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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā 
konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” iesniegto 
projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 
saskaņā ar 2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana 
augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

 

Pielikums Nr.2   
 Vides ministrijas  

2010.gada 6.maija  
rīkojumam Nr.142 

 

Vadlīnijas  
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 

projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes 
paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” 

iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši  
administratīvās, atbilstības un kvalitātes 

vērtēšanas kritērijiem 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā 
konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” iesniegto 
projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 
saskaņā ar 2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana 
augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

I. Vispārīga informācija 
1. Vadlīniju mērķis ir nodrošināt vienotu uz skaidriem vērtēšanas 

principiem balstītu pieeju projektu iesniegumu vērtēšanas procesā un izslēgt 
projekta iesnieguma vērtētāja subjektīvā viedokļa ietekmi uz lēmumu par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu, piesaistot Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta (turpmāk – finanšu instrumenta) finansējumu atklāta 
konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” 
ietvaros.  

2. Vadlīnijas palīdzēs projektu iesniegumus izvērtēt atbilstoši Ministru 
kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumu Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes 
paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums” (turpmāk – 
konkursa nolikums) 9., 10. un 11.pielikumā apstiprinātajiem kritērijiem. 
Vadlīnijās sniegti administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritēriju 
skaidrojumi un norādījumi, kur atbilstošā informācija meklējama projekta 
iesniegumā vai citos informācijas avotos. Vērtēšanas komisijas locekļiem un 
neatkarīgajiem ekspertiem jāņem vērā Vides ministrijas sniegtās atbildes uz 
biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas publicētas Vides ministrijas mājas lapā 
sadaļā Klimata pārmaiņu finanšu instruments (sadaļā Energoefektivitātes 
paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās), kā arī Vadlīniju 
rokasgrāmatu projekta iesnieguma sagatavošanai, projektēšanas un būvniecības 
iepirkumam. 

3. Projektu iesniegumu vērtēšana notiek atbilstoši konkursa nolikuma VI 
sadaļā noteiktajai kārtībai. 

4. Lai nodrošinātu vienotu pieeju projektu iesniegumu vērtēšanas procesa 
laikā un vērtēšanas komisijai būtu skaidri vērtēšanas principi, turpmāk skaidroti 
administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritēriji, sniedzot 
novērtēšanas pamatojumu un norādot projekta iesnieguma dokumentācijas 
sadaļu vai citus informācijas avotus, kur meklējama atbilstošā informācija. 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI 

1.  Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikā akreditēta augstākās izglītības iestāde 

  

Jā 
Titullapa, iesnieguma 
veidlapas 
1.1.1.apakšpunkts, 
7.sadaļa. 

 

 

Projekta iesniedzējs ir Latvijas 
Republikā akreditēta augstākās 
izglītības iestāde 

Augstākās izglītības iestādes ir 
universitāte, akadēmija, 
augstskola vai koledža.  

Noslēdzoties projekta iesniegumu 
iesniegšanas termiņam, atbildīgā 
iestāde saskaņā ar iesniegto 
projektu reģistrācijas sarakstu 
Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā pieprasa izziņu 
no IZM par reģistrēto projektu 
iesniedzēju atbilstību konkursa 
nolikuma 12.punkta prasībām 

Nē 
Projekta iesniedzējs nav Latvijas 
Republikā akreditēta augstākās 
izglītības iestāde 

2.  Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā formā: 

2.1.  papīra formā, nosūtot pa pastu 
vai personīgi; 

Jā Visa projekta 
iesnieguma veidlapa un 
tā pielikumi kopumā, 
atbilstoši konkursa 
nolikuma 30.punktam. 

Projekta iesniegums ir iesniegts 
papīra formā pa pastu vai 
personīgi 

30. Projekta iesniegumu papīra 
formā var iesniegt personīgi vai 
nosūtīt pa pastu (oriģinālu), 
pievienojot identiski aizpildītu 
projekta iesnieguma veidlapu NA Projekta iesniegums ir iesniegts 

elektroniska dokumenta formā. 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

Nē Projekta iesniegums nav iesniegts 
papīra formā pa pastu vai 
personīgi 

elektroniskajā datu nesējā. 

2.2. elektroniskā dokumenta formā. Jā Visa projekta 
iesnieguma veidlapa un 
tā pielikumi kopumā, 
atbilstoši konkursa 
nolikuma 30.punktam. 

Projekta iesniegums ir iesniegts 
elektroniska dokumenta formā 
(parakstīts ar drošu elektronisko 
parakstu un apliecināts ar laika 
zīmogu saskaņā ar Elektronisko 
dokumentu likumu), nosūtot uz 
konkursa sludinājumā norādīto e-
pasta adresi 
eeaii_kpfi@vidm.gov.lv 

 

NA Projekta iesniegums ir iesniegts 
papīra formā. 

Nē Projekta iesniegums ir iesniegts 
elektroniska dokumenta formā, 
taču nav parakstīts ar drošu 
elektronisko parakstu un /vai 
apliecināts ar laika zīmogu 
saskaņā ar Elektronisko 
dokumentu likumu. 

3.  Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā 
  Jā Termiņš norādīts 

konkursa sludinājumā 
Projekta iesniegums ir iesniegts 
atbildīgās iestādes norādītajā 

31. Atbildīgā iestāde projekta 
iesnieguma iesniegšanas laiku 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

27.01.2010. „Latvijas 
Vēstnesī” un atbildīgās 
iestādes mājas lapā 
www.vidm.gov.lv . 
Termiņš ir 2010.gada 
6.maijs  (līdz 
plkst.17.00). 
 
Projekta iesnieguma 
iesniegšanas laiku 
nosaka atbilstoši 
konkursa nolikuma 
31.punktam. 

termiņā. nosaka saskaņā ar šādiem 
nosacījumiem: 
31.1. ja projekta iesniegumu sūta 
pa pastu, par tā iesniegšanas laiku 
uzskata pasta zīmogā norādīto 
nosūtīšanas datumu. Ja rodas 
domstarpības, projekta 
iesniedzējam jāpierāda laiks, kad 
sūtījums nodots pastā; 
31.2. ja projekta iesniegumu 
iesniedz personīgi, par tā 
iesniegšanas laiku uzskata 
atbildīgās iestādes spiedogā 
norādīto projekta iesnieguma 
saņemšanas datumu; 
31.3. ja projekta iesniegumu 
iesniedz elektroniska dokumenta 
formā, par tā iesniegšanas brīdi 
uzskata laiku, kad projekta 
iesniegums ir nosūtīts pa 
elektronisko pastu. Ja rodas 
domstarpības, projekta 
iesniedzējam jāpierāda laiks, kad 
projekta iesniegums ir nosūtīts. Ja 
atbildīgā iestāde apgalvo, ka 
projekta iesniegums nav saņemts, 

Nē Projekta iesniegums nav iesniegts 
atbildīgās iestādes norādītajā 
termiņā. 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

tai minētais apgalvojums 
jāpamato. 

