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Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāto konkursu „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta” (3.daļa) 

 

Lietotie saīsinājumi:  

 Noteikumi - Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” ar grozījumiem, kas veikti līdz 14.06.2013 

 Grozījumi - 2013.gada 13.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.250 „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 „Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” 

 Konkurss - „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta” 

 VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

 VIF - SIA „Vides investīciju fonds” 

 

Nr.p.k. Jautājums Atbilde 

107. Vai projekta iesnieguma, tai skaitā energoaudita, izmaksas 

ir attiecināmas arī kultūras institūcijām? 

Saskaņā ar Noteikumu 24.12.apaksšpunktu, piedāvājuma sagatavošanas izmaksas ir 

neattiecināmas, izņemot tās izmaksas, kas minētas noteikumu 20.1. un 

20.2.apskšpunktā. 

 

20.1.1.punkts nosaka, ka Noteikumu 19.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei 

attiecināmas ir konsultācijas izmaksas komersantiem, kultūras, izglītības un 

ārstniecības iestādēm, energoaudita izmaksas, tehniskā apsekošanas atzinuma 

izmaksas, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošanas un saskaņošanas 

izmaksas, ražošanas tehnoloģisko specifikāciju, tāmