
Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV  kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši 

administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Pielikums 

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  

2015.gada 6.marta 

rīkojumam Nr.71 
„Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu iesniegumu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ceturtās kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas vadlīniju 

apstiprināšanu”” 

  

APSTIPRINĀTS 

Ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  

 2015.gada 6.marta rīkojumu Nr.71 

 

 

Vērtēšanas vadlīnijas  

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā 

konkursā  

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību 

publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā 
iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši  

administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

I. Vispārīga informācija 

1. Vērtēšanas vadlīnijas Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumu Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā” nolikums” (turpmāk – MK noteikumi Nr.408) IV kārtā iesniegto projektu vērtēšanai atbilstoši administratīvās un 

kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (turpmāk - Vērtēšanas vadlīnijas) mērķis ir nodrošināt vienotu, uz skaidriem vērtēšanas principiem 

balstītu pieeju IV atlases kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas procesā un izslēgt projekta iesnieguma vērtētāja subjektīvā 

viedokļa ietekmi uz lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – 

finanšu instrumenta) finansējumu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtas ietvaros.  

2. Vērtēšanas vadlīnijās sniegti administratīvās un kvalitātes vērtēšanas kritēriju skaidrojumi un norādījumi, par to kur atbilstošā 

informācija meklējama projekta iesniegumā vai citos informācijas avotos. Vērtēšanas vadlīnijas palīdzēs projektu iesniegumus izvērtēt 

atbilstoši MK noteikumu Nr.408 3.pielikumā apstiprinātajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un 4.pielikumā apstiprinātajiem 

kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. 

3. Projektu iesniegumu vērtēšana notiek saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 6. marta 

rīkojumu Nr.71 „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu iesniegumu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtas vērtēšanas komisijas izveidošanu un 

vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu” 1.pielikumā pievienoto Vērtēšanas komisijas nolikumu, kas izstrādāts saskaņā ar MK 

noteikumu Nr.408 VII nodaļu.  

 

 

 

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju skaidrojums 

Lai nodrošinātu vienotu pieeju projektu iesniegumu vērtēšanas procesa laikā, šajā sadaļā skaidroti administratīvie un kvalitātes 

kritēriji, sniedzot vērtējuma raksturojumu un norādot projekta iesnieguma dokumentācijas sadaļu vai citus informācijas avotus, kur 

meklējama atbilstošā informācija. 

Kritēriju secība ir atbilstoša MK noteikumu Nr.408 3.pielikumam (administratīvās vērtēšanas kritēriji) un 4.pielikumam 

(kvalitātes vērtēšanas kritēriji). 

Norāde par kritērija izvērtēšanai nepieciešamās informācijas atrašanās vietu projekta iesniegumā ir indikatīva un gadījumos, ja 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

noteiktajā vietā informācija nav pieejama, tad ir nepieciešams izskatīt visu projekta iesniegumu un tā pielikumus pilnībā. 

 

ADMINISTRATĪVĀS VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI ATBILSTOŠI MK NOTEIKUMU NR.408 3.PIELIKUMAM 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

1.  Projekta atbilstības pamatkritēriji:  

1.1. Ir iesniegta projekta 

iesnieguma 

veidlapa (atbilstoši MK 

noteikumu Nr.408 

2.pielikumam) 

 

Jā Iesniegtā projekta 

iesnieguma 

veidlapa  

 

Projekta iesniegumā ir 

ietverta projekta iesnieguma 

veidlapa, kas atbilst MK 

noteikumu Nr.408 

2.pielikumam 

Šajā kritērijā netiek vērtēti papildus 

iesniedzamie dokumenti, kas noteikti 

projekta iesnieguma veidlapas 5.sadaļā. 

Nē Projekta iesniegumā nav 

ietverta projekta iesnieguma 

veidlapa, kas atbilst MK 

noteikumu Nr.408 

2.pielikumam 

1.2. Projekta iesniedzējs 

atbilst MK noteikumu 

Nr.408 9.1.apakšpunktā 

minētajām prasībām 

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapas titullapa, 

1.1.sadaļa, 6.sadaļa 

(Apliecinājums),  

Projekta iesniedzējs atbilst 

MK noteikumu Nr.408 

9.1.apakšpunktā 

minētajām prasībām  

MK noteikumu Nr.408 9.1. apakšpunkts 

nosaka, ka projekta iesniedzējs var 

pretendēt uz finansējuma saņemšanu 

konkursa ietvaros, ja tā ir Latvijas 

Republikas pašvaldība, tās iestāde vai 

aģentūra, vai komersants. 

Iestāžu datu bāzes informācija: 

http://tpi.mk.gov.lv/ui/ 

Ja iesniedzēja statuss nav skaidrs, to 

pārbauda, konsultējoties ar VARAM 

Nē Projekta iesniedzējs neatbilst 

MK noteikumu Nr.408 

9.1.apakšpunktā minētajām 

prasībām  

http://tpi.mk.gov.lv/ui/
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

Juridisko departamentu.  

1.3. Apgaismojuma 

infrastruktūra atbilst 

MK noteikumu Nr.408 

9.2.apakšpunktā 

minētajām prasībām  

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 

1.3.punkts; 6.sadaļa 

(Apliecinājums); 

Projekta 

iesniedzēja 

apliecinājums, ka 

projektam pieteiktā 

apgaismojuma 

infrastruktūra 

atrodas projekta 

iesniedzēja bilancē 

Apgaismojuma infrastruktūra 

atbilst MK noteikumu Nr.408 

9.2.apakšpunktā minētajām 

prasībām 

MK noteikumu Nr.408 9.2.apakšpunkts 

nosaka, ka projekta iesniedzējs var 

pretendēt uz finansējuma saņemšanu 

konkursa ietvaros, ja tā bilancē ir 

apgaismojuma infrastruktūra. 

 

 

 

Vadlīniju projekta iesniedzējiem 

5.pielikumā ir norādīts paraugs projekta 

iesniedzēja apliecinājumam, ka projektam 

pieteiktā apgaismojuma infrastruktūra 

atrodas projekta iesniedzēja bilancē. 

 

Jāpārpauda, vai apliecinājums ir 

noformēts uz projekta iesniedzēja oficiālās 

veidlapas, to ir parakstījusi projekta 

iesnieguma 1.2.apakšpunktā norādītā 

persona. 

 

Jāpārbauda, vai apliecinājumā norādītā 

informācija sakrīt ar citās projekta 

iesnieguma sadaļās norādīto informāciju. 

Nē Apgaismojuma infrastruktūra 

neatbilst MK noteikumu 

Nr.408 9.2.apakšpunktā 

minētajām prasībām 

1.4.  projekta iesniegums ir iesniegts vienā no šādiem veidiem: 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

1.4.1.  papīra dokumenta formā, 

un to ir parakstījis 

projekta iesniedzējs  

Jā Viss projekta 

iesniegums 

kopumā 

Projekta iesniegums ir 

iesniegts papīra dokumenta 

formā, un to ir parakstījis 

projekta iesniedzējs 

 

Jāpārbauda, vai projekta iesnieguma 

veidlapas titullapā, 1.1. apakšpunktā un 

1.2 apakšpunktā norādītā persona ar 

paraksta tiesībām ir tā pati persona, kas 

parakstījusi projekta iesnieguma 

veidlapas 6.sadaļu, bet ja nav, tad, vai to 

ir parakstījusi pilnvarotā persona 

(pilnvara tiek vērtēta pie 4.6. kritērija). 

Ja rodas šaubas, pārbauda datu bāzē 

Lursoft (komersanti) vai sazinās ar PI 

(pašvaldības un tās iestādes). 

 

 

 

Nē 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta iesniegums nav 

iesniegts papīra dokumenta 

formā un (vai) to nav 

parakstījis projekta 

iesniedzējs 

 

NA Projekta iesniegums ir 

iesniegts elektroniska 

dokumenta formā 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

1.4.2. elektroniska dokumenta 

formā, kurš satur drošu 

elektronisko parakstu un 

laika zīmogu 

 

Jā Viss projekta 

iesniegums 

kopumā  

Projekta iesniegums ir 

iesniegts elektroniska 

dokumenta formā (parakstīts 

ar drošu elektronisko parakstu 

un apliecināts ar laika zīmogu 

saskaņā ar Elektronisko 

dokumentu likumu), atsūtīts 

uz konkursa sludinājumā 

norādīto e-pasta adresi 

KPFIvertesana@lvif.gov.lv  

MK noteikumu Nr.408 27.2. apakšpunkts 

nosaka, ja projekta iesniegumu iesniedz 

elektroniska dokumenta formā, nosūtot pa 

elektronisko pastu, to paraksta ar drošu 

elektronisko pastu un apliecina ar laika 

zīmogu saskaņā ar Elektronisko 

dokumentu likumu. 

Atbilstoši Elektronisko dokumentu 

likumam 

drošs elektroniskais paraksts ir 

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. 

 

Saskaņā ar Elektronisko dokumentu 

likumu 

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. 

NA Projekta iesniegums ir 

iesniegts papīra formā nosūtot 

pa pastu vai iesniedzot 

personīgi 

mailto:KPFIvertesana@lvif.gov.lv
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

laika zīmogs ir elektroniski parakstīts 

apstiprinājums tam, ka elektroniskais 

dokuments ir noteiktā datumā un laikā 

iezīmēts pie sertifikācijas pakalpojumu 

sniedzēja. 

 

Iesniedzot projekta iesniegumu 

elektroniski, jāievēro arī Ministru kabineta 

2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 

„Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, 

noformēšanas, glabāšanas un aprites 

kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un 

kārtība, kādā notiek elektronisko 

dokumentu aprite starp valsts un 

pašvaldību iestādēm un fiziskajām un 

juridiskajām personām” noteiktās prasības 

 

1.5. projekta iesniegums ir 

ievietots slēgtā 

iepakojumā, ja projekta 

iesniegums ir iesniegts 

papīra formā 

Jā Viss projekta 

iesniegums 

kopumā 

projekta iesniegums ir 

ievietots slēgtā iepakojumā  

 

Jāpārbauda, vai iepakojums ir noformēts 

atbilstoši zemāk norādāmajām prasībām.  

Sākotnējo vērtējumu izdara VK sekretārs 

pirms projektu iesniegumu atvēršanas un 

pārbaudi fiksē projektu iesniegumu 

reģistrā (sarakstā).  

 

Nē projekta iesniegums nav 

ievietots slēgtā iepakojumā  
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

NA Projekta iesniegums ir 

iesniegts elektroniska 

dokumenta formā 

  

1.6. projekta iesniegums ir 

iesniegts atbildīgās 

iestādes noteiktajā 

termiņā 

 

Jā Termiņš ir norādīts 

konkursa 

sludinājumā, kas 

publicēts 

2015.gada 

19.februārī 

”Latvijas Vēstnesī” 

un atbildīgās 

iestādes mājas lapā 

www.varam.gov.lv 

un VIF mājas lapā 

www.lvif.gov.lv 

Termiņš projekta 

iesniegumu 

iesniegšanai ir 

2015.gada 19.marts 

(darba dienās no 

plkst.8.30 līdz 

Projekta iesniegums ir 

iesniegts atbildīgās iestādes 

norādītajā termiņā. 