4.  Projekta iesniegumā obligāti nepieciešamie dokumenti: 

4.1. projekta iesnieguma veidlapa 
((Ministru kabineta 2010.gada 
5.janvāra noteikumi Nr.1 
"Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansēto projektu 
atklāta konkursa 
"Energoefektivitātes 
paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās" 
nolikums" (turpmāk – 
noteikumi), 3.pielikums); 

Jā Iesniegtā projekta 
iesnieguma veidlapa  

Projekta iesniegumā ir ietverta 
aizpildīta projekta iesnieguma 
veidlapa, kas atbilst noteikumu 
3.pielikumam 

 

Nē Projekta iesniegumā nav ietverta 
aizpildīta projekta iesnieguma 
veidlapa vai tā neatbilst 
noteikumu 3.pielikumam 

4.2. energoaudita pārskats 
(noteikumu 4.pielikums); 

Jā Projekta iesnieguma 
1.pielikums 

Projekta iesniegumā ir ietverts 
atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par ēku energoefektivitāti 
izstrādāts un noformēts ēkas 
energoaudita pārskats par projektā 
paredzēto ēku 

Projekta iesniegumam var būt 
pievienots ēkas energoaudita 
pārskats, kurš neatbilst noteikumu 
4.pielikumam, taču satur visu 
nepieciešamo informāciju, kurai 
jābūt norādītai saskaņā ar 
noteikumu 4.pielikumu un ir 
atbilstoša normatīvajiem aktiem 
par ēku energoefektivitāti. Šādu 
ēkas energoaudita pārskatu 
vērtēšanas komisija var akceptēt 

Nē Projekta iesniegumā nav 
pievienots ēkas energoaudita 
pārskats vai iesniegtais ēkas 
energoaudita pārskats nav 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

atbilstošs normatīvajiem aktiem 
par ēku energoefektivitāti un 
4.pielikumam. 

pēc eksperta izvērtējuma. 

4.3. tehniskās apsekošanas 
atzinums (noteikumu 
5.pielikums); 

Jā Projekta iesnieguma 
2.pielikums 

Projekta iesniegumam ir 
pievienots tehniskās apsekošanas 
atzinums atbilstoši noteikumu 
5.pielikumam par projektā 
paredzēto ēku 

Projekta iesniegumam var būt 
pievienots Tehniskās apsekošanas 
atzinums, kurš ir sagatavots 
atbilstoši Ministru kabineta 
2001.gada 16.oktobra 
noteikumiem Nr.444 „Noteikumi 
par Latvijas būvnormatīvu LVN 
405-01 „Būvju tehniskā 
apsekošana”” pielikumam. 

Šādu tehniskās apsekošanas 
atzinumu vērtēšanas komisija var 
akceptēt pēc eksperta izvērtējuma. 

Nē Projekta iesniegumam nav 
pievienots tehniskās apsekošanas 
atzinums vai iesniegtais tehniskās 
apsekošanas atzinums neatbilst 
noteikumu 5.pielikumam un LVN 
405-01 „Būvju tehniskā 
apsekošana”. 

4.4. būves mets: grafiskā daļa un 
paskaidrojuma raksts 
(noteikumu 6.pielikums); 

Jā Projekta iesnieguma 
3.pielikums 

Projekta iesniegumam ir 
pievienots atbilstoši noteikumu 
6.pielikumam izstrādāts būves 
mets par projektā paredzēto ēku ar 
grafisko daļu un paskaidrojuma 
rakstu, kas uzskatāmi ataino 
energoefektīvu ēkas 
rekonstrukcijas vai renovācijas 
ieceri 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

Nē Projekta iesniegumam nav 
pievienots būves mets vai 
pievienotais būves mets nav 
atbilstošs noteikumu 
6.pielikumam vai nesatur abas 
daļas – grafisko un paskaidrojuma 
rakstu. 

4.5. būvniecības izmaksu tāme 
(noteikumu 7.pielikums); 

Jā Projekta iesnieguma 
4.pielikums 

Projekta iesniegumam ir 
pievienots atbilstoši noteikumu 
7.pielikumam izstrādāta 
būvniecības izmaksu tāme 

Projekta iesniegumam var būt 
pievienotas būvdarbu tāmes, kuras 
sagatavotas saskaņā ar Ministru 
kabineta 2006.gada 19.decembra 
noteikumiem Nr.1014 "Noteikumi 
par Latvijas būvnormatīvu LBN 
501-06 "Būvizmaksu noteikšanas 
kārtība"". Tāmēs iekļauto izmaksu 
attiecināmību izvērtē eksperts. 

Nē Projekta iesniegumam nav 
pievienota būvniecības izmaksu 
tāme vai arī tāme nav atbilstoši 
izstrādāta 

4.6. projekta ieviešanas un finanšu 
plūsmas laika grafiks 
(noteikumu 8.pielikums). 

Jā Projekta iesnieguma 
5.pielikums 

Projekta iesniegumā ir pievienots 
projekta ieviešanas un finanšu 
plūsmas laika grafiks atbilstoši 
noteikumu 8.pielikumam 

 

Nē Projekta iesniegumam nav 
pievienots projekta ieviešanas un 
finanšu plūsmas laika grafiks vai 
tajā iekļautā informācija neatbilst  
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

4.7.  Papildus iesniedzamie dokumenti:    

4.7.1. piederību vai piekritību 
apliecinoši dokumenti 
(zemesgrāmatas apliecības 
kopija vai citu dokumentu 
kopija, kas apliecina īpašuma, 
kurā plānots īstenot projekta 
aktivitātes, piederību projekta 
iesniedzējam) ēkām, kurās 
plānots īstenot projekta 
aktivitātes; 

Jā Papildus iesniegtais 
dokuments Nr.1 

Projekta iesniegumam ir 
pievienotas atbilstošu dokumentu 
kopijas, kas apliecina īpašuma 
piederību projekta iesniedzējam 

Ja kādā no kritērijiem 4.7.1., 
4.7.2., 4.7.3. un 4.7.4. konstatēta 
neatbilstība, jāņem vērā 
konkursa nolikuma 38., 39. un 
40.punkts.  
 Precizēt/Nē Projekta iesniegumam nav 

pievienotas atbilstošu dokumentu 
kopijas, kas apliecina īpašuma 
piederību projekta iesniedzējam 

4.7.2. Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas 
izsniegta valsts aizsargājama 
kultūras pieminekļa statusu 
apliecinoša izziņa (ja 
attiecināms); 

Jā Papildus iesniegtais 
dokuments Nr.2 

Projekta iesniegumam ir 
pievienota Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas izsniegtu izziņa, kas 
apliecina valsts aizsargājamā 
kultūras pieminekļa statusu. 

Ja projekta iesniedzējs izziņu 
projekta iesniegumam nav 
pievienojis un vērtēšanas 
komisija ir konstatējusi, ka 
valsts aizsargājama kultūras 
pieminekļa statusu apliecinoša 
izziņa ir nepieciešama, atbildīgā 
iestāde to iegūst Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā 
kārtībā, t.i., VIDM pieprasa 
izziņu no Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas. 

Precizēt/Nē Projekta iesniegumam nav 
pievienota Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas izsniegtu izziņa, kas 
apliecina valsts aizsargājamā 
kultūras pieminekļa statusu, lai 
gan projektā ir iekļauta ēka ar 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

valsts aizsargājama kultūras 
pieminekļa statusu  

NA Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas izsniegta 
valsts aizsargājama kultūras 
pieminekļa statusu apliecinoša 
izziņa projektā iekļautajām ēkām 
nav attiecināma  

4.7.3. Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas 
atzinums par būves meta 
atbilstību kultūras pieminekļu 
aizsardzības prasībām, ja ēka ir 
valsts aizsargājams kultūras 
piemineklis (tā daļa); 

Jā Papildus iesniegtais 
dokuments Nr.3 

Projekta iesniegumam ir 
pievienots Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas atzinums par būves 
meta atbilstību kultūras 
pieminekļu aizsardzības prasībām 

Valsts aizsargājamo nekustamo 
kultūras pieminekļu saraksts 
pieejams 
http://www.mantojums.lv/?cat=74
2&lang=lv 

Precizēt/Nē Projekta iesniegumam nav 
pievienots Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas atzinums par būves 
meta atbilstību kultūras 
pieminekļu aizsardzības prasībām, 
lai gan projektā ir iekļauta ēka vai 
tās daļa ar valsts aizsargājama 
kultūras pieminekļa statusu 

NA Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas atzinums 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

par būves meta atbilstību kultūras 
pieminekļu aizsardzības prasībām 
nav attiecināms, jo ēka vai tās 
daļa nav valsts aizsargājams 
kultūras piemineklis 

4.7.4. paziņojuma kopija par 
iepirkuma procedūras 
rezultātiem (ja iepirkums ir 
veikts līdz projekta iesnieguma 
iesniegšanai). 

