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Vispārīgie jautājumi 

MK noteikumi Nr.408: apstiprināti 24.05.2011, 

grozīti 13.05.2013, spēkā ar 31.05.2013. 

Noteikumi nosaka konkursa nolikumu, tai skaitā 

vērtēšanas kritērijus, projekta pieteikšanas, 

izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma 

piešķiršanas kārtību, kā arī projekta īstenošanas, 

pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību. 

Konkursa mērķis: oglekļa dioksīda (CO2) emisiju 

samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas 

tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas 

ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu. 



Prasības projekta iesniedzējam (I) 

Projekta iesniedzējs ir: 

Latvijas Republikas pašvaldība 

Latvijas Republikas pašvaldības iestāde vai aģentūra, vai 

komersants 

Uz finansējuma saņemšanu var pretendēt, ja:  

Projekta iesniedzēja bilancē ir apgaismojuma 

infrastruktūra:  

kurā tiks īstenotas konkursā atbalstāmās aktivitātes 

ar kuru nodrošina pašvaldības autonomās funkcijas 

izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem par pašvaldībām 

(likuma «Par pašvaldībām» 15.panta 2.punkts); 

kura atrodas pašvaldības publiskajā teritorijā (teritorijā, 

kas atrodas pašvaldības īpašumā). 
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Prasības projekta iesniedzējam (II) 

Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt vairākus projekta 

iesniegumus 

Par vienu un to pašu apgaismojuma infrastruktūru var 

iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu 

Projekta iesniedzējs visas konkursa atbalstāmās aktivitātes 

uzsācis ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi MK 

noteikumos (31.05.2013.) 

Projekta iesniedzējam nav nodokļu parādi, kas kopsummā 

pārsniedz 100 latu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi 

Konkursa ietvaros apstiprinātie projekti jāīsteno līdz 2013.gada 

30.augustam  

 

 
4 



Finansējuma apmērs 

Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta 

finansējums ir 1 127 851 lats. 

Konkursa ietvaros vienam projekta iesniedzējam 

pieejamais: 

minimālais KPFI finansējums – 15 000 latu; 

maksimālais KPFI finansējums – 1 000 000 latu. 

Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu 

instrumenta atbalsta intensitāte no projekta 

kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz 

70%. 
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Konkursa ietvaros  

atbalstāmās aktivitātes 

1. Esošo gaismekļu vai to sastāvdaļu demontāža, nomaiņa 

vai rekonstrukcija, pārejot uz energoefektīviem 

gaismekļiem, lai samazinātu energoresursu patēriņu 

2. Jaunu energoefektīvu gaismekļu iegāde un uzstādīšana 

3. Apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču un 

aizsardzības automātikas iegāde un uzstādīšana (ar B 

vai C raksturlīkni) šo īsteno tikai kopā ar 1. vai 2. punktā 

minēto aktivitāti 

4. Pievada uzstādīšana posmā no aizsardzības 

automātikas līdz gaismeklim (posma garums nedrīkst 

pārsniegt 15m) šo īsteno tikai  kopā ar 1. vai 2.punkta 

minēto aktivitāti 

5. Esošās apgaismojuma sistēmas elementu (balstu, 

sadales skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa 

vadu un kabeļu līniju) nomaiņa vai rekonstrukcija 
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Konkursa ietvaros atbalstāmās izmaksas 

gaismekļa vai to sastāvdaļu, apgaismojuma līmeņa 

regulēšanas ierīces, aizsardzības automātikas un pievada 

iegādes izmaksas 

gaismekļa vai to sastāvdaļu demontāžas izmaksas, ja 

gaismekļa vietā tiek uzstādīts jauns energoefektīvs gaismeklis 

vai notiek gaismekļa vai to sastāvdaļu rekonstrukcija vai 

nomaiņa 

gaismekļa vai to sastāvdaļu, apgaismojuma līmeņa 

regulēšanas ierīces, aizsardzības automātikas un pievada 

montāžas izmaksas 

esošās apgaismojuma sistēmas elementu (balstu, sadales 

skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa vadu un kabeļu 

līniju) nomaiņa vai rekonstrukcija 

 



Konkursa ietvaros attiecināmās izmaksas 

Attiecināmās izmaksas ir papildus izmaksas, kas 

nepieciešamas, lai sasniegtu augstāku energoefektivitāti. 

Attiecināmās izmaksas = atbalstāmās izmaksas – fosilā bāze 

Fosilā bāze = uzstādāmo vai rekonstruējamo gaismekļu 

skaits reizinājums ar 20 latiem 

Izmaksu ierobežojumi: 

demontāžas darbi – ne vairāk kā 7% no kopējām attiecināmām 

izmaksām; 

montāžas darbi – ne vairāk kā 10% no kopējām attiecināmām 

izmaksām; 

apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīces, aizsardzības 

automātikas un pievada iegāde – ne vairāk kā 25% no kopējām 

attiecināmām izmaksām. 
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Projektu iesniegumu sagatavošana 

 Lai pieteiktos konkursa finansējuma saņemšanai, 

projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz 

atbildīgajā iestādē projekta iesniegumu divos 

eksemplāros (oriģināleksemplāru un otru 

oriģināleksemplāru vai tā apliecinātu kopiju), 

pievienojot projekta iesnieguma veidlapu un 

tehnisko raksturojumu elektroniskā formā (CD), kas 

sastāv no: 

projekta iesnieguma veidlapas (pieejama šeit: 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti

/pasv_apg/?doc=12932 ) 

papildus iesniedzamajiem dokumentiem. 



Papildus iesniedzamie dokumenti 

Projekta iesniedzēja lēmums (lēmuma izraksts) par projekta 

īstenošanu, norādot kopējās attiecināmās izmaksas un projekta 

iesniedzēja līdzfinansējuma apjomu 

Projekta iesniedzēja apliecinājums, ka projektam pieteiktā 

apgaismojuma infrastruktūra atrodas projekta iesniedzēja bilancē, 

norādot gaismekļu skaitu, tipu un sadalījumu pa jaudām 

Apliecinājums par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma 

nodrošināšanu 

Iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamās tehniskās 

specifikācijas 

Projekta tehniskais raksturojums: 

teritorijas profila shēma 

projektējamā apgaismojuma aprēķini 

oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma aprēķini 

elektroenerģijas patēriņš pirms un pēc projekta īstenošanas, 

norādot esošo un projektējamo gaismekļu jaudu un tipu 

projekta īstenošanas vietas ielas apgaismojuma klase. 
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Konkursa gaita 

1. 
• Konkursa izsludināšana:                                       

2013.gada 3.jūnijs 

2. 
• Projektu iesniegumu iesniegšanas gala termiņš:               

2013.gada 3.jūlijs 

3. 
• Vērtēšana, lēmumu pieņemšana, rezultātu paziņošana             

2013.gada jūlijs - augusts 

4. 
• Līguma noslēgšana                                              

2013.gada augusts 
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Papildinformācija/ Kontaktinformācija 

www.varam.gov.lv/kpfi/ 

 Projektu konkursi     Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” II kārta 

MK noteikumi Nr.408 

Vadlīnijas 

Veidlapa 

Biežāk uzdotie jautājumi 

 

E-pasts: kpfi_gaismas@varam.gov.lv 

 

 

   