Sākotnējo vērtējumu izdara VK sekretārs 

pirms projektu iesniegumu atvēršanas un 

pārbaudi fiksē projektu iesniegumu 

reģistrā (sarakstā). Vērtētājam 

jāpārbauda sekretāra konstatējums un 

jāizdara arī savs vērtējums, ja iesniegums 

iesniegts ar pasta starpniecību – 

pārbauda pasta zīmogu, ja personīgi –

VIF spiedogu un PI reģistrācijas lapu. 

 

MK noteikumu Nr.408 31. punkts nosaka, 

ka projektu iesniegumu iesniegšanas 

termiņš ir ne īsāks kā 20 darbdienas no 

konkursa izsludināšanas dienas. 

MK noteikumu Nr.408 32.punkts nosaka, 

ka VIF izskata tos projektu iesniegumus, 

kuri ir iesniegti VIF (personīgi vai 

elektroniski) vai nodoti pasta iestādē (pasta 

zīmogs) līdz konkursa sludinājumā 

norādītā termiņa beigām jeb 2015.gada 

19.martam. 

Nē Projekta iesniegums nav 

iesniegts atbildīgās iestādes 

norādītajā termiņā. 

http://www.varam.gov.lv/
http://www.lvif.gov.lv/
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

plkst. 17.30, ja 

iesniedz personīgi); 

pasta zīmogs uz 

aploksnes, VIF 

spiedogs par 

saņemšanu, 

projektu 

iesniegumu 

reģistrācijas lapa 

 

 

MK noteikumu Nr.408 33.punkts nosaka, 

ka VIF projekta iesnieguma iesniegšanas 

laiku nosaka saskaņā ar šādiem 

nosacījumiem: 

„33.1. ja projekta iesniegumu sūta pa 

pastu, par tā iesniegšanas laiku uzskata 

pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu; 

33.2. ja projekta iesniegumu iesniedz 

personīgi, par tā iesniegšanas laiku uzskata 

Vides investīciju fonda spiedogā norādīto 

projekta iesnieguma saņemšanas datumu; 

33.3. ja projekta iesniegumu iesniedz 

elektroniska dokumenta formā, par tā 

iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad 

projekta iesniegums ir nosūtīts pa 

elektronisko pastu.”. 

1.8. projekta iesniegumā un tā 

pielikumos 

iekļautā informācija ir 

patiesa un nav 

sagrozīta*** 

Jā Viss projekta 

iesniegums 

kopumā 

projekta iesniegumā un tā 

pielikumos 

iekļautā informācija ir patiesa 

un nav 

sagrozīta 

MK noteikumu Nr.408 48. un 49.punkts 

nosaka: 

„48. Vērtēšanas komisija, ja nepieciešams, 

pieaicinot neatkarīgus ekspertus, pārbauda 

projekta iesniegumā norādīto sasniedzamo 

rādītāju atbilstību projektā plānotajām 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

 

***- Atbilstību kritērijam 

vērtē, ja veic projekta 

iesniegumā norādītās 

informācijas atbilstības 

pārbaudi projektā 

plānotajām aktivitātēm 

un iesniegtajai 

tehniskajai informācijai 

atbilstoši MK noteikumu 

Nr.408 48.un 49.punktam 

Nē projekta iesniegumā un tā 

pielikumos 

iekļautā informācija nav 

patiesa un (vai) ir 

sagrozīta 

aktivitātēm un iesniegtajai tehniskajai 

dokumentācijai. Pārbaudes ietvaros 

vērtēšanas komisija vai tās pieaicinātie 

eksperti, ja nepieciešams, apseko projekta 

īstenošanas vietu, pārbaudot arī citu 

projekta iesniegumā sniegto informāciju, 

un projekta iesniedzējs nodrošina piekļuvi 

projekta īstenošanas vietai un 

dokumentācijai. 

49. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka 

projekta iesniedzējs projekta 

iesniegumā vai tā pielikumos ir sniedzis 

nepatiesu informāciju, kas neatbilst 

projekta iesnieguma apliecinājumam (MK 

noteikumu Nr.408 2.pielikuma 6.sadaļa) 

un MK noteikumu Nr.408 3.pielikumā 

minētiem kritērijiem, atbildīgā iestāde 

noraida projekta iesniegumu atbilstoši MK 

noteikumu Nr.408 3.pielikuma 

1.8.apakšpunktam”.  

Ja pārbaude netiek veikta, vērtēšanas 

komisijas sekretārs, noslēdzoties 

administratīvajai vērtēšanai, ieraksta NA! 

NA Netiek veikta projekta 

iesniegumā norādītās 

informācijas atbilstības 

pārbaude projektā plānotajām 

aktivitātēm un iesniegtajai 

tehniskajai informācijai 

atbilstoši MK noteikumu 

Nr.408 48.un 49.punktam 

2.  Projekta iesnieguma noformējuma atbilstības kritēriji 

2.1. projekta iesniegums ir 

sagatavots 

Jā Viss projekta 

iesniegums 

Projekta iesniegums ir 

sagatavots datorrakstā 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

datorrakstā Nē/Precizēt kopumā Projekta iesniegums nav 

sagatavots datorrakstā vai 

sagatavots daļēji datorrakstā 

43.punkts. 

Par nebūtisku neprecizitāti tiek uzskatīta 

atzīmju izdarīšana ar roku 5. sadaļā; 

lappušu numerācija. Šajos gadījumos PI 

nav jālūdz precizēt. 

2.2. projekta iesnieguma 

veidlapa ir pilnībā 

aizpildīta 

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapa  

Projekta iesnieguma veidlapa 

ir pilnībā aizpildīta 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

Par nebūtisku neprecizitāti tiek uzskatīta 

atzīmju neizdarīšana 5. sadaļā. Šajā 

gadījumā PI nav jālūdz precizēt. 

Nē/Precizēt Projekta iesnieguma veidlapa 

nav pilnībā aizpildīta 

2.3. projekta iesniegumā nav 

neatrunātu labojumu 

(dzēsumu, svītrojumu, 

aizkrāsojumu un 

papildinājumu) 

Jā Viss projekta 

iesniegums 

kopumā 

projekta iesniegumā nav 

neatrunātu labojumu 

(dzēsumu, svītrojumu, 

aizkrāsojumu un 

papildinājumu) 

Par nebūtisku neprecizitāti tiek uzskatīta 

atzīmju izdarīšana ar roku 5. sadaļā; 

lappušu numerācija. Projekta iesniegums 

nav noraidāms. Skat. pamatojumu pie 2.1. 

kritērija. 

Nē projekta iesniegumā ir 

neatrunāti labojumi (dzēsumi, 

svītrojumi, aizkrāsojumi vai 

papildinājumi) 

2.4. projekta iesnieguma 

veidlapa ir sagatavota 

latviešu valodā, izņemot 

projekta iesnieguma 

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapa, izņemot 

projekta 

projekta iesnieguma veidlapa 

ir sagatavota latviešu valodā, 

izņemot projekta iesnieguma 

veidlapas 2.2.2.apakšpunktu 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

veidlapas (MK 

noteikumu Nr.408 

2.pielikums) 

2.2.2.apakšpunktu 

Nē/Precizēt  iesnieguma 

veidlapas 

2.2.2.apakšpunktu  

projekta iesnieguma veidlapa 

nav sagatavota latviešu 

valodā 

2.5.  papildus iesniedzamie 

dokumenti ir sagatavoti 

latviešu valodā vai tiem 

ir pievienots apliecināts 

tulkojums latviešu 

valodā, ja tie nav latviešu 

valodā 

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 5.sadaļas 

2.-7.punktā 

norādītie papildus 

iesniedzamie 

dokumenti (ja 

attiecināms) 

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 MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

 

Tulkojums apliecināts atbilstoši 

22.08.2000. MK noteikumiem 

Nr.291”Kārtība, kādā apliecināmi 

dokumentu tulkojumi valsts valodā”. 

 

Par nebūtisku tiek uzskatīta svešvalodā 

iesniegtā ražotāja izsniegta tehniskā 

dokumentācija katrai iekārtai vai sistēmas 

elementam, kas tiek izmantots projektā, 

vai apgaismojuma programmās 

sagatavotas aprēķinu izdrukas, ja tajās 

norādītā informācija ir saprotama, ir 

norādīta citur projekta iesniegumā vai nav 

būtiska projektā plānoto aktivitāšu 

atbilstības izvērtēšanai. Minētajos 

gadījumos tulkojumu uz latviešu valodu 

var nepieprasīt izvirzot prasības projekta 

iesnieguma precizēšanai. 

Nē/Precizēt  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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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

2.6.  papildus iesniedzamie 

dokumenti ir 

oriģināleksemplāri vai to 

kopijas sagatavotas un 

apliecinātas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā 

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 5.sadaļas 

2.-7.punktā 

norādītie papildus 

iesniedzamie 

dokumenti (ja 

attiecināms) 

papildus iesniedzamie 

dokumenti ir 

oriģināleksemplāri vai arī to 

kopijas, kas sagatavotas un 

apliecinātas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā 

 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

 

Kopijām jābūt apliecinātām saskaņā ar 

Dokumentu juridiskā spēka likuma 6.pantu 

(stājies spējā 01.07.2010.) un MK 

28.09.2010 noteikumiem Nr. 916 

„Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība” 

Gadījumā, ja datne satur dokumentus, kas 

nav projekta iesniedzēja sagatavoti un 

parakstīti, tad tie jāpievieno PDF formātā 

vai ar autora elektronisko parakstu 

parakstītā formā. 

 

 

Nē/Precizēt  papildus iesniedzamie 

dokumenti nav 

oriģināleksemplāri vai arī nav 

to kopijas, kas sagatavotas un 

apliecinātas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā 

 

2.7. projekta iesniegumā 

visos aprēķinos 

izmantotā naudas vienība 

ir euro 

Jā Viss projekta 

iesniegums 

kopumā 

projekta iesniegumā lietotā 

naudas vienība ir euro 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

 

MK noteikumu Nr.408 29.6 apakšpunkts . 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

Nē/Precizēt projekta iesniegumā lietotā 

naudas vienība nav euro 

nosaka, ka projekta iesniegumā visos 

aprēķinos izmantotā naudas vienību ir 

euro. 

 

Vadlīnijas projektu iesniedzējiem nosaka, 

ka naudas vienībām euro ir jābūt 

norādītām ar precizitāti – divas zīmes aiz 

komata, procentiem ir jābūt norādītiem ar 

precizitāti – divas zīmes aiz komata.  

Ja procenti ietekmē KPFI finansējumu 

euro, tad nepieciešams izvirzīt nosacījumu 

par atbalsti intensitātes precizēšanu, 

norādot to ar precizitāti – sešas zīmes aiz 

komata. 