Jā Papildus iesniegtais 
dokuments Nr.4 

Projekta iesniegumam ir 
pievienota paziņojuma kopija par 
noteikumu 29.punktā minētās 
iepirkuma procedūras rezultātiem. 

Visiem projektu iesniedzējiem ir 
jāveic iepirkuma procedūra 
saskaņā ar noteikumu 29.punktu.  

Precizēt/Nē Projekta iesniegumam nav 
pievienota paziņojuma kopija par 
noteikumu 29.punktā minētās 
iepirkuma procedūras rezultātiem. 

5.  Projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši noteiktajām prasībām: 

5.1. projekta iesniegums ir 
sagatavots datorrakstā; 

Jā Viss projekta 
iesniegums kopumā 

 

Projekta iesniegums ir sagatavots 
datorrakstā 

Ja kritērijā konstatēta 
neatbilstība, jāņem vērā arī 
konkursa nolikuma 38., 39. un 
40.punkts  

Precizēt/Nē Projekta iesniegums nav 
sagatavots datorrakstā 

5.2. projekta iesnieguma veidlapa 
ir sagatavota latviešu valodā, 
izņemot projekta iesnieguma 
veidlapas 2.2.2.apakšpunktu; 

Jā Viss projekta 
iesniegums kopumā, 
izņemot projekta 
iesnieguma veidlapas 

Projekta iesnieguma veidlapa ir 
sagatavota latviešu valodā, 
izņemot projekta iesnieguma 
veidlapas 2.2.2.apakšpunktu; 

Ja kritērijā konstatēta 
neatbilstība, jāņem vērā arī 
konkursa nolikuma 38., 39. un 
40.punkts 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

Precizēt/Nē 2.2.2.apakšpunktu Projekta iesnieguma veidlapa nav 
sagatavota latviešu valodā  

5.3. papildus iesniedzamie 
dokumenti ir sagatavoti 
latviešu valodā vai arī, ja tie 
nav latviešu valodā, tiem ir 
pievienots apliecināts 
tulkojums latviešu valodā; 

Jā Papildus iesniedzamie 
dokumenti ir: 

piederību vai piekritību 
apliecinoši dokumenti 
(zemesgrāmatas 
apliecības kopija vai 
citu dokumentu kopija, 
kas apliecina īpašuma, 
kurā plānots īstenot 
projekta aktivitātes, 
piederību projekta 
iesniedzējam) ēkām, 
kurās plānots īstenot 
projekta aktivitātes;  

Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas izsniegta 
valsts aizsargājama 
kultūras pieminekļa 
statusu apliecinoša 
izziņa (ja attiecināms); 

paziņojuma kopija par 

Papildus iesniedzamie dokumenti 
ir sagatavoti latviešu valodā vai 
arī, ja tie nav latviešu valodā, 
tiem ir pievienots apliecināts 
tulkojums latviešu valodā 

Ja kritērijā konstatēta 
neatbilstība, jāņem vērā arī 
konkursa nolikuma 38., 39. un 
40.punkts 

Precizēt/Nē Papildus iesniedzamie dokumenti 
nav sagatavoti latviešu valodā vai 
arī  tiem dokumentiem, kuri nav 
latviešu valodā, nav pievienots 
apliecināts tulkojums latviešu 
valodā 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

iepirkuma procedūras 
rezultātiem (ja 
iepirkums ir veikts līdz 
projekta iesnieguma 
iesniegšanai) 

5.4. projekta iesniegumā lietotā 
naudas vienība ir lats; 

Jā Visās projekta 
iesnieguma veidlapas un 
pielikumu finanšu 
sadaļās. 

Projekta iesniegumā lietotā 
naudas vienība ir lats 

Ja kritērijā konstatēta 
neatbilstība, jāņem vērā arī 
konkursa nolikuma 38., 39. un 
40.punkts  

KPFI un attiecināmo izmaksu 
kopsummām jābūt pilnos latos. 

Precizēt/Nē Projekta iesniegumā lietotā 
naudas vienība nav lats 

5.5. projekta iesnieguma veidlapa 
ir pilnībā aizpildīta; 

Jā Visa projekta 
iesnieguma veidlapa 
kopumā 

Projekta iesnieguma veidlapa ir 
pilnībā aizpildīta 

Ja kritērijā konstatēta 
neatbilstība, jāņem vērā arī 
konkursa nolikuma 38., 39. un 
40.punkts Precizēt/Nē Projekta iesnieguma veidlapa nav 

pilnībā aizpildīta 

5.6. projekta iesniegumu ir 
parakstījusi atbildīgā 
amatpersona; 

Jā Projekta iesnieguma 
veidlapas 7.sadaļa 

Projekta iesniegumu ir 

parakstījusi atbildīgā amatpersona 

ar paraksta tiesībām vai tās 

pilnvarota persona 

Ja kritērijā konstatēta 
neatbilstība, jāņem vērā arī 
konkursa nolikuma 38., 39. un 
40.punkts 

Precizēt/Nē Projekta iesniegumu nav 
parakstījusi atbildīgā amatpersona 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

ar paraksta tiesībām vai tās 
pilnvarota persona (nav 
pievienota pilnvara) 

5.7. papildus iesniedzamie 
dokumenti ir 
oriģināleksemplāri vai arī to 
kopijas, kas sagatavotas un 
apliecinātas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā; 

Jā Papildus iesniedzamie 
dokumenti ir: 

piederību vai piekritību 
apliecinoši dokumenti 
(zemesgrāmatas 
apliecības kopija vai 
citu dokumentu kopija, 
kas apliecina īpašuma, 
kurā plānots īstenot 
projekta aktivitātes, 
piederību projekta 
iesniedzējam) ēkām, 
kurās plānots īstenot 
projekta aktivitātes;  

Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas izsniegta 
valsts aizsargājama 
kultūras pieminekļa 
statusu apliecinoša 
izziņa (ja attiecināms); 

paziņojuma kopija par 

Papildus iesniedzamie dokumenti 
ir oriģināleksemplāri vai arī to 
kopijas, kas sagatavotas un 
apliecinātas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā 

Ja kritērijā konstatēta 
neatbilstība, jāņem vērā arī 
konkursa nolikuma 38., 39. un 
40.punkts  

Kopijām jābūt apliecinātām 
saskaņā ar 23.04.1996. MK 
noteikumu Nr.154 "Dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas 
noteikumi" prasībām. 

Precizēt/Nē Papildus iesniedzamie dokumenti 
nav oriģināleksemplāri, bet to 
kopijas nav sagatavotas un 
apliecinātas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

iepirkuma procedūras 
rezultātiem (ja 
iepirkums ir veikts līdz 
projekta iesnieguma 
iesniegšanai) 

5.8. projekta iesniegumā nav 
neatrunātu labojumu 
(dzēsumu, svītrojumu, 
aizkrāsojumu un 
papildinājumu). 

Jā Projekta iesnieguma 
veidlapa, pielikumu un 
papildus iesniegtie 
dokumenti kopumā 

Projekta iesniegumā nav 
neatrunātu labojumu (dzēsumu, 
svītrojumu, aizkrāsojumu un 
papildinājumu). 

