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IESNIEGUMS 

 

Par lobēšanas atklātību klimata pārmaiņu 

mazināšanai paredzētā finansējuma 

izlietošanā 

Arvien aktuālāks kļūst jautājums par Latvijas saistību izpildi klimata pārmaiņu 

jomā attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju samazināšanu. Lai 

mazinātu klimata pārmaiņas un nodrošinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām, ir paredzēts 

izmantot finansējumu, ko Latvija iegūst no emisijas kvotu izsolīšanas.
1
 Saskaņā ar 

prognozēm Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – EKII) finansējums līdz 

2020.gadam varētu pārsniegt 100 miljonus eiro. 

Lai EKII finansējumu izmantotu paredzētajiem mērķiem un iespējami efektīvi, 

nepieciešams nodrošināt caurskatāmību un atklātību Ministru kabineta noteikumu 
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izstrādē, kas paredz atklāto projektu iesniegumu konkursu nolikumus.
2
 Sabiedrībai 

jānodrošina pieeja informācijai, kad un ar kādām personām noteikumu izstrādes procesā 

notikušas konsultācijas, kādi priekšlikumi konsultāciju laikā iesniegti un kuri no tiem 

ņemti vērā. Tāpat nepieciešams izveidot konsultatīvo padomi, kāda tika izveidota Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansējuma izlietošanas caurskatāmības un 

likumības kontrolei.
3
 Tas mazinātu šaubas par konkrētu Ministru kabineta noteikumu par 

EKII finansējuma izlietošanu izstrādi noteiktu personu interesēs. 

08.02.2017. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – 

Ministrija) savā mājaslapā publicēja Ministru kabineta noteikumu projektu „ Emisijas 

kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums”’(turpmāk – 

Noteikumu projekts).
4
 Saskaņā ar Noteikumu projekta 2.punktu konkursa mērķis ir ieviest 

un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas, kas samazina SEG emisijas. Konkursa 

ietvaros pieejamais EKII finansējums ir 8 000 000 eiro.  

Ņemot vērā minēto, Delna aicina Ministriju publicēt tās mājaslapā informāciju par 

personām, ar kurām notikušas konsultācijas Noteikumu projekta izstrādē gan pirms, gan 

pēc Noteikumu projekta publicēšanas, norādot, kuri no izteiktajiem priekšlikumiem ņemti 

vērā un iestrādāti Noteikumu saturā. Tāpat Delna lūdz Ministriju atbildēt uz sekojošiem 

jautājumiem: 

1) Ar kādu privātpersonu un pašvaldību pārstāvjiem Ministrijas amatpersonas 

kontaktējās Noteikumu projekta izstrādē un kādi minēto personu priekšlikumi tika 

iekļauti Noteikumu projektā pirms tā publicēšanas komentēšanai un priekšlikumu 

iesniegšanai plašākai sabiedrībai? 

2) Kāpēc VARAM nav izveidojusi EKII konsultatīvo padomi, kas uzraudzītu 

finansējuma izlietošanas caurskatāmību un atbilstību likumam, pirms Noteikumu 

projekta izstrādes? 

 

Ar cieņu, 

Direktors        J.Volberts 

 

 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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