 

 

2.8. prasības, kas attiecas tikai uz tiem projekta iesniegumiem, kas iesniegti 

papīra formā: 

2.8.1. ir iesniegts viens 

oriģināleksemplārs 

un viena projekta 

iesniedzēja 

apliecināta kopija vai 

otrs iesnieguma 

Jā Viss projekta 

iesniegums 

kopumā 

ir iesniegts viens 

oriģināleksemplārs 

un viena projekta iesniedzēja 

apliecināta kopija vai otrs 

iesnieguma 

oriģināleksemplārs 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts 

 

Kopijām jābūt apliecinātām saskaņā ar 

Dokumentu juridiskā spēka likuma 6.pantu 

(stājies spējā 01.07.2010.) un 28.09.2010 



15 

 

Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

oriģināleksemplārs Nē/Precizēt Nav iesniegts viens 

oriģināleksemplārs 

un viena projekta iesniedzēja 

apliecināta kopija vai otrs 

iesnieguma 

oriģināleksemplārs 

MK noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 

Ja projekta iesniegumā tiek pievienots 

izdrukāts elektroniskais dokuments, 

elektroniskā dokumenta kopija, noraksts 

vai 

izraksts papīra formā, tad tiem jābūt 

apliecinātiem atbilstoši Dokumentu 

juridiskā spēka likuma 6.panta prasībām.  

 

 Atļauts iesniegt 2 korekti noformētus 

oriģināleksemplārus.  

 

 

NA 

 

 

 

Projekta iesniegums ir 

iesniegts elektroniska 

dokumenta formā. 

2.8.2. projekta iesniegumam ir 

pievienots kompaktdisks 

(CD) ar projekta 

iesnieguma veidlapu un 

MK noteikumu Nr.408 

28.5.apakšpunktā 

minēto projekta tehnisko 

raksturojumu 

elektroniskā formā 

(projekta iesnieguma 

veidlapa un projekta 

Jā Projekta 

iesniegumam 

pievienotais 

kompaktdisks 

Projekta iesniegumam ir 

pievienots kompaktdisks 

(CD) ar projekta iesnieguma 

veidlapu un MK noteikumu 

Nr.408 28.5.apakšpunktā 

minēto projekta tehnisko 

raksturojumu 

elektroniskā formā (projekta 

iesnieguma veidlapa un 

projekta 

tehniskais raksturojums 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts 

Ja vērtētājam neizdodas atvērt CD, 

jāmēģina to atvērt, izmantojot citu datoru 

un pārliecināties vai iesniegtais CD nav 

DVD . 

 

Jāpārbauda, vai projekta tehniskais 

raksturojums elektroniskā formā ir 

sagatavots gan PDF, gan DXL datņu 

formātā. Ja nav, nepieciešams lūgt 

precizēt.  
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

tehniskais raksturojums 

sagatavots 

DOC, DOCX, XLS, 

XLSX, JPG vai 

PDF datņu formātā)  

sagatavots 

DOC, DOCX, XLS, XLSX, 

JPG vai 

PDF datņu formātā) 

 

Nē/Precizēt Projekta iesniegumam nav 

pievienots vai ir pievienots 

daļēji kompaktdisks (CD) ar 

projekta iesnieguma veidlapu 

un MK noteikumu Nr.408 

28.5.apakšpunktā 

minēto projekta tehnisko 

raksturojumu 

elektroniskā formā (projekta 

iesnieguma veidlapa un 

projekta tehniskais 

raksturojums nav sagatavots 

vai sagatavots daļēji DOC, 

DOCX, XLS, XLSX, JPG vai 

PDF datņu formātā) 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

NA Projekta iesniegums ir 

iesniegts elektroniska 

dokumenta formā. 

2.8.3. projekta iesnieguma 

veidlapa un 

MK noteikumu Nr.408 

28.5.apakšpunktā 

minētais projekta 

tehniskais raksturojums 

papīra formā ir identisks 

ar projekta iesnieguma 

veidlapu un MK 

noteikumu Nr.408  

28.5.apakšpunktā minēto 

projekta tehnisko 

raksturojumu 

elektroniskā formā 

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapa; projekta 

iesniegumam 

pievienotais 

kompaktdisks 

Projekta iesnieguma veidlapa 

un MK noteikumu Nr.408 

28.5.apakšpunktā minētais 

projekta tehniskais 

raksturojums papīra formā ir 

identisks ar projekta 

iesnieguma veidlapu un MK 

noteikumu Nr.408 

28.5.apakšpunktā minēto 

projekta tehnisko 

raksturojumu 

elektroniskā formā 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts 

Ja vērtētājam neizdodas atvērt CD, 

jāmēģina to atvērt, izmantojot citu datoru 

un pārliecināties vai iesniegtais CD nav 

DVD . 

 

Nē/Precizēt projekta iesnieguma veidlapa 

un MK noteikumu Nr.408 

28.5.apakšpunktā minētais 

projekta tehniskais 

raksturojums papīra formā 

nav identisks ar projekta 

iesnieguma veidlapu un MK 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

noteikumu Nr.408  

28.5.apakšpunktā minēto 

projekta tehnisko 

raksturojumu elektroniskā 

formā 

NA Projekta iesniegums ir 

iesniegts elektroniska 

dokumenta formā. 

2.8.4. projekta iesnieguma 

oriģināleksemplārs ir 

cauršūts (caurauklots), 

kā arī otrs 

oriģināleksemplārs vai tā 

kopija ir cauršūta 

(caurauklota) 

Jā Projekta 

iesnieguma 

oriģināleksemplārs 

un tā kopija 

Projekta iesnieguma 

oriģināleksemplārs ir cauršūts 

(caurauklots), kā arī otrs 

oriģināleksemplārs vai tā 

kopija ir 

cauršūta (caurauklota) 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts 

Jāpārbauda, vai projekta iesniegums 

cauršūts atbilstoši MK 2010.gada 

28.septembra noteikumu Nr.916 

„Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība”  60.punktam. 

 

 

Nē/Precizēt Projekta iesnieguma 

oriģināleksemplārs nav 

cauršūts 

(caurauklots), kā arī otrs 

oriģināleksemplārs vai tā 

kopija nav 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

cauršūta (caurauklota))  

NA Projekta iesniegums ir 

iesniegts elektroniska 

dokumenta formā. 

 

2.8.5. visas projekta 

iesnieguma 

oriģināleksemplāra, otrā 

oriģināleksemplāra vai tā 

kopijas lapas 

ir numurētas 

Jā Projekta 

iesnieguma 

oriģināleksemplārs, 

projekta 

iesnieguma kopija 

Visas projekta iesnieguma 

oriģināleksemplāra, otrā 

oriģināleksemplāra vai tā 

kopijas lapas ir numurētas 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts 

 

Pieļaujams, ka atsevišķi numurēts katrs 

projekta iesnieguma veidlapas pielikums. 

Šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka lapas ir 

numurētas (beigās norādīts kopējais lapu 

skaits) un netiek prasīts pārnumurēt.  

 

Par būtisku neatbilstību netiek uzskatīta 

lappušu numerācija ar roku, nav 

nepieciešams izvirzīt pieprasījumu 

precizēt. 

 

Nē/Precizēt Visas projekta iesnieguma 

oriģināleksemplāra, otrā 

oriģināleksemplāra vai tā 

kopijas lapas nav numurētas 

vai ir sanumurētas daļēji 

NA Projekta iesniegums ir 

iesniegts elektroniska 

dokumenta formā. 

2.9. prasības, kas attiecas tikai uz projekta iesniegumiem, kas iesniegti elektroniska dokumenta formā: 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

2.9.1. elektroniskais dokuments 

ir sagatavots 

DOC, DOCX, XLS, 

XLSX, PDF vai 

JPG datņu formātā  

Jā Projekta 

iesniegums 

kopumā 

elektroniskais dokuments ir 

sagatavots DOC, DOCX, 

XLS, XLSX, PDF vai JPG 

datņu formātā  

 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts 

Gadījumā, ja datne satur dokumentus, kas 

nav projekta iesniedzēja sagatavoti un 

parakstīti, tad tie jāpievieno PDF formātā 

vai ar autora elektronisko parakstu 

parakstītā formā. 

 

Nē/Precizēt elektroniskais dokuments nav 

sagatavots DOC, DOCX, 

XLS, XLSX, PDF vai JPG 

datņu formātā  

 

NA Projekta iesniegums ir 

iesniegts papīra formā  

 

3. Projekta atbilstības kritēriji 

3.1. raksturota projekta 

iesniedzēja pieredze un 

finanšu stāvoklis, tai 

skaitā norādīts finanšu 

apgrozījums par 

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 1.3.un 

1.4.punkts  

Projekta iesniegumā ir 

raksturota projekta 

iesniedzēja pieredze un 

finanšu stāvoklis, tai 

skaitā norādīts finanšu 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts 

Neskaidrību gadījumā komersantiem ar 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

pēdējiem trijiem gadiem apgrozījums par pēdējiem 

trijiem gadiem 

precizējumiem var lūgt iesniegt 

deklarāciju vai gada bilances (pārskatus)  

par pēdējiem 3 gadiem (2014., 2013., 

2012.) 

Tas tiks ņemts vērā pie projekta 

iesnieguma kvalitātes vērtēšanas 

Jāpārbauda, vai informācijas 

atspoguļošanai par visiem 3 gadiem 

izmantotā naudas vienība ir euro un 

kvalitātes vērtēšanā jāņem vērā 

apgrozījums euro. 

Nē/Precizēt Projekta iesniegumā nav 

raksturota projekta 

iesniedzēja 

pieredze un finanšu stāvoklis, 

tai skaitā nav norādīts finanšu 

apgrozījums par pēdējiem 

trijiem gadiem 

3.2. izvirzītais projekta 

mērķis ir skaidri 

definēts 

Jā Viss projekta 

iesniegums 

kopumā 

Izvirzītais projekta mērķis ir 

skaidri definēts 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

 

MK noteikumu Nr.408 3.punkts nosaka, ka 

konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda 

emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 

izmantojot tādas tehnoloģijas 

un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj 

samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu. 

 

Nē Izvirzītais projekta mērķis 

nav skaidri definēts 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

3.2.1. projektā plānotās 

aktivitātes atbilst 

MK noteikumu Nr.408 

15.punktā minētajām 

atbalstāmajām 

aktivitātēm 

Jā Viss projekta 

iesniegums 

kopumā 

Projektā plānotās aktivitātes 

atbilst MK noteikumu Nr.408 

15.punktā minētajām 

atbalstāmajām 

aktivitātēm 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

 

MK noteikumu Nr.408 15.punkts nosaka: 

„15. Konkursa ietvaros atbalstāmas ir 

šādas projekta aktivitātes: 

15.1. esošo gaismekļu vai to sastāvdaļu 

demontāža, nomaiņa vai rekonstrukcija, 

pārejot uz energoefektīviem gaismekļiem, 

lai samazinātu energoresursu 

patēriņu; 

15.2. jaunu energoefektīvu gaismekļu 

iegāde un uzstādīšana; 

15.3. gaismekļu apgaismojuma līmeņa 

regulēšanas ierīču un aizsardzības 

automātikas (ar B vai C raksturlīkni) 

iegāde un uzstādīšana (šo aktivitāti īsteno 

kopā ar MK noteikumu Nr.408 15.1. vai 

15.2.apakšpunktā minēto aktivitāti); 

15.4. pievada uzstādīšana posmā no 

aizsardzības automātikas līdz 

gaismeklim, ja posma garums ir ne vairāk 

kā 15 metru (šo aktivitāti īsteno kopā 

ar MK noteikumu Nr.408 15.1. vai 

15.2.apakšpunktā minēto aktivitāti)”. 