Ja kritērijā konstatēta 
neatbilstība, jāņem vērā arī 
konkursa nolikuma 38., 39. un 
40.punkts 

Precizēt/Nē Projekta iesniegumā ir neatrunāti 
labojumi (dzēsumi, svītrojumi, 
aizkrāsojumi un papildinājumi). 

6.A.  Prasības, kas attiecas tikai uz tiem projekta iesniegumiem, kas iesniegti papīra formā: 

6.A.1. ir iesniegts viens 
oriģināleksemplārs; 

Jā Projekta iesniegums 
kopumā Projekta iesniedzējs ir iesniedzis 

vienu oriģināleksemplāru 
 

 
Nē Projekta iesniedzējs nav 

iesniedzis vienu 
oriģināleksemplāru 

NA Projekta iesniegums iesniegts 
elektroniskā dokumenta formā. 

6.A.2. projekta iesniegumam ir 
pievienots kompaktdisks (CD) 

Jā Projekta iesniegumam 
pievienotais 

Projekta iesniegumam ir 
pievienots kompaktdisks (CD) ar 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

ar projekta iesnieguma 
veidlapu elektroniskā formā, 
kas ir sagatavota DOC, 
DOCX, XLS, XLSX vai PDF 
datņu formātā; 

kompaktdisks projekta iesnieguma veidlapu 
elektroniskā formā, kas ir 
sagatavota DOC, DOCX, XLS, 
XLSX vai PDF datņu formātā 

Nē Projekta iesniegumam nav 
pievienots kompaktdisks (CD) ar 
projekta iesnieguma veidlapu 
elektroniskā formā, vai arī 
elektroniskā forma nav sagatavota 
DOC, DOCX, XLS, XLSX vai 
PDF datņu formātā  vai iesniegts 
tukšs kompaktdisks 

NA Projekta iesniegums iesniegts 
elektroniskā dokumenta formā. 

6.A.3. projekta iesnieguma veidlapa 
papīra formā ir identiska ar 
projekta iesnieguma veidlapu 
elektroniskā formā; 

Jā Projekta iesnieguma 
veidlapa tiek salīdzināta 
ar kompaktdiskā 
pieejamo projekta 
iesnieguma veidlapu 
elektroniskā formā 

Projekta iesnieguma veidlapa 
papīra formā ir identiska ar 
projekta iesnieguma veidlapu 
elektroniskā formā 

Ja kritērijā konstatēta 
neatbilstība, jāņem vērā arī 
konkursa nolikuma 38., 39. un 
40.punkts 

Precizēt/Nē Projekta iesnieguma veidlapa 
papīra formā nav identiska ar 
projekta iesnieguma veidlapu 
elektroniskā formā. 

NA Projekta iesniegums iesniegts 
elektroniskā dokumenta formā. 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

6.A.4. projekta iesniegums ir ievietots 
aizzīmogotā iepakojumā 
(aploksnē vai kastē); 

Jā Tiek novērtēts 
iepakojums, kurā ir 
iesniegts projekta 
iesniegums 

Projekta iesniegums ir ievietots 
aizzīmogotā iepakojumā 
(aploksnē vai kastē) 

33. Nosūtot projekta iesniegumu 
pa pastu, to ievieto aizzīmogotā 
iepakojumā ar norādi "Konkursam 
"Energoefektivitātes 
paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās"" un 
"Neatvērt pirms projektu 
vērtēšanas uzsākšanas". 

Nē Projekta iesniegums nav ievietots 
aizzīmogotā iepakojumā 
(aploksnē vai kastē) 

NA Projekta iesniegums iesniegts 
elektroniskā dokumenta formā. 

6.A.5. projekta iesnieguma 
oriģināleksemplārs ir cauršūts 
(caurauklots); 

Jā Projekta iesnieguma 
oriģināleksemplārs 

Projekta iesnieguma 
oriģināleksemplārs ir cauršūts 
(caurauklots); 

Ja kritērijā konstatēta 
neatbilstība, jāņem vērā arī 
konkursa nolikuma 38., 39. un 
40.punkts  

Dokumentam jābūt cauršūtam  
saskaņā ar 23.04.1996. MK 
noteikumu Nr.154 "Dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas 
noteikumi" prasībām. 

Precizēt/Nē Projekta iesnieguma 
oriģināleksemplārs nav cauršūts 
(caurauklots); 

NA Projekta iesniegums iesniegts 
elektroniskā dokumenta formā. 

6.A.6. projekta iesnieguma 
oriģināleksemplāra visas lapas 
ir numurētas. 

Jā Projekta iesnieguma 
oriģināleksemplārs 

Projekta iesnieguma 
oriģināleksemplāra visas lapas ir 
numurētas. 

Ja kritērijā konstatēta 
neatbilstība, jāņem vērā arī 
konkursa nolikuma 38., 39. un 
40.punkts Precizēt/Nē Projekta iesnieguma 

oriģināleksemplāra visas lapas 
nav numurētas. 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

NA Projekta iesniegums iesniegts 
elektroniskā dokumenta formā. 

6.B.  Prasības, kas attiecas tikai uz projekta iesniegumiem, kas iesniegti elektroniskā dokumenta formā: 

6.B.1. uz elektroniskā dokumenta ir 
drošs elektroniskais paraksts; 

Jā Viss projekta 
iesniegums kopumā 

Uz elektroniskā dokumenta ir 
drošs elektroniskais paraksts 

Drošs elektroniskais paraksts — 
elektroniskais paraksts, kas atbilst 
visām šādām prasībām:  
 
a) tas ir piesaistīts vienīgi 
parakstītājam,  
 
b) tas nodrošina parakstītāja 
personas identifikāciju,  
 
c) tas ir radīts ar drošiem 
elektroniskā paraksta radīšanas 
līdzekļiem, kurus var kontrolēt 
tikai parakstītājs,  
 
d) tas ir saistīts ar parakstīto 
elektronisko dokumentu tā, lai 
vēlākas izmaiņas šajā dokumentā 
būtu pamanāmas,  
 
e) tas ir apliecināts ar kvalificētu 
sertifikātu. 

Nē Uz elektroniskā dokumenta nav 
droša elektroniskā paraksta 

NA Projekta iesniegums iesniegts 
papīra formā. 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

 

6.B.2. uz elektroniskā dokumenta ir 
laika zīmogs; 

Jā Viss projekta 
iesniegums kopumā 

Uz elektroniskā dokumenta ir 
laika zīmogs 

Laika zīmogs — elektroniski 
parakstīts apstiprinājums tam, ka 
elektroniskais dokuments ir 
noteiktā datumā un laikā iezīmēts 
pie sertifikācijas pakalpojumu 
sniedzēja. 

Nē Uz elektroniskā dokumenta nav 
laika zīmoga 

NA Projekta iesniegums iesniegts 
papīra formā. 

6.B.3. elektroniskais dokuments ir 
sagatavots DOC, DOCX, XLS, 
XLSX, PDF vai JPG datņu 
formātā. 

Jā Viss projekta 
iesniegums kopumā 

Elektroniskais dokuments ir 
sagatavots DOC, DOCX, XLS, 
XLSX, PDF vai JPG datņu 
formātā. 

 

Nē Elektroniskais dokuments nav 
sagatavots DOC, DOCX, XLS, 
XLSX, PDF vai JPG datņu 
formātā. 

NA Projekta iesniegums iesniegts 
papīra formā. 

 

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI 

1. Projekts atbilst konkursa 
mērķim 

Jā Projekta iesnieguma 
veidlapas 

Projekts atbilst konkursa mērķim 2.Konkursa mērķis ir oglekļa 
dioksīda emisiju samazināšana, 

Nē Projekts neatbilst konkursa 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

2.1.apakšpunkts, 
pielikumi Ēkas 
energoaudita pārskats, 
Būves mets: grafiskā 
daļa un paskaidrojuma 
raksts. 

