanas apjomi pārsniedz elektroenerģijas ražošanu, 
tad radīto darbavietu skaits varētu būt ne mazāks kā 
elektrības sektorā (vismaz 690, iespējams, vairāk) 

Biodegvielas jomā pēc iepriekšminētā Austrijas 

pētījuma datiem, tiek radītas 566 darbav./TWh. 
Pamatnostādņu sadaļā 1.3.6. novērtētais biodegvielas 
potenciāls ir 3,12 PJ = 0,867 TWh. 

0,867 X 566=490,6 jeb aptuveni 491 darbavieta. 
Ņemot vērā augstāk minētos aprēķinus, var 

novērtēt, ka līdz 2010.gadam atjaunojamo energoresursu 
izmantošana enerģijas ražošanā un transportā radīs kopā 
1871 darbavietu. 

Noapaļojot un ņemot vērā, ka novērtējums ir 

aptuvens, radīto darbavietu skaits ir 1600-1900. 