15.5. esošā apgaismojuma sistēmas 

Nē/Precizēt Projektā plānotās aktivitātes 

neatbilst MK noteikumu 

Nr.408 15.punktā minētajām 

atbalstāmajām 

aktivitātēm 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

elementu (balstu, sadales skapju, 

stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa vadu 

un kabeļu līniju) nomaiņa vai 

rekonstrukcija. 

Skaidrojums terminam „apgaismojuma 

infrastruktūra”: 

 Vadlīnijas projektu iesniedzējiem 

„Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansēto projektu atklāta konkursa 

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūra” 

ietvaros (turpmāk-Vadlīnijas projektu 

iesniedzējiem) nosaka, ka „Apgaismojuma 

infrastruktūra” ir sistēma, kuru veido: 

- gaismeklis – elektrotehniska 

iekārta, kas sastāv no: 

-) gaismas avota, kas ir gaismu izstarojošs 

objekts: zemspiediena 

nātrija spuldze, augstspiediena nātrija 

spuldze, halogēnspuldze, 

kvēlspuldze, gaismu izstarojoša diode 

(LED) vai metālhalīda 

spuldze; 

-) reflektora (parasti no pulēta alumīnija) 

vai gaismu fokusējošas vai izkliedējošas 

lēcas; 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

-) barošanas bloka (arī saukts balasts, 

elektroniskais balasts): 

elektrotehniska iekārta, kas paredzēta 

pareizai un drošai gaismas avota 

pieslēgšanai pie elektriskā tīkla, lai tā 

darbībai nodrošinātu 

noteiktus tīkla parametrus; 

-) korpusa gaismas avota novietojumam un 

aizsardzībai;  

-  apgaismojuma līmeņa 

regulēšanas ierīce – 

elektrotehniska iekārta 

viena vai vairāku gaismekļu vai 

apgaismojuma līniju automātiskai 

vadībai atbilstoši attiecīgajam vadības 

algoritmam vai vadības 

signālam no centralizētās vadības 

sistēmas, lai regulētu 

apgaismojuma līmeni vai daudzumu uz 

apgaismojamās virsmas (piemēram, ar 

gaismekļu barošanas sprieguma vērtības 

regulēšanu un stabilizēšanu); 

- centralizēta vadības sistēma – 

datu pārraides tīkla vadība, kur 

viena 

datu pārraides tīkla stacija vada pārējās 

stacijas ar izvēles vai aptaujas procedūru 



25 

 

Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

palīdzību; 

-  aizsardzības automātika – 

īssavienojumu un pārslodzes 

aizsargierīces 

(automātslēdži) aktīvās slodzes 

aizsardzībai ar mazu divkārtīgu līdz 

trīskārtīgu palaides strāvu (A 

raksturlīkne), mazinduktīvai slodzei ar 

trīskārtīgu līdz četrkārtīgu palaides strāvu 

(B raksturlīkne) vai ja apgaismojuma 

līnijā ir 4,5 līdz desmitkārtīga palaides 

strāva (C 

nostrādes raksturlīkne); 

o pievads (balsta kabelis) – elektriskais 

kabelis apgaismojuma balstā (stabā), kas 

savieno gaismekli ar aizsardzības 

automātiku, ar 

maksimālo garumu līdz 15 metriem; 

- apgaismojuma energoapgādes 

tīkli (maģistrālie tīkli) – 

apgaismojuma 

līniju zemsprieguma (maiņspriegums 

nepārsniedz 1000 V) elektriskie tīkli, kas 

nodrošina sprieguma padevi no 

transformatora apakšstacijas 

līdz apgaismojuma līnijas gaismeklim. 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

3.3. sniegts projekta 

sasniegto rezultātu 

uzturēšanas apraksts pēc 

projekta pabeigšanas 

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 

2.5.punkts 

Sniegts projekta sasniegto 

rezultātu uzturēšanas apraksts 

pēc projekta pabeigšanas  

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

 

Papildus skatīt Vadlīnijas projektu 

iesniedzējiem 2.5.sadaļu. 
Nē/Precizēt Nav sniegts projekta 

sasniegto rezultātu 

uzturēšanas apraksts pēc 

projekta pabeigšanas  

3.4. sniegts projekta 

aktivitāšu īstenošanai 

izmantojamo publisko 

iepirkumu raksturojums  

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 

2.6.punkts 

Sniegts projekta aktivitāšu 

īstenošanai izmantojamo 

publisko iepirkumu 

raksturojums  

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

 

MK noteikumu Nr.408 7.punkts nosaka, ka 

iepirkumus, kas nepieciešami projekta 

sagatavošanai un īstenošanai, projekta 

iesnieguma iesniedzējs vai finansējuma 

saņēmējs veic: 

“7.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas 

reglamentē publisko iepirkumu, ja projekta 

iesniedzējs ir Latvijas Republikas 

pašvaldība, tās iestāde vai aģentūra; 

7.2. saskaņā ar iepirkuma procedūru un tās 

piemērošanas kārtību, ja projekta 

iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēts 

komersants (turpmāk – komersants)”, to  

kurus normatīvu konkrētā situācijā 

Nē/Precizēt Nav sniegts projekta 

aktivitāšu īstenošanai 

izmantojamo publisko 

iepirkumu raksturojums  
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

piemērot, vērtēt atbilstoši šajos normatīvos 

noteiktajam. 

 

Vadlīnijas projektu iesniedzējiem 

2.6.sadaļa nosaka, ka 2.6.sadaļā 

strukturizēti jāuzraksta (atbilstoši MK 

noteikumu Nr.408 2.1., 2.2., 2.3., 2.6., 2.7., 

2.8., 2.9., 2.10., apakšpunktiem) iepirkuma 

objekti un skaits katrai pozīcijai. 

Jāmin, kādi kritēriji tiks izvēlēti 

iepirkumam (piemēram, izdevīgums, 

iekārtu ilgmūžība, apkalpes regularitāte 

u.c.) un kādi dokumenti jau ir sagatavoti 

iepirkuma procedūrai. Ja sagatavoto 

dokumentu nav, tad jāraksturo kritēriji un 

plāni dokumentācijas izstrādei. 

3.5. sniegts galveno iekārtu 

specifikācijas 

raksturojums  

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 

2.7.punkts 

Sniegts galveno iekārtu 

specifikācijas 

raksturojums  

 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

 

Vadlīnijas projektu iesniedzējiem 

2.7.sadaļa nosaka, ka 2.7.punktā jāsniedz 

skaidrojums par objektā (-os) izvēlēto 

gaismas klasi un uzstādāmo 

iekārtu (atbilstoši MK noteikumu Nr.408 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

Nē/Precizēt Nav sniegts galveno iekārtu 

specifikācijas 

raksturojums 

2.1., 2.2., 2.3., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10.) 

izvēli un skaitu katrā objektā. Iekārtu 

tehniskos parametrus var pamatot ar firmu 

piedāvājumiem un iekārtu raksturojumiem, 

kas tostarp ir pieejamas publiskajos 

informācijas avotos. Nepieciešams arī 

pievienot ražotāja izsniegtu tehnisko 

dokumentāciju katrai iekārtai vai sistēmas 

elementam, kas tiek izmantots projektā! 

Šajā sadaļā jāsniedz arī skaidrojums par 

iekārtu jaudām, ilgmūžību un apkalpi. 

3.6. sniegti projekta tehniskie 

un sasniedzamie rādītāji 

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 

2.8.punkts 

Projekta iesniegumā ir sniegti 

projekta tehniskie un 

sasniedzamie rādītāji  

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

 

Papildus skatīt Vadlīnijas projektu 

iesniedzējiem 2.8.sadaļu. 

 

Nē/Precizēt Projekta iesniegumā nav 

sniegti projekta tehniskie un 

sasniedzamie rādītāji  
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

3.7. sniegti projekta 

efektivitātes rādītāji 

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 

2.9.punkts  

Projekta iesnieguma veidlapā 

ir sniegti projekta 

efektivitātes rādītāji  

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

 

Jāpārbauda 2.9.sadaļā veiktie aprēķini. 

 

MK noteikumu Nr.408 6. punkts nosaka, 

ka oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu 

projektam aprēķina saskaņā 

ar MK noteikumu Nr.408 1.pielikumu. 

 

Papildus skatīt Vadlīnijas projektu 

iesniedzējiem 2.9.sadaļu. 

 

 

 

 

Nē/Precizēt Projekta iesnieguma veidlapā 

nav sniegti projekta 

efektivitātes rādītāji  

 

 

 

 

 

 

3.8. projektā paredzētās 

aktivitātes plānots 

īstenot termiņā, kas 

noteikts saskaņā ar 

noteikumu 5.punktu 

Ja/precizēt Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 2.10.; 

2.11. un 4.3. punkts 

projektā paredzētās 

aktivitātes plānots 

īstenot ne vēlāk kā līdz 

2015.gada __.______, kā arī 

aktivitāšu izpildes laiki ir 

saprotami un 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

 

Projekta iesnieguma veidlapas 2.10. , 

2.11.  un 4.3. sadaļā ietvertajai 

informācijai ir jābūt savstarpēji 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

viennozīmīgi noteikti atbilstošai. 

 

 
Nē/Precizēt aktivitātes plānots 

īstenot ne vēlāk kā līdz 

2015.gada __.______, kā arī 

aktivitāšu izpildes laiki nav 

saprotami un 

viennozīmīgi noteikti 

3.9. norādīti projekta 

īstenošanas publicitātes 

pasākumi 

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 3.sadaļa 

Projekta iesniegumā ir 

norādīti projekta īstenošanas 

publicitātes pasākumi  

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

 

MK noteikumu Nr.408 56.punkts nosaka: 

“56. Lai nodrošinātu projekta publicitāti, 

finansējuma saņēmējs: 

56.1. pēc projekta īstenošanas izvieto 

finanšu instrumenta informatīvo plāksnīti 

saskaņā ar projekta līgumā noteiktajām 

prasībām; 

56.2. projekta īstenošanas laikā ne retāk kā 

reizi ceturksnī izvieto informāciju 

par projekta īstenošanu, finanšu 

izlietojumu un panākto oglekļa 

dioksīda emisiju samazinājumu vienā no 

šādiem informācijas popularizēšanas 

veidiem: 

56.2.1. vietējā laikrakstā; 

Nē/Precizēt Projekta iesniegumā nav 

norādīti projekta īstenošanas 

publicitātes pasākumi  
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

56.2.2. savā tīmekļa vietnē (ja tāda ir); 

56.3. veic citus publicitātes pasākumus pēc 

saviem ieskatiem”. 