. 

mērķim samazinot siltumenerģijas un 
apgaismojuma elektroenerģijas 
patēriņu Latvijas Republikas 
augstākās izglītības iestāžu ēkās. 

 

2. Sniegts projekta 
nepieciešamības pamatojums 

Jā Projekta iesnieguma 
veidlapas 
2.3.apakšpunkts, 
pielikumi Ēkas 
energoaudita pārskats, 
Būves mets: grafiskā 
daļa un paskaidrojuma 
raksts. 

Sniegts projekta nepieciešamības 
pamatojums – problēmas, to 
risinājumi, projekta aktivitātes un 
rezultāti 

Jābūt nosauktām būtiskākajām 
problēmām, kuras tiks risinātas ar 
projekta palīdzību, un pamatotai 
to risināšanas aktualitātei. Jābūt 
nosauktām galvenajām projekta 
aktivitātēm, raksturojot projektā 
izmantojamās tehnoloģijas un 
materiālus, norādot to 
priekšrocības un trūkumus un 
pamatojot to piemērotību projekta 
mērķu sasniegšanai. . 

Nē Nav sniegts projekta 
nepieciešamības pamatojums 

3. 
Projektā paredzētās aktivitātes 
plānots īstenot līdz 2011. gada 
1.decembrim 

Jā Projekta iesnieguma 
veidlapas 
2.6.apakšpunkts 

 

Projektā paredzētās aktivitātes 
plānots īstenot līdz 2011. gada 
1.decembrim 

 

Nē Projektā paredzētās aktivitātes 
nav plānots īstenot līdz 2011. 
gada 1.decembrim 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

4.  Līdzfinansējums: 

4.1. projektam pieprasītais kopējais 
līdzfinansējums nav mazāks kā 
30 000 latu; 

Jā Projekta iesnieguma 
veidlapas 5.sadaļā 
norādītais KPFI 
finansējums. 

 

Projektam pieprasītais kopējais 
KPFI finansējums nav mazāks kā 
30 000 latu; 

4. Konkursa ietvaros vienam 
projektam pieejamais minimālais 
finansējums ir 30 000 latu, 
maksimālais finansējums – 
1 000 000 latu. 

 

Nē Projektam pieprasītais kopējais 
KPFI finansējums ir mazāks kā 
30 000 latu; 

4.2. projektam pieprasītais kopējais 
līdzfinansējums nav lielāks kā 
1 000 000 latu; 

Jā Projekta iesnieguma 
veidlapas 5.sadaļā 
norādītais KPFI 
finansējums. 

 

Projektam pieprasītais kopējais 
KPFI finansējums nav lielāks kā 
1 000 000 latu; 

Nē Projektam pieprasītais kopējais  
KPFI finansējums ir lielāks kā 
1 000 000 latu; 

4.3. projektam pieprasītais KPFI 
līdzfinansējums nepārsniedz 
maksimāli pieļaujamo (no 
projekta kopējām 
attiecināmām izmaksām); 

Jā Projekta iesnieguma 
veidlapas 5.sadaļā 
norādītais KPFI 
finansējums %. 

 

Projektam pieprasītais KPFI 
līdzfinansējums nepārsniedz 85 % 
no projekta kopējām 
attiecināmām izmaksām 

6. Projekta īstenošanai paredzēto 
līdzfinansējumu (vismaz 15 % 
apmērā no projekta attiecināmo 
izmaksu kopsummas) nodrošina:  
6.1. valsts dibinātām koledžām – 
no valsts budžeta līdzekļiem; 
6.2. valsts dibinātām augstskolām 
– valsts dibināta augstskola; 
6.3. citu juridisko personu 
dibinātām augstākās izglītības 
mācību iestādēm – citu juridisko 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

personu dibināta augstākās 
izglītības mācību iestāde vai tās 
dibinātāji. 

Nē Projektam pieprasītais KPFI 
līdzfinansējums pārsniedz 85 % 
no projekta kopējām 
attiecināmām izmaksām 

 

4.4. projekta iesnieguma 
iesniedzējs ir apliecinājis 
gatavību sniegt savu 
līdzfinansējumu 
nepieciešamajā apmērā. 

Jā Projekta iesnieguma 
veidlapas 5.sadaļā 
norādītais projekta 
iesniedzēja 
līdzfinansējums. 

 

Projekta iesnieguma iesniedzējs ir 
apliecinājis gatavību sniegt savu 
līdzfinansējumu vismaz 15 % 
apmērā no projekta attiecināmo 
izmaksu kopsummas. 

6. Projekta īstenošanai paredzēto 
līdzfinansējumu (vismaz 15 % 
apmērā no projekta attiecināmo 
izmaksu kopsummas) nodrošina:  
6.1. valsts dibinātām koledžām – 
no valsts budžeta līdzekļiem; 
6.2. valsts dibinātām augstskolām 
– valsts dibināta augstskola; 

6.3. citu juridisko personu 
dibinātām augstākās izglītības 
mācību iestādēm – citu juridisko 
personu dibināta augstākās 
izglītības mācību iestāde vai tās 
dibinātāji. 

Nē Projekta iesnieguma iesniedzējs 
nav apliecinājis gatavību sniegt 
savu līdzfinansējumu 
nepieciešamajā apmērā. 

NA Valsts dibinātās koledžas 
līdzfinansējumu norāda pirms 
līguma slēgšanas par projekta 
īstenošanu 

5. Projekta iesniegumā vienas 
ēkas aktivitātes un 
attiecināmās izmaksas nav 

Jā Salīdzina iesniegtajos 
projektos iekļautās ēkas 
(adreses) un atbilstības 

Projekta iesniegumā vienas ēkas 
aktivitātes un attiecināmās 
izmaksas nav plānotas cita 

13.Viens projekta iesniedzējs 
drīkst iesniegt vienu projekta 
iesniegumu. 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

plānotas cita projekta 
iesnieguma ietvaros. 

gadījumā - paredzētās 
darbības. 

 

projekta iesnieguma ietvaros. 17. Viens projekta iesniegums 
drīkst ietvert aktivitātes, kuras 
paredzēts īstenot vairākās ēkās. 
Par vienu ēku drīkst iesniegt tikai 
vienu projekta iesniegumu. 

 

Nē Projekta iesniegumā vienas ēkas 
aktivitātes un attiecināmās 
izmaksas ir plānotas cita projekta 
iesnieguma ietvaros. 

6. Projekts uz projekta 
iesniegšanas brīdi netiek un 
projekta apstiprināšanas 
gadījumā netiks finansēts no 
citu finansējuma programmu 
ietvaros no citiem finanšu 
instrumentiem, Eiropas 
Savienības vai ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzekļiem.  

Jā Projekta iesnieguma 
7.sadaļa 

 

Projekts uz projekta iesniegšanas 
brīdi netiek un projekta 
apstiprināšanas gadījumā netiks 
finansēts no citu finansējuma 
programmu ietvaros no citiem 
finanšu instrumentiem, Eiropas 
Savienības vai ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzekļiem. 

Noslēdzoties projekta iesniegumu 
iesniegšanas termiņam, atbildīgā 
iestāde saskaņā ar iesniegto 
projektu reģistrācijas sarakstu 
Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā pieprasa izziņu 
no IZM par reģistrēto projektu 
iesniedzēju atbilstību konkursa 
nolikuma 14.3.apakšpunkta 
prasībām. Nē Projekts uz projekta iesniegšanas 

brīdi tiek un/ vai projekta 
apstiprināšanas gadījumā tiks 
finansēts no citu finansējuma 
programmu ietvaros no citiem 
finanšu instrumentiem, Eiropas 
Savienības vai ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzekļiem. 