 

Papildus skatīt Vides ministrijas rīkojumu 

„Par Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta logo un tā lietošanas 

nosacījumiem”  

3.10. projekta attiecināmās un neattiecināmās izmaksas 

3.10.1. projekta iesniegums 

atbilst MK noteikumu 

Nr.408 17., 18., 19., 20., 

21. un 22.punktā 

minētajām prasībām 

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 4.sadaļa; 

2.9.punkta 

6.apakšpunkts  

projekta iesniegums atbilst 

MK noteikumu Nr.408 17., 

18., 19., 20., 21. un 22.punktā 

minētajām prasībām  

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

 

Matemātiski jāpārbauda projekta 

iesnieguma veidlapas 4.sadaļa un 

jāpārbauda, vai atbilstoši veiktajiem 

aprēķiniem ir pareizi aizpildīts projekta 

iesnieguma veidlapas 2.9.punkta 

6.apakšpunkts. 

Jāpārbauda, vai projektā iekļautās 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

Nē/Precizēt projekta iesniegums neatbilst 

MK noteikumu Nr.408 17., 

18., 19., 20., 21. un 22.punktā 

minētajām prasībām  

attiecināmās izmaksas atbilst MK 

noteikumu Nr.408 17., 18., 19., 20., 21. un 

22.punktam. 

 

Vērst uzmanību uz Vadlīniju projektu 

iesniedzējiem norādīto. 

 
MK noteikumu Nr.408 17.punkts nosaka: 

“17. Atbalstāmas ir šādas projekta izmaksas atbilstoši 
MK noteikumu Nr.408 15.punktā minētajām 

aktivitātēm: 

17.1. gaismekļa vai to sastāvdaļu, apgaismojuma 
līmeņa regulēšanas ierīces, aizsardzības automātikas 

un pievada iegādes izmaksas; 

17.2. gaismekļa vai to sastāvdaļu demontāžas 
izmaksas, ja gaismekļa vietā tiek uzstādīts jauns 

energoefektīvs gaismeklis vai notiek gaismekļa vai to 

sastāvdaļu rekonstrukcija vai nomaiņa; 
17.3. gaismekļa vai to sastāvdaļu, apgaismojuma 

līmeņa regulēšanas ierīces, aizsardzības automātikas 

un pievada montāžas izmaksas”. 
17.4. esošās apgaismojuma sistēmas elementu (balstu, 

sadales skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa 

vadu un kabeļu līniju) nomaiņa vai rekonstrukcija. 
 

MK noteikumu Nr.408 18.punkts nosaka: 

“18. Konkursa ietvaros attiecināmās izmaksas ir 
projekta iesniedzēja papildu izmaksas, kas ir 

nepieciešamas, lai sasniegtu augstāku 

energoefektivitāti. Attiecināmās izmaksas projektam 

aprēķina, ja no MK noteikumu Nr.408 17.punktā 

minēto izmaksu summas tiek atņemta tā saucamā 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

fosilā bāze – 

projektā uzstādāmo vai nomaināmo (rekonstruējamo) 

gaismekļu skaita 

reizinājums ar 28,46 euro ”. 

 

MK noteikumu Nr.408 19.punkts nosaka: 
“19. Konkursa ietvaros MK noteikumu Nr.408 

18.punktā minētajām attiecināmām 

izmaksām ir šādi ierobežojumi: 
19.1. demontāžas darbi nedrīkst pārsniegt 7 % no 

kopējām attiecināmajām izmaksām; 

19.2. montāžas darbi kopā nedrīkst pārsniegt 10 % no 
kopējām attiecināmajām izmaksām; 

19.3. apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīces, 

aizsardzības automātikas un pievada iegāde nedrīkst 
pārsniegt 25 % no kopējām attiecināmajām 

izmaksām”. 

 

MK noteikumu Nr.408 21.punkts nosaka: 

“21.Neatbalstāmas ir šādas projekta izmaksas: 

21.1. izmaksas, kas saistītas ar esošā apgaismojuma 
energoapgādes tīkla un centralizētas vadības sistēmas 

renovāciju, rekonstrukciju vai izveidi no jauna; 

21.3. izmaksas, kas saistītas ar projekta vadības, 
zemes labiekārtošanas darbiem, ietves vai ielas 

seguma nomaiņu vai jaunu segumu izveidi un citu 

nepieciešamo mehānismu izmantošanu, kas nav 
paredzēti MK noteikumu Nr.408 

15.punktā; 

21.4. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja tie ir 
atgūstami no valsts budžeta; 

21.5. muitas nodokļi un nodevas; 

21.6. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, 

noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, 



34 

 

Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

soda procenti, maksājumi par naudas 

pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā 

ar valūtas maiņu, maksa par finanšu transakcijām un 

citi tiešie finansiālie izdevumi; 

21.7. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas; 

21.8. līzinga izmaksas; 
21.9. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma 

veidlapas un citu papildu dokumentu sagatavošanu; 

21.10. jebkāda veida pārvietojamās tehnikas un 
transportlīdzekļu iegādes izmaksas; 

21.11. izmaksas, kas ir lielākas par MK noteikumu 

Nr.408 19.punktā minētiem 
ierobežojumiem; 

21.12. izmaksas, kas pārsniedz apstiprinātajā projektā 

paredzēto 
attiecināmo izmaksu apmēru; 

21.13. citas izmaksas, kas nav noteiktas, kā 

atbalstāmas. 

 

MK noteikumu Nr.22 punkts nosaka, ka konkursa 

ietvaros neattiecināmās izmaksas ir MK noteikumu 
Nr.408 21.punktā minētās izmaksas, kā arī MK 

noteikumu Nr.408 18.punktā noteiktā fosilā bāze. 

 
Papildus skatīt MK noteikumu Nr.408 20.punktu. 

 

3.10.2. projektam pieprasītais 

finanšu instrumenta 

finansējums nav mazāks 

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 4.sadaļa 

projektam pieprasītais finanšu 

instrumenta finansējums nav 

mazāks kā 21 343,08 euro 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

kā 21 343,08 euro Nē/Precizēt projektam pieprasītais finanšu 

instrumenta finansējums ir 

mazāks kā 21 343,08 euro 

3.10.3. projektam pieprasītais 

finanšu instrumenta 

finansējums nav lielāks 

kā 1 422 871,81 euro 

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 4.sadaļa 

projektam pieprasītais finanšu 

instrumenta finansējums nav 

lielāks kā 1 422 871,81 euro 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

 

Nē/Precizēt projektam pieprasītais finanšu 

instrumenta finansējums ir 

lielāks kā 1 422 871,81 euro 

3.10.4. projektam pieprasītais 

finanšu instrumenta 

finansējums nepārsniedz 

70 % no projekta 

kopējām attiecināmajām 

izmaksām 

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 4.sadaļa 

projektam pieprasītais finanšu 

instrumenta finansējums 

nepārsniedz 70 % no projekta 

kopējām attiecināmajām 

izmaksām 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

Vērtētājs pārrēķina ar precizitāti līdz 6 

zīmēm aiz komata. 

Nē/Precizēt projektam pieprasītais finanšu 

instrumenta finansējums 

pārsniedz 

70 % no projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

4. Papildus iesniedzamie dokumenti 

4.1. projekta iesniedzēja 

lēmums par 

projekta īstenošanu, kuru 

ir parakstījis komersanta 

pārstāvis vai pašvaldības, 

tās iestādes vai aģentūras 

vadītājs un kurā 

norādītas projekta 

kopējās attiecināmās 

izmaksas un projekta 

iesniedzēja 

līdzfinansējuma apjoms, 

vai minētā lēmuma 

izraksts 

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 1.2., 4. 

sadaļa; 5.sadaļas 

2.punkts; projekta 

iesniedzēja 

apliecinājums par 

līdzfinansējuma 

nodrošināšanu  

Projekta iesniegumā ir 

pievienots projekta 

iesniedzēja lēmums par 

projekta īstenošanu, kuru ir 

parakstījis komersanta 

pārstāvis vai pašvaldības, 

tās iestādes vai aģentūras 

vadītājs un kurā norādītas 

projekta kopējās attiecināmās 

izmaksas un projekta 

iesniedzēja līdzfinansējuma 

apjoms, vai minētā lēmuma 

izraksts 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

 

Projekta iesniedzēja lēmuma paraugs ir 

norādīts Vadlīniju projektu iesniedzējiem 

1.pielikumā.  

Ja tiek konstatēta kļūda aprēķinos 

(projekta iesnieguma veidlapas 4.sadaļā), 

nepieciešams izvirzīt nosacījumu par 

jauna vai precizēta lēmuma iesniegšanu. 

Ja norādītās summas lēmumā ir lielākas 

nekā nepieciešamas, tad lēmums tiek 

uzskatīts par atbilstošu, ja mazākas-tad 

par neatbilstošu un to ir nepieciešams 

precizēt. 

Divu atsevišķu dokumentu vietā projekta 

iesniedzējs var iesniegt arī vienu lēmumu, 

kurā ietvertas gan 4.1.apakšpunktā, gan 

4.3.2.apakšpunktā noteiktās prasības. 

Nē/Precizēt Projekta iesniegumā nav 

pievienots projekta 

iesniedzēja lēmums par 

projekta īstenošanu, kuru ir 

parakstījis komersanta 

pārstāvis vai pašvaldības, 

tās iestādes vai aģentūras 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

vadītājs un kurā norādītas 

projekta kopējās attiecināmās 

izmaksas un projekta 

iesniedzēja līdzfinansējuma 

apjoms, vai minētā lēmuma 

izraksts 

4.2. projekta iesniedzēja 

apliecinājums, ka 

projektam pieteiktā 

apgaismojuma 

infrastruktūra atrodas 

projekta iesniedzēja 

bilancē, norādot 

gaismekļu skaitu, tipu un 

sadalījumu pa jaudām 

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 1.2., 

1.3.punkts; 

5.sadaļas 3.punkts; 

6.sadaļa; projekta 

iesniedzēja 

apliecinājums, ka 

projektam pieteiktā 

infrastruktūra 

atrodas projekta 

iesniedzēja bilancē  

Projekta iesniegumam ir 

pievienots projekta 

iesniedzēja apliecinājums, ka 

projektam pieteiktā 

apgaismojuma infrastruktūra 

atrodas projekta iesniedzēja 

bilancē, norādot gaismekļu 

skaitu, tipu un sadalījumu pa 

jaudām 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

 

 

Projekta iesniedzēja apliecinājuma 

paraugs ir norādīts Vadlīniju projektu 

iesniedzējiem 5.pielikumā.  

 

Vadlīniju projektu iesniedzējiem ir lūgts 

projekta iesniedzējam pievienot 

dokumentus, kas apliecina, ka projekta 

iesniedzēja bilancē ir apgaismojuma 

infrastruktūra. 

Jāpārbauda, vai apliecinājums ir 

noformēts uz projekta iesniedzēja 

oficiālās veidlapas!!! 

Ja pie projektu iesnieguma NAV 

pievienoti šādi dokumenti, tad caur 

precizējumiem jālūdz projekta iesniedzēju 

Nē/Precizēt Projekta iesniegumam nav 

pievienots projekta 

iesniedzēja apliecinājums, ka 

projektam pieteiktā 

apgaismojuma infrastruktūra 

atrodas projekta iesniedzēja 

bilancē, norādot gaismekļu 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

skaitu, tipu un sadalījumu pa 

jaudām 

šādus dokumentus pievienot! 

 

 

 

4.3. Apliecinājums par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu 

4.3.1. ja līdzfinansējumu 

nodrošina projekta 

iesniedzējs, kas ir 

komersants, tas 

iesniedz savu 

apliecinājumu par 

projektam nepieciešamā 

līdzfinansējuma 

nodrošināšanu 

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 1.2., 4. 

sadaļa; 5.sadaļas 

4.1.punkts; 

apliecinājums par 

projekta 

līdzfinansējuma 

nodrošināšanu 6. 

sadaļa (atbildīgā 

Projekta iesniegumam ir 

pievienots komersanta 

apliecinājums par projektam 

nepieciešamā līdzfinansējuma 

nodrošināšanu 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

 

Ja tiek konstatēta kļūda projekta 

iesnieguma veidlapas 4.sadaļā, jāprasa 

jauns apliecinājums. 

Ja norādītās summas apliecinājumā ir 

lielākas nekā nepieciešamas, tad 

apliecinājums (lēmums) tiek uzskatīts par 

atbilstošu, ja mazākas-tad par 



39 

 

Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

Nē/Precizēt persona un summa, 

procenti pirms 

paraksta) 

Projekta iesniegumam nav 

pievienots komersanta 

apliecinājums par projektam 

nepieciešamā līdzfinansējuma 

nodrošināšanu 

neatbilstošu un ir nepieciešams precizēt. 

 

Projekta iesniedzēja apliecinājuma 

paraugs ir norādīts Vadlīniju projektu 

iesniedzējiem 2.pielikumā.  

NA Projekta līdzfinansējumu 

nenodrošina projekta 

iesniedzējs, kas ir 

komersants, ar savu 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

apliecinājumu 

4.3.2. ja līdzfinansējumu 

nodrošina Latvijas 

Republikas pašvaldība, 

tās iestāde vai aģentūra, 

projekta iesniedzējs 

iesniedz Latvijas 

Republikas pašvaldības 

lēmumu par 

līdzfinansējuma 

nodrošināšanu 

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 1.2., 4. 

sadaļa; 5.sadaļas 

4.2.punkts; lēmums 

par projekta 

līdzfinansējuma 

nodrošināšanu ;6. 

sadaļa (atbildīgā 

persona un summa, 

% pirms paraksta) 

Projekta iesniegumam ir 

pievienots Latvijas 

Republikas pašvaldības 

lēmums par līdzfinansējuma 

nodrošināšanu 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

 

Ja tiek konstatēta kļūda projekta 

iesnieguma veidlapas 4.sadaļā, 

nepieciešams lūgt iesniegt jaunu 

apliecinājums. 

Ja norādītās summas apliecinājumā ir 

lielākas nekā nepieciešamas, tad 

apliecinājums (lēmums) tiek uzskatīts par 

atbilstošu, ja mazākas-tad par 

neatbilstošu un ir nepieciešams precizēt. 

 

Lēmuma paraugs ir norādīts Vadlīniju 

projektu iesniedzējiem 3.pielikumā.  

Divu atsevišķu dokumentu vietā projekta 

iesniedzējs var iesniegt arī vienu lēmumu, 

kurā ietvertas gan 4.1.apakšpunktā, gan 

4.3.2.apakšpunktā noteiktās prasības. 

Nē/Precizēt Projekta iesniegumam nav 

pievienots Latvijas 

Republikas pašvaldības 

lēmums par līdzfinansējuma 

nodrošināšanu 

NA Projekta līdzfinansējumu 

nenodrošina Latvijas 

Republikas pašvaldība, tās 

iestāde vai aģentūra 



41 

 

Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

4.3.3. ja līdzfinansējumu 

nodrošina kredītiestāde, 

projekta iesniedzējs 

iesniedz savu 

apliecinājumu par 

projektam nepieciešamā 

līdzfinansējuma 

nodrošināšanu, 

norādot kredītiestādi, 

kurā kredīts 

pieprasīts  

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 1.2., 4. 

sadaļa; 5.sadaļas 

4.3.punkts; 

apliecinājums par 

projekta 

līdzfinansējuma 

nodrošināšanu ;6. 

sadaļa (atbildīgā 

persona un summa, 

% pirms paraksta)  

Projekta iesniegumam ir 

pievienots projekta 

iesniedzēja apliecinājums par 

līdzfinansējuma 

nodrošināšanu, norādot 

kredītiestādi, kurā kredīts 

pieprasīts  

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

 

Ja tiek konstatēta kļūda projekta 

iesnieguma veidlapas 4.sadaļā, jāprasa 

jauns apliecinājums. 

Ja norādītās summas apliecinājumā ir 

lielākas nekā nepieciešamas, tad 

apliecinājums (lēmums) tiek uzskatīts par 

atbilstošu, ja mazākas-tad par 

neatbilstošu un ir nepieciešams precizēt. 

Apliecinājuma paraugs ir norādīts 

Vadlīniju projektu iesniedzējiem 

4.pielikumā.  
 

 
Nē/Precizēt Projekta iesniegumam nav 

pievienots projekta 

iesniedzēja apliecinājums par 

līdzfinansējuma 

nodrošināšanu, norādot 

kredītiestādi, kurā kredīts 

pieprasīts 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

NA 

 

Līdzfinansējums netiek 

nodrošināts ar kredītu no 

kredītiestādes 

4.3.4. ja līdzfinansējumu 

nodrošina privātpersona, 

kas nav kredītiestāde, 

projekta iesniedzējs 

iesniedz dokumentus, 

kas pierāda, ka 

līdzfinansētāja rīcībā ir 

projekta līdzfinansēšanai 

nepieciešamais 

līdzekļu apjoms 

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 1.2., 4. 

sadaļa; 5.sadaļas 

4.4.punkts; 

dokumenti, kas 

pierāda, ka 

līdzfinansētāja 

(privātpersonas ) 

rīcībā ir līdzekļi 

projekta 

līdzfinansējuma 

nodrošināšanai;6. 

sadaļa (atbildīgā 

perona un summa, 

procenti pirms 

paraksta) 

Projekta iesniegumam ir 

pievienoti dokumenti, kas 

pierāda, ka līdzfinansētāja 

(privātpersonas) rīcībā ir 

nepieciešamie līdzekļiem 

projekta līdzfinansējuma 

nodrošināšana  

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

Jāpārbauda pievienotie dokumenti, 

piemēram, uzņēmuma gada bilance vai 

kredītiestādes apliecināta bankas konta 

izdruka. 

 

Ja tiek konstatēta kļūda projekta 

iesnieguma veidlapas 4.sadaļā, jāprasa 

jauns apliecinājums. 

Ja norādītās summas apliecinājumā ir 

lielākas nekā nepieciešamas, tad 

apliecinājums (lēmums) tiek uzskatīts par 

atbilstošu, ja mazākas-tad par 

neatbilstošu un ir nepieciešams precizēt. 

 

 

 

 

 

 

Nē/Precizēt Projekta iesniegumam nav 

pievienoti dokumenti, kas 

pierāda, ka līdzfinansētāja 

(privātpersonas) rīcībā ir 

nepieciešamie līdzekļiem 

projekta līdzfinansējuma 

nodrošināšana  

NA Līdzfinansējums netiek 

nodrošināts no privātpersonas 

līdzekļiem, kas nav projekta 

iesniedzējs vai kredītiestāde 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

 

4.4. iepirkuma procedūras 

veikšanai nepieciešamās 

tehniskās specifikācijas 

Jā Viss projekta 

iesniegums 

kopumā, tai skaitā 

5.sadaļas 5.punkts; 

tehnikās 

specifikācijas 

Projekta iesniegumam ir 

pievienotas iepirkuma 

procedūras veikšanai 

nepieciešamās tehniskās 

specifikācijas 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

 

Jāsalīdzina projekta iesniegumā sniegtā 

informācija par iekārtām ar 

pievienotajām tehniskajām 

specifikācijām. 

 

Nē/Precizēt Projekta iesniegumam ir 

pievienotas iepirkuma 

procedūras veikšanai 

nepieciešamās tehniskās 

specifikācijas 

4.5. projekta tehniskais raksturojums: 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

4.5.1. katras ielas vai publiskās 

teritorijas profila shēma 

(vismaz mērogā 1:1000), 

kurā paredzēts īstenot 

projektu, norādot 

attālumus starp 

esošajiem balstiem, trošu 

izvietojumu un garumus, 

gaismekļu stiprinājumus 

ēku sienās, to augstumus 

un savstarpējos 

attālumus 

Jā Viss projekta 

iesniegums 

kopumā, tai skaitā 

5.sadaļas 

6.1.punkts; katras 

ielas vai publiskās 

teritorijas 

profila shēma 

Projekta iesniegumā ir 

pievienots katras ielas vai 

publiskās teritorijas 

profila shēma (vismaz 

mērogā 1:1000), kurā 

paredzēts īstenot projektu, 

norādot attālumus starp 

esošajiem balstiem, trošu 

izvietojumu un garumus, 

gaismekļu stiprinājumus ēku 

sienās, to augstumus un 

savstarpējos attālumus. 

Pievienotajam 

kartogrāfiskajam materiālam 

jeb profila shēmai 

jānodrošina iespēja novērtēt 

plānoto projekta aktivitāšu 

ģeogrāfisko novietojumu 

projekta teritorijā, (piemēram 

ir norādīti ielu, laukumu 

nosaukumi māju 

nosaukumus, Nr., raksturīgi 

objekti, kas ļauj viennozīmīgi 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

Jāpievērš uzmanība profila shēmas 

noformējumam – rasējumam jāatbilst MK 

noteikumos Nr.408 un projektu iesniedzēju 

vadlīnijās norādītajām prasībām, norādot 

attālumus starp esošajiem balstiem, trošu 

izvietojumu un garumus, gaismekļu 

stiprinājumus ēku sienās to augstumus un 

savstarpējos attālumus, tā arī gaismekļu 

jaudas un tipu. 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

identificēt shēmas 

ģeogrāfisko un telpisko 

novietojumu.  

Nē/Precizēt Projekta iesniegumā nav 

pievienots katras ielas vai 

publiskās teritorijas profila 

shēma (vismaz mērogā 

1:1000), kurā paredzēts 

īstenot projektu, norādot 

attālumus starp esošajiem 

balstiem, trošu izvietojumu 

un garumus, gaismekļu 

stiprinājumus ēku 

sienās, to augstumus un 

savstarpējos attālumus, vai arī 

pievienotā profila shēma nav 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

ģeogrāfiski piesaistīta un 

identificējams ģeogrāfiskais 

un telpiskais ielas posma vai 

ielas novietojums. 