7. Ir ievēroti zaļā publiskā 
iepirkuma principi attiecībā uz 
projektētāju un 

Jā Projekta iesnieguma 
veidlapas 
2.4.2.apakšpunkts. 

Ir ievēroti zaļā publiskā 
iepirkuma principi attiecībā uz 
projektētāju un būvorganizācijas 

Jāņem vērā Informatīvais 
ziņojums par ieteikumiem zaļā 
publiskā iepirkuma veicināšanai 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

būvorganizācijas atlases 
kritērijiem 

 atlases kritērijiem valsts un pašvaldību institūcijās 
un videi draudzīgas būvniecības 
veicināšanai. Nē Nav ievēroti zaļā publiskā 

iepirkuma principi attiecībā uz 
projektētāju un būvorganizācijas 
atlases kritērijiem 

9.  Projektā plānotās aktivitātes 
atbilst noteiktajām 
atbalstāmajām aktivitātēm 
saskaņā ar noteikumu 
18.punktu 

Jā Projekta iesniegums 
kopumā. 

 

Projektā plānotās aktivitātes 
atbilst noteiktajām atbalstāmajām 
aktivitātēm  

Ja kritērijā konstatēta 
neatbilstība, jāņem vērā arī 
konkursa nolikuma 38., 39. un 
40.punkts  
18. Konkursa ietvaros atbalsta 
šādas projekta aktivitātes: 
18.1. energoaudita, tehniskās 
izpētes slēdziena, būvprojekta un 
tehniskās dokumentācijas 
sagatavošana un saskaņošana ēku 
energoefektivitāti un būvniecību 
regulējošajos normatīvajos aktos 
paredzētajā kārtībā; 
18.2. energoefektivitāti 
paaugstinošu rekonstrukcijas vai 
vienkāršotās renovācijas darbu 
veikšana; 

Precizēt/Nē Projektā plānotās aktivitātes 
neatbilst noteiktajām 
atbalstāmajām aktivitātēm  

                                                
 Noteikumu 10.pielikumā nav korekta kritēriju numerācija. 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

18.3. projekta īstenošanas 
būvuzraudzība un 
autoruzraudzība; 
18.4. ēkas norobežojošo 
konstrukciju pārbaude 
būvniecības stadijā, spiediena 
tests, kurš veikts atbilstoši 
spiediena testa mērīšanu 
regulējošajiem normatīvajiem 
aktiem, un termofotografēšana. 

10. Projektā iekļautās attiecināmās 
izmaksas atbilst noteiktajām 
attiecināmajām izmaksām 
saskaņā ar noteikumu 
19.punktu un 2.pielikumu 

Jā Projekta iesniegums 
kopumā. 

 

Projektā iekļautās attiecināmās 
izmaksas atbilst noteiktajām 
attiecināmajām izmaksām 

Ja kritērijā konstatēta 
neatbilstība, jāņem vērā arī 
konkursa nolikuma 38., 39. un 
40.punkts  

19. Konkursa ietvaros 
attiecināmās izmaksas nosaka šo 
noteikumu 2.pielikums. 

21. Projekta attiecināmajām 
izmaksām ir noteikti šādi 
ierobežojumi: 

21.1.šo noteikumu 2.pielikuma 1., 
2. un 3.punktā minētās tehniskās 
dokumentācijas izstrādes, 
autoruzraudzības un 

Precizēt/Nē Projektā iekļautās attiecināmās 
izmaksas neatbilst noteiktajām 
attiecināmajām izmaksām 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

būvuzraudzības izmaksas nedrīkst 
pārsniegt 10 % no projekta 
attiecināmajām izmaksām; 

21.2.neparedzētās izmaksas, kas 
radušās tehniskā projekta izstrādes 
vai būvdarbu gaitā un ir 
pamatotas, nedrīkst pārsniegt 5 % 
no projekta attiecināmajām 
būvdarbu izmaksām.  

11. Proj Projekta īstenošanas rezultātā 
katrā ēkā, kurā īstenotas 
projekta aktivitātes, 
sagaidāmais siltumenerģijas 
patēriņš apkurei nepārsniedz 
100 kWh/m2 gadā  

Jā Projekta iesnieguma 
veidlapas 
2.7.apakšpunkts, 
atbilstoši energoaudita 
pārskata 6.sadaļā 
norādītajam  
izmērītajam  ēkas 
energoefektivitātes 
novērtējumam pēc 
pasākumu veikšanas 

 

Projekta īstenošanas rezultātā 
katrā ēkā, kurā īstenotas projekta 
aktivitātes, sagaidāmais 
siltumenerģijas patēriņš apkurei 
nepārsniedz 100 kWh/m2 gadā 

Ja kritērijā konstatēta 
neatbilstība, jāņem vērā arī 
konkursa nolikuma 38., 39. un 
40.punkts  
7. Katrā ēkā, kurā īstenotas 
projekta aktivitātes, jāpanāk 
atbilstība šādiem kritērijiem: 
7.1. siltumenerģijas patēriņš 
apkurei nepārsniedz 100 
kWh/m2 gadā. Siltumenerģijas 
patēriņu gadā aprēķina saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par 
energoefektivitātes aprēķina 
metodi; 

Precizēt/Nē Projekta īstenošanas rezultātā 
katrā ēkā, kurā īstenotas projekta 
aktivitātes, sagaidāmais 
siltumenerģijas patēriņš apkurei 
pārsniedz 100 kWh/m2 gadā 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

12. Projekta īstenošanas rezultātā 
sagaidāmais efektivitātes 
rādītājs (oglekļa dioksīda 
emisijas samazinājums 
attiecībā pret projektam 
pieprasīto finanšu instrumenta 
finansējumu) nav mazāks par 
0,35 kgCO2/Ls gadā 

Jā Projekta iesnieguma 
veidlapas 
2.7.apakšpunkts 

 

Projekta īstenošanas rezultātā 
sagaidāmais efektivitātes rādītājs 
nav mazāks par 0,35 kgCO2/Ls 
gadā 

Ja kritērijā konstatēta 
neatbilstība, jāņem vērā arī 
konkursa nolikuma 38., 39. un 
40.punkts 
7. Katrā ēkā, kurā īstenotas 
projekta aktivitātes, jāpanāk 
atbilstība šādiem kritērijiem: 
7.2. oglekļa dioksīda emisiju 
samazinājuma efektivitātes 
rādītājs (turpmāk – efektivitātes 
rādītājs), kas raksturo oglekļa 
dioksīda emisiju samazinājumu 
attiecībā pret projektam pieprasīto 
finanšu instrumenta finansējumu, 
nav mazāks par 0,35 kgCO2/Ls 
gadā. Oglekļa dioksīda emisijas 
samazinājumu aprēķina atbilstoši 
šo noteikumu 1.pielikumam. 

 

Precizēt/Nē Projekta īstenošanas rezultātā 
sagaidāmais efektivitātes rādītājs 
ir mazāks par 0,35 kgCO2/Ls 
gadā 

13. Projekta iesniegumā ir 
identificēti un raksturoti 
iespējamie projekta ieviešanas 
riski un raksturoti preventīvie 
pasākumi projekta ieviešanas 

Jā Projekta iesnieguma 
veidlapas 3.sadaļas 
3.12. un 3.3.apakšpunkti 

 

Projekta iesniegumā ir identificēti 
un raksturoti iespējamie projekta 
ieviešanas riski, kā arī raksturoti 
preventīvie pasākumi projekta 
ieviešanas risku mazināšanai 

Ja kritērijā konstatēta 
neatbilstība, jāņem vērā arī 
konkursa nolikuma 38., 39. un 
40.punkts  
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

risku mazināšanai Precizēt/Nē Projekta iesniegumā nav 
identificēti un raksturoti 
iespējamie projekta ieviešanas 
riski un/vai  nav raksturoti 
preventīvie pasākumi projekta 
ieviešanas risku mazināšanai. 
Risku izvērtējums ir nepilnīgs. 