4.5.2. projektējamā 

apgaismojuma aprēķini 

katrai projekta profila 

shēmai, kurā paredzēts 

īstenot projektu 

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 2.8.; 

2.9.punkts; 

5.sadaļas 

6.2.punkts; 

projektējamā 

apgaismojuma 

aprēķini katrai 

projekta profila 

shēmai 

Projekta iesniegumā ir 

pievienoti projektējamā 

apgaismojuma aprēķini katrai 

projekta profila shēmai, kurā 

paredzēts īstenot projektu 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

Vērst uzmanību uz Vadlīniju projektu 

iesniedzējiem norādīto informāciju. 

 

 

Ja, piemēram, ir 3 profila shēmas 3 

dažādām ielām, tad ir nepieciešami 3 

aprēķini katrai profila shēmai (katrai 

ielai). 

Nē/Precizēt Projekta iesniegumā nav 

pievienoti projektējamā 

apgaismojuma aprēķini katrai 

projekta profila shēmai, kurā 

paredzēts īstenot projektu 

4.5.3. oglekļa dioksīda emisiju 

samazinājuma 

aprēķini 

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 

2.9.apakšpunkts 

Projekta iesniegumā ir veikti 

oglekļa dioksīda emisiju 

samazinājuma 

aprēķini 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

Vērst uzmanību uz Vadlīniju projektu 

iesniedzējiem norādīto informāciju. 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

Nē/Precizēt Projekta iesniegumā nav 

veikti oglekļa dioksīda 

emisiju samazinājuma 

aprēķini 

Jāpārbauda, vai projekta iesniegumam 

pievienotā CO2 emisiju samazinājuma 

aprēķina (5.sadaļas 6.3.apakšpunktā 

minētais papildus iesniedzamais 

dokuments) rezultāti atbilst tam, kas 

norādīts projekta iesnieguma veidlapas 

2.9.apakšpunktā. 

4.5.4. elektroenerģijas patēriņš 

pirms un pēc projekta 

īstenošanas, norādot 

esošo un projektējamo 

gaismekļu jaudu un tipu 

Jā Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 

2.8.apakšpunkts; 

5.sadaļas 

6.4.apakšpunkts;  

Projekta iesniegumā ir 

norādīts elektroenerģijas 

patēriņš pirms un pēc 

projekta īstenošanas, norādot 

esošo un projektējamo 

gaismekļu jaudu un tipu 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

 

Vērst uzmanību uz Vadlīniju projektu 

iesniedzējiem norādīto informāciju. 

 

 Nē/Precizēt Projekta iesniegumā nav 

norādīts elektroenerģijas 

patēriņš pirms un pēc 

projekta īstenošanas, norādot 

esošo un projektējamo 

gaismekļu jaudu un tipu 



48 

 

Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

4.5.5. projekta īstenošanas 

vietas ielas 

apgaismojuma klase. Ja 

tā nav noteikta, tad 

norādīt visus parametrus, 

pēc kuriem izvēlēta 

apgaismojuma 

kategorija – satiksmes 

intensitāte, ceļa vai ielas 

raksturojums:sazarojumi, 

krustojumi, to 

apgrūtinājumi un 

šķēršļi, ietves, veloceliņi 

Jā Viss projekta 

iesniegums 

kopumā, tai skaitā 

5.sadaļas 

6.5.punkts;  

Projekta iesniegumā ir 

norādīta projekta īstenošanas 

vietas ielas apgaismojuma 

klase. Ja tā nav noteikta, tad 

norādīt visus parametrus, 

pēc kuriem izvēlēta 

apgaismojuma kategorija – 

satiksmes intensitāte, ceļa vai 

ielas raksturojums: 

sazarojumi, 

krustojumi, to apgrūtinājumi 

un šķēršļi, ietves, veloceliņi 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

 

Nē/Precizēt Projekta iesniegumā nav 

norādīta projekta īstenošanas 

vietas ielas 

apgaismojuma klase. Ja tā 

nav noteikta, tad norādīt visus 

parametrus, 

pēc kuriem izvēlēta 

apgaismojuma 

kategorija – satiksmes 

intensitāte, ceļa vai ielas 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

raksturojums: sazarojumi, 

krustojumi, to apgrūtinājumi 

un 

šķēršļi, ietves, veloceliņi 

4. 6. ja projekta iesniegumu 

iesniedz projekta 

iesniedzēja pilnvarotā 

persona, pilnvara par 

tiesībām pārstāvēt 

projekta iesniedzēju 

konkursā un veikt 

visas darbības, kas 

nepieciešamas projekta 

iesniedzēja pienākumu 

atbilstošai izpildei 

saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.408 

Jā  Projekta 

iesnieguma 

veidlapas 1.2. un 6. 

sadaļas, 5.sadaļas 

7.punkts; pilnvara 

(ja attiecināms) 

Projekta iesniegumā ir 

pievienota pilnvara, kurā 

attiecīgā persona ir pilnvarota 

ar tiesībām pārstāvēt projekta 

iesniedzēju konkursā un veikt 

visas darbības, kas 

nepieciešamas projekta 

iesniedzēja pienākumu 

atbilstošai izpildei saskaņā ar 

MK noteikumiem Nr.408 

Ja kritērijā konstatēta neatbilstība, jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.408 40., 42. un 

43.punkts. 

 

Pilnvarai par projekta iesniedzēja 

pilnvarotās personas paraksta tiesībām ir 

jābūt iesniegtai tajā gadījumā, ja projekta 

iesniegumu paraksta cita persona, kas nav 

projekta iesniedzēja atbildīgā persona.  

 

 

Nē Projekta iesniegumā nav 

pievienota pilnvara, kurā 

attiecīgā persona ir pilnvarota 

ar tiesībām pārstāvēt 

projekta iesniedzēju konkursā 

un veikt visas darbības, kas 

nepieciešamas projekta 

iesniedzēja pienākumu 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

Kritērija Nr. 

Atbilstoši MK 

noteikumu 

Nr.408 

3.pielikumam 

Kritērijs 
Iespējamais 

vērtējums 

Vieta projekta 

iesniegumā/citos 

informācijas 

avotos 

Vērtējuma raksturojums Vērtējuma pamatojums, piezīmes 

atbilstošai izpildei saskaņā ar 

MK noteikumiem Nr.408 

NA Projekta iesniegumu ir 

parakstījusi paraksttiesīgā 

persona 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

 

KVALITĀTES VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI ATBILSTOŠI MK NOTEIKUMU NR.408 4.PIELIKUMAM 

 

 

Nr.p.k. Kritērijs 

Kritērija rādītāji 
Iespējamais 

punktu skaits 
Vērtējuma raksturojums 

Vērtējuma 

pamatojums, 

piezīmes 

1. CO2 emisijas 

samazinājums  

 0-30   Projekta iesnieguma 

veidlapas 2.9.sadaļa 

6., 7., 8.punkts 

1.1. attiecība starp CO2 

emisiju samazinājumu 

gadā un projektā 

plānoto uzstādāmo 

apgaismojuma jaudu 

(tCO2 gadā /MW) 

 0-10   

1.2. attiecība starp CO2 

emisiju samazinājumu 

gadā un 

projektam pieprasītā 

finanšu instrumenta 

finansējumu (tCO2 

gadā /euro) 

 0-10   

1.3. CO2 emisiju 

samazinājums 

gaismekļa kalpošanas 

laikā (tCO2) 

 0-10   
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

2. Projekta iesniedzēja 

līdzfinansējuma apjoms 

no kopējām 

attiecināmām izmaksām  

 

 0-10   

2.1.  projekta iesniedzēja 

līdzfinansējuma apjoms no 

kopējām attiecināmām izmaksām ir 

lielāks par 50 % 

10 

 

Projekta iesniedzēja 

līdzfinansējuma apjoms no 

kopējām attiecināmām 

izmaksām ir lielāks par 50 

% 

Projekta iesnieguma 

veidlapas 4.3.punkta 

7.kolonnā norādītais 

rādītājs. 

2.2  projekta iesniedzēja 

līdzfinansējuma apjoms no 

kopējām attiecināmām izmaksām 

no 45 % līdz 

50 % (neieskaitot) 

8 projekta iesniedzēja 

līdzfinansējuma apjoms no 

kopējām attiecināmām 

izmaksām no 45 % līdz 50 

% (neieskaitot) 

2.3.  projekta iesniedzēja 

līdzfinansējuma apjoms no 

kopējām attiecināmām izmaksām 

no 40 % līdz 

45 % (neieskaitot) 

6 

 

 

 

 

 

projekta iesniedzēja 

līdzfinansējuma apjoms no 

kopējām attiecināmām 

izmaksām no 40 % līdz 45 

% (neieskaitot) 

2.4.  projekta iesniedzēja 

līdzfinansējuma apjoms no 

kopējām attiecināmām izmaksām 

no 35 % līdz 

40 % (neieskaitot) 

4 projekta iesniedzēja 

līdzfinansējuma apjoms no 

kopējām attiecināmām 

izmaksām no 35 % līdz 40 

% (neieskaitot) 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

2.5.  projekta iesniedzēja 

līdzfinansējuma apjoms no 

kopējām attiecināmām izmaksām 

no 30 % līdz 

35 % (neieskaitot) 

2 projekta iesniedzēja 

līdzfinansējuma apjoms no 

kopējām attiecināmām 

izmaksām no 30 % līdz 35 

% (neieskaitot) 

2.6.  projekta iesniedzēja 

līdzfinansējuma apjoms no 

kopējām attiecināmām izmaksām ir 

mazāks par 

30 % (neieskaitot) 

0 projekta iesniedzēja 

līdzfinansējuma apjoms no 

kopējām attiecināmām 

izmaksām ir mazāks par 30 

% (neieskaitot) 

3. Projekta iesniedzēja 

finansiālais stāvoklis 

 

 0-2   

3.1.  projekta iesniedzēja iepriekšējo 

triju gadu vidējais 

finanšu apgrozījums vai budžeta 

ieņēmumi gadā ir 

vairāk nekā trīs reizes lielāki par 

projekta kopējām 

izmaksām 

2 

 

projekta iesniedzēja 

iepriekšējo triju gadu 

vidējais finanšu apgrozījums 

vai budžeta ieņēmumi gadā 

ir 

vairāk nekā trīs reizes lielāki 

par projekta kopējām 

izmaksām 

Projekta iesnieguma 

veidlapas 1.4.punktā 

norādītais vidējais 

neto apgrozījums par 

2014.; 2013. un 

2012.gadu jādala ar 

projekta kopējām 

izmaksām (euro), 

kas norādītas 

projekta iesnieguma 

veidlapas 4.3.punkta 

2.kolonnā „Kopējās 

izmaksas”. 