14. Projekta iesniegumā ir norādīti 
un aprakstīti projekta 
īstenošanas publicitātes 
pasākumi  

Jā Projekta iesnieguma 
veidlapas 4.sadaļa 
„Publicitāte” 
 

Projekta iesniegumā ir norādīti un 
aprakstīti projekta īstenošanas 
publicitātes pasākumi atbilstoši 
noteikumu 58.punktam 

Ja kritērijā konstatēta 
neatbilstība, jāņem vērā arī 
konkursa nolikuma 38., 39. un 
40.punkts  
58. Lai nodrošinātu projekta 
publicitāti, finansējuma saņēmējs: 
58.1. norīko par publicitātes 
pasākumiem atbildīgo 
darbinieku; 
58.2. saskaņā ar atbildīgās 
iestādes norādījumiem pēc līguma 
noslēgšanas iepazīstas ar 
ilgtspējīgas būvniecības 
pamatprincipiem un veicamajiem 
publicitātes pasākumiem; 
58.3. projekta īstenošanas laikā ne 
retāk kā reizi ceturksnī 
sagatavo informāciju par 

Precizēt/Nē Projekta iesniegumā nav norādīti 
un nav aprakstīti  visi projekta 
īstenošanas publicitātes pasākumi 
saskaņā ar noteikumu 58.punktu. 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

projekta aktivitātēm un 
rezultātiem, tai skaitā ietekmi uz 
vidi un energoefektivitāti kopumā, 
un atklātā diskusijā informē 
augstākās izglītības mācību 
iestādes vadību, mācību spēkus un 
studentus;  
58.4. projekta īstenošanas laikā 
saskaņā ar būvdarbu norisi, bet ne 
retāk kā reizi ceturksnī rīko 
objektā sabiedrības 
informēšanas pasākumus 
("atvērto durvju dienas");  
58.5. informāciju par plānotajiem 
un īstenotajiem publicitātes 
pasākumiem, projekta īstenošanu, 
finanšu izlietojumu un panākto 
vides kvalitātes uzlabojumu ne 
retāk kā reizi ceturksnī ievieto 
finanšu saņēmēja tīmekļa 
vietnē; 
58.6. atbilstoši mācību iestādes 
profilam, studiju kursiem un 
pasniedzēju kapacitātei organizē 
vismaz divus seminārus par 
ilgtspējīgu attīstību, Latvijas un 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

Eiropas Savienības normatīvajiem 
aktiem attiecīgajā jomā vai citām 
saistītām tēmām;  
58.7. pēc projekta pabeigšanas 
izvieto mācību iestādē publiski 
pieejamā telpā ēkas 
energosertifikātu un vizuālu 
informāciju, kurā uzskatāmi 
parādīti projekta īstenošanas 
rezultāti;  
58.8. pie katras ēkas, kurā veiktas 
projekta aktivitātes, piestiprina 
informatīvu plāksni atbilstoši 
projekta līgumā noteiktajām 
prasībām. 
 
 

KVALITĀTES VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  

1. Zaļā iepirkuma prasību piemērošana iepirkumam projektēšanas posmā 

1.A Definēti atlases kritēriji 
projektētājam: sertificētam 
arhitektam, būvinženierim vai 
energoauditoram ir pieredze 
(klienta atsauksme) vai 

2 Projekta iesnieguma 
veidlapas 
2.4.2.apakšpunkts 

 

Definēti atbilstoši atlases kritēriji 
projektētājam 

Ja tiek konstatēta neatbilstība, 
jāņem vērā nolikuma 43.punkts. 
Ja projektā nav definētas nevienas 
zaļā iepirkuma prasības, projekta 
iesniegums  netiek vērtēts.  
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

apliecinājums par apmācību 
kursu enerģiju taupošu ēku 
projektēšanā. 

 
Prasību izpildei jābūt definētai ar 
pārbaudāmiem dokumentiem un 
monitoringu. 
  

2. Zaļā iepirkuma prasību piemērošana iepirkumam būvdarbu posmā 
2.A Definēti atlases kritēriji 

būvuzņēmējam, specifikācijas 
energopatēriņa pārraudzībai, 
būvmateriāliem, ūdens resursu 
izmantošanai, līguma izpildes 
nosacījumi trokšņa līmenim un 
atkritumu apsaimniekošanai 
būvdarbu laikā 

4 Projekta iesnieguma 
veidlapas 
2.4.2.apakšpunkts, 
pielikumā Būves mets: 
grafiskā daļa un 
paskaidrojuma raksts.  
 

Projekta iesniegumā ir norādītas 
sekojošas zaļā iepirkuma 
prasības: atlases kritēriji 
būvuzņēmējam, specifikācijas 
energopatēriņa pārraudzībai, 
būvmateriāliem, ūdens resursu 
izmantošanai, līguma izpildes 
nosacījumi trokšņa līmenim un 
atkritumu apsaimniekošanai 
būvdarbu laikā 
 

Ja tiek konstatēta neatbilstība, 
jāņem vērā nolikuma 43.punkts.  
Projekta iesnieguma veidlapas 
2.4.apakšpunktā jābūt norādītam, 
kā tiks ievērotas zaļā iepirkuma 
prasības. 
Prasību izpildei jābūt definētai ar 
pārbaudāmiem dokumentiem un 
monitoringu. 
 

2.B Definēti atlases kritēriji 
būvuzņēmējam, specifikācijas 
būvmateriāliem, līguma 
izpildes nosacījumi trokšņa 
līmenim un atkritumu 
apsaimniekošanai būvdarbu 
laikā 

3 Projekta iesniegumā ir norādītas 
sekojošas zaļā iepirkuma 
prasības: atlases kritēriji 
būvuzņēmējam, specifikācijas 
būvmateriāliem, līguma izpildes 
nosacījumi trokšņa līmenim un 
atkritumu apsaimniekošanai 
būvdarbu laikā  
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

2.C Definēti atlases kritēriji 
būvuzņēmējam, specifikācijas 
būvmateriāliem un līguma 
izpildes nosacījumi atkritumu 
apsaimniekošanai būvdarbu 
laikā 

2 Projekta iesniegumā ir norādītas 
sekojošas zaļā iepirkuma 
prasības: atlases kritēriji 
būvuzņēmējam, specifikācijas 
būvmateriāliem un līguma 
izpildes nosacījumi atkritumu 
apsaimniekošanai būvdarbu laikā  

2.D Definēti atlases kritēriji 
būvuzņēmējam, kā arī līguma 
izpildes nosacījumi atkritumu 
apsaimniekošanai būvdarbu 
laikā 

1 Projekta iesniegumā ir norādītas 
sekojošas zaļā iepirkuma 
prasības: atlases kritēriji 
būvuzņēmējam, kā arī līguma 
izpildes nosacījumi atkritumu 
apsaimniekošanai būvdarbu laikā  

2.E Nav definētas zaļā publiskā 
iepirkuma prasības 

0 Ja projektā nav definētas nevienas 
zaļā iepirkuma prasības, projekta 
iesniegums  netiek vērtēts. 

3. Projekta sagaidāmais energoefektivitātes rādītājs 

3.A Siltumenerģijas patēriņš 
apkurei līdz 20 kWh/m2 gadā  

9 Projekta iesnieguma 
veidlapas 
2.7.apakšpunkts 

 

 

Siltumenerģijas patēriņš apkurei 
atbilst 3.A kritērijam un ir _____ 
kWh/m2 gadā 

Ja tiek konstatētas aritmētiskas 
kļūdas vai  neatbilstība, jāņem 
vērā nolikuma 43.punkts. 
Siltumenerģijas patēriņa 
aprēķiniem jāatbilst 
normatīvajiem aktiem par 

3.B Siltumenerģijas patēriņš 
apkurei 21–30 kWh/m2 gadā  

8 Siltumenerģijas patēriņš apkurei 
atbilst 3.B kritērijam un ir _____ 
kWh/m2 gadā 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

3.C Siltumenerģijas patēriņš 
apkurei 31–40 kWh/m2 gadā  

7  Siltumenerģijas patēriņš apkurei 
atbilst 3.C kritērijam un ir _____ 
kWh/m2 gadā 

energoefektivitātes aprēķina 
metodi un izstrādātajam 
energoaudita pārskatam. 

3.D Siltumenerģijas patēriņš 
apkurei 41–50 kWh/m2 gadā  

6 

 

Siltumenerģijas patēriņš apkurei 
atbilst 3.D kritērijam un ir _____ 
kWh/m2 gadā 

3.E Siltumenerģijas patēriņš 
apkurei 51–60 kWh/m2 gadā   

5 

 

Siltumenerģijas patēriņš apkurei 
atbilst 3.E kritērijam un ir _____ 
kWh/m2 gadā 

3.F Siltumenerģijas patēriņš 
apkurei 61-70 kWh/m2 gadā  

4 

 

Siltumenerģijas patēriņš apkurei 
atbilst 3.F kritērijam un ir _____ 
kWh/m2 gadā 

3.G Siltumenerģijas patēriņš 
apkurei 71–80 kWh/m2 gadā  

3 Siltumenerģijas patēriņš apkurei 
atbilst 3.G kritērijam un ir _____ 
kWh/m2 gadā 

3.H Siltumenerģijas patēriņš 
apkurei 81–90 kWh/m2 gadā  

2 Siltumenerģijas patēriņš apkurei 
atbilst 3.H kritērijam un ir _____ 
kWh/m2 gadā 

3.I Siltumenerģijas patēriņš 
apkurei 91-100 kWh/m2 gadā  

1 Siltumenerģijas patēriņš apkurei 
atbilst 3.I kritērijam un ir _____ 
kWh/m2 gadā 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

4. Projekta sagaidāmais CO2 izmešu samazinājuma efektivitātes rādītājs 

4.A Efektivitātes rādītājs 0,81 līdz 
0,85 vai vairāk kgCO2/Ls gadā 

10 Projekta iesnieguma 
veidlapas 
2.7.apakšpunkts 

 

 

 

Efektivitātes rādītājs atbilst 4.A 
kritērijam un sasniedz ___ 
kgCO2/Ls gadā 

Ja tiek konstatētas aritmētiskas 
kļūdas vai  neatbilstība, jāņem 
vērā nolikuma 43.punkts. 
Oglekļa dioksīda emisijas 
samazinājum aaprēķinma jābūt 
veiktam saskaņā ar noteikumu 
1.pielikumu  un energoaudita 
pārskatu. 

4.B Efektivitātes rādītājs 0,76 līdz 
0,80 kgCO2/Ls gadā 

9 Efektivitātes rādītājs atbilst 4.B 
kritērijam un sasniedz ___ 
kgCO2/Ls gadā 

4.C Efektivitātes rādītājs 0,71 līdz 
0,75 kgCO2/Ls gadā 

8 Efektivitātes rādītājs atbilst 4.C 
kritērijam un sasniedz ___ 
kgCO2/Ls gadā 

4.D Efektivitātes rādītājs 0,66 līdz 
0,70 kgCO2/Ls gadā 

7 Efektivitātes rādītājs atbilst 4.D 
kritērijam un sasniedz ___ 
kgCO2/Ls gadā 

4.E Efektivitātes rādītājs 0,61 līdz 
0,65 kgCO2/Ls gadā 

6 Efektivitātes rādītājs atbilst 4.E 
kritērijam un sasniedz ___ 
kgCO2/Ls gadā 

4.F Efektivitātes rādītājs 0,56 līdz 
0,60 kgCO2/Ls gadā 

5 Efektivitātes rādītājs atbilst 4.F 
kritērijam un sasniedz ___ 
kgCO2/Ls gadā 

4.G Efektivitātes rādītājs 0,51 līdz 
0,55 kg CO2/Ls gadā 

4 Efektivitātes rādītājs atbilst 4.G 
kritērijam un sasniedz ___ 
kgCO2/Ls gadā 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

4.H Efektivitātes rādītājs 0,46 līdz 
0,50 kgCO2/Ls gadā 

3 Efektivitātes rādītājs atbilst 4.H 
kritērijam un sasniedz ___ 
kgCO2/Ls gadā 

4.I Efektivitātes rādītājs 0,41 līdz 
0,45 kgCO2/Ls gadā 

2 Efektivitātes rādītājs atbilst 4.I 
kritērijam un sasniedz ___ 
kgCO2/Ls gadā 

4.K Efektivitātes rādītājs 0,35 līdz 
0,40 kgCO2/Ls gadā 

1 Efektivitātes rādītājs atbilst 4.K 
kritērijam un sasniedz ___ 
kgCO2/Ls gadā 

 

5. Pieprasītā līdzfinansējuma rādītājs attiecībā pret maksimāli pieļaujamo 

5.A 21–25 % un vairāk zem 
maksimāli pieļaujamā 

5 Projekta iesnieguma 
veidlapas 
2.7.apakšpunkts 

 

 

 

Pieprasītā līdzfinansējuma 
rādītājs atbilst 5.A kritērijam un ir 
___% zem maksimāli pieļaujamā 

Ja tiek konstatētas aritmētiskas 
kļūdas vai neatbilstība, jāņem 
vērā nolikuma 43.punkts  
5. Maksimāli pieļaujamais finanšu 
instrumenta finansējuma apmērs ir 
85 % no kopējās projekta 
attiecināmo izmaksu summas. 
Pārējās attiecināmās izmaksas 
sedz projekta iesnieguma 
iesniedzējs (turpmāk – projekta 

5.B 16–20 % zem maksimāli 
pieļaujamā 

4 Pieprasītā līdzfinansējuma 
rādītājs atbilst 5.B kritērijam un ir 
___% zem maksimāli pieļaujamā 

5.C 11–15 % zem maksimāli 
pieļaujamā 

3 Pieprasītā līdzfinansējuma 
rādītājs atbilst 5.C kritērijam un ir 
___% zem maksimāli pieļaujamā 
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Vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās 
izglītības iestāžu ēkās” iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 
2010.gada 5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

5.D 6–10 % zem maksimāli 
pieļaujamā 

2 Pieprasītā līdzfinansējuma 
rādītājs atbilst 5.D kritērijam un ir 
___% zem maksimāli pieļaujamā 

iesniedzējs), kurš noslēdzis 
līgumu ar Vides ministriju 
(turpmāk – atbildīgā iestāde) par 
projektu īstenošanu (turpmāk – 
finansējuma saņēmējs).  

Jāizvērtē KPFI instrumenta % un 
projekta iesniedzēja % 
ieguldījums attiecināmo izmaksu 
segšanai. Jo lielāks ir projekta 
iesniedzēja ieguldījums un 
attiecīgi mazāks KPFI,  jo vairāk 
punktu tiek piešķirts. 

5.E 0–5 % zem maksimāli 
pieļaujamā 

1 Pieprasītā līdzfinansējuma 
rādītājs atbilst 5.E kritērijam un ir 
___% zem maksimāli pieļaujamā 

 