3.2  projekta iesniedzēja iepriekšējo 

triju gadu vidējais 

finanšu apgrozījums vai budžeta 

ieņēmumi gadā ir 

līdz trijām reizēm lielāki par 

projekta kopējām 

1 projekta iesniedzēja 

iepriekšējo triju gadu 

vidējais finanšu apgrozījums 

vai budžeta ieņēmumi gadā 

ir 

līdz trijām reizēm lielāki par 
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Vērtēšanas vadlīnijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvās, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „„Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

izmaksām) 

 

projekta kopējām 

izmaksām 

3.3.  projekta iesniedzēja iepriekšējo 

triju gadu vidējais 

finanšu apgrozījums vai budžeta 

ieņēmumi gadā ir 

mazāki nekā projekta kopējās 

izmaksas vai projekta 

iesniedzējs ir izveidots pēdējo divu 

gadu laikā 

0 

 

 

 

 

 

projekta iesniedzēja 

iepriekšējo triju gadu 

vidējais 

finanšu apgrozījums vai 

budžeta ieņēmumi gadā ir 

mazāki nekā projekta 

kopējās izmaksas vai 

projekta iesniedzējs ir 

izveidots pēdējo divu gadu 

laikā 

4. Apgaismojuma 

infrastruktūras 

atrašanās laika 

periods projekta 

iesniedzēja bilancē  

 1-2   

4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

apgaismojuma infrastruktūra 

atrodas projekta iesniedzēja bilancē 

vairāk par 10 gadiem 

 

2 

 

apgaismojuma 

infrastruktūra atrodas 

projekta iesniedzēja bilancē 

vairāk par 10 gadiem 

 

 Projekta iesnieguma 

veidlapas 1.3.punktā 

norādītais termiņš. 

4.2  apgaismojuma infrastruktūra 

atrodas projekta iesniedzēja bilancē 

1 apgaismojuma 

infrastruktūra atrodas 
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gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

mazāk par 10 gadiem 

(neieskaitot)  

projekta iesniedzēja bilancē 

mazāk par 10 gadiem 

(neieskaitot) 

5. Tehnisko ilgtspēju 

izvērtējums (riski 

apgaismes 

sistēmas darbības 

pārtraukumam tās 

dzīves laikā)  

 

 1-5   

5.1.  gaismeklis ar spuldzi bez apkalpes 

(izņemot 

gaismekļa tīrīšanas darbus) var 

strādāt vairāk par 

60 000 stundām 

5 

 

gaismeklis ar spuldzi bez 

apkalpes (izņemot 

gaismekļa tīrīšanas darbus) 

var strādāt vairāk par 60 000 

stundām  

Projekta iesnieguma 

veidlapas 2.8.sadaļas 

7.punkts. 

5.2  gaismeklis ar spuldzi bez apkalpes 

(izņemot 

gaismekļa tīrīšanas darbus) var 

strādāt no 45 000 

līdz 60 000 stundām (neieskaitot)  

4 gaismeklis ar spuldzi bez 

apkalpes (izņemot 

gaismekļa tīrīšanas darbus) 

var strādāt no 45 000 līdz 60 

000 stundām (neieskaitot)  

5.3.  gaismeklis ar spuldzi bez apkalpes 

(izņemot 

gaismekļa tīrīšanas darbus) var 

strādāt no 30 000 

līdz 45 000 stundām (neieskaitot)  

3 

 

 

 

 

 

gaismeklis ar spuldzi bez 

apkalpes (izņemot 

gaismekļa tīrīšanas darbus) 

var strādāt no 30 000 līdz 45 

000 stundām (neieskaitot)  
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gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

5.4.  gaismeklis ar spuldzi bez apkalpes 

(izņemot 

gaismekļa tīrīšanas darbus) var 

strādāt no 15 000 

līdz 30 000 stundām (neieskaitot) 

2 

 

gaismeklis ar spuldzi bez 

apkalpes (izņemot 

gaismekļa tīrīšanas darbus) 

var strādāt no 15 000 

līdz 30 000 stundām 

(neieskaitot) 

5.5.  gaismeklis ar spuldzi bez apkalpes 

(izņemot 

gaismekļa tīrīšanas darbus) var 

strādāt mazāk par 

15 000 stundām (neieskaitot) 

1 gaismeklis ar spuldzi bez 

apkalpes (izņemot 

gaismekļa tīrīšanas darbus) 

var strādāt mazāk par 

15 000 stundām 

(neieskaitot))  

 

6. Projektā plānoto 

aktivitāšu gatavība 

uzsākšanai 

 1-2   

6.1.  augsta – sagatavota pilna iepirkuma 

dokumentācija 

nepieciešamā iepirkuma veikšanai 

 

2 

 

augsta – sagatavota pilna 

iepirkuma dokumentācija 

nepieciešamā iepirkuma 

veikšanai 

Projekta iesnieguma 

veidlapas 2.6.sadaļa, 

5.sadaļas 5.punkts. 

6.2.  zema – nav sagatavota pilna 

iepirkuma 

dokumentācija (ir iesniegta 

iepirkuma tehniskā 

specifikācija) nepieciešamā 

iepirkuma veikšanai 

 

1 

 

zema – nav sagatavota pilna 

iepirkuma 

dokumentācija (ir iesniegta 

iepirkuma tehniskā 

specifikācija) nepieciešamā 

iepirkuma veikšanai 
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gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”  

 

 

 

7. Energoneefektīvo 

gaismekļu nomaiņa vai 

Rekonstrukcija 

 

 0-10   

7.1.  kvēlspuldzes gaismekļu nomaiņa 

vai rekonstrukcija 

 

 

10 

 

kvēlspuldzes gaismekļu 

nomaiņa vai rekonstrukcija 
Projekta iesnieguma 

2.3.punkts. 

7.2.  dzīvsudraba gaismekļu nomaiņa vai 

rekonstrukcija 

 

 

5 

 

dzīvsudraba gaismekļu 

nomaiņa vai rekonstrukcija 
 

7.3.  nātrija gaismekļu nomaiņa vai 

rekonstrukcija vai 

gaismekļu uzstādīšana jaunā vietā 

 

0 

 

nātrija gaismekļu nomaiņa 

vai rekonstrukcija vai 

gaismekļu uzstādīšana jaunā 

vietā 

 

8. Gaismekļa kopējās 

izstarotās gaismas 

plūsmas lieluma 

attiecība pret nominālo 

jaudu Pnom 

 0-10   

8.1.  gaismekļa kopējās izstarotās 

gaismas plūsmas lieluma (lumeni) 

attiecība pret nominālo jaudu Pnom 

ir lielāka par 70 Lm/W 

10 

 

gaismekļa kopējās izstarotās 

gaismas plūsmas lieluma 

(lumeni) attiecība pret 

nominālo jaudu Pnom ir 

Projekta iesnieguma 

veidlapas 2.8.punkta  

11.punkts. 
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lielāka par 70 Lm/W 

8.2.  gaismekļa kopējās izstarotās 

gaismas plūsmas lieluma (lumeni) 

attiecība pret nominālo jaudu Pnom 

ir no 60 Lm/W līdz 70 Lm/W 

(neieskaitot) 

5 

 

gaismekļa kopējās izstarotās 

gaismas plūsmas lieluma 

(lumeni) attiecība pret 

nominālo jaudu Pnom ir no 

60 Lm/W līdz 70 Lm/W 

(neieskaitot) 

Projekta iesnieguma 

veidlapas 2.8.punkta  

11.punkts. 

8.3.  gaismekļa kopējās izstarotās 

gaismas plūsmas lieluma (lumeni) 

attiecība pret nominālo jaudu Pnom 

ir mazāka par 60 Lm/W 

(neieskaitot) 

0 

 

gaismekļa kopējās izstarotās 

gaismas plūsmas lieluma 

(lumeni) attiecība pret 

nominālo jaudu Pnom ir 

mazāka par 60 Lm/W 

(neieskaitot) 

Projekta iesnieguma 

veidlapas 2.8.punkta  

11.punkts. 

9. Gaismekļu balastu 

lietderības koeficients 

(ja 

ražotājs nav norādījis, 

rēķina Pgaismas 

avota/Pnom (%)) 

 0-10   

9.1.  gaismekļu balastu lietderības 

koeficients ir lielāks 

par 90 % 

10 

 

gaismekļu balastu 

lietderības koeficients ir 

lielāks 

par 90 % 

Projekta iesnieguma 

veidlapas 2.8.sadaļas  

12.punkts. 

9.2.  gaismekļu balastu lietderības 

koeficients ir no 80 % 

līdz 90 % (neieskaitot) 

5 

 

gaismekļu balastu 

lietderības koeficients ir no 

80 % 
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līdz 90 % (neieskaitot) 

9.3.  gaismekļu balastu lietderības 

koeficients mazāks 

par 80 % (neieskaitot) 

0 

 

g gaismekļu balastu 

lietderības koeficients 

mazāks 

par 80 % (neieskaitot) 

 

  

 

KOPĀ 3-81   

Piezīmes. 

1. Pnom – spuldzes, gaismekļa vai līnijas kopējā nominālā jauda, ieskaitot gaismekļa 

balasta elektroenerģijas patēriņu (W). 

2. Pgaismas avots – gaismu izstarojoša objekta – zemspiediena nātrija spuldzes, 

augstspiediena nātrija spuldzes, halogēnspuldzes, kvēlspuldzes, metālhalīda spuldzes vai 

LED – patērētā jauda (W). 

3. Projekta CO2 emisiju samazinājumu gadā (tCO2) aprēķina atbilstoši Ministru 

kabineta 2011.gada 24.maija noteikumu Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību 

publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums" 1.pielikumam. 

4. Vērtējumu par šā pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3.apakšpunktā minētajiem kvalitātes 

kritērijiem aprēķina šādi: 

4.1. aprēķina vidējo rādītāju (vidējo aritmētisko), kas norādīts projektu iesniegumos, 

kuri atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem un nodoti kvalitātes vērtēšanai, izmantojot 

šādu formulu: 

 

Rvid (1.1. vai 1.2.) = R(1.projekts) + …….+R(n projekts)/n 

4.2. nosaka projekta R-nobīdi no vidējā aritmētiskā rādītāja, izmantojot šādu formulu: 

Nobīde no vidējā = ((R (projekta)/Rvid) – 1) x 100 % 
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4.3. piešķir vērtējumu atbilstoši šādai skalai: 

Nr.p.k. Nobīde no vidējā aritmētiskā rādītāja Punktu skaits 

4.3.1. Mazāk par -95% (neieskaitot) 0 

4.3.2. No -95% līdz -75% (neieskaitot) 1 

4.3.3. No -75% līdz -55% (neieskaitot) 2 

4.3.4. No -55% līdz -35% (neieskaitot) 3 

4.3.5. No -35% līdz -15% (neieskaitot) 4 

4.3.6. No -15% līdz 15% (neieskaitot) 5 

4.3.7. No 15% līdz 35% (neieskaitot) 6 

4.3.8. No 35% līdz 55% (neieskaitot) 7 

4.3.9. No 55% līdz 75% (neieskaitot) 8 

243.10. No 75% līdz 95% (neieskaitot) 9 

4.3.11. Vairāk par 95% (neieskaitot) 10 

 

 

 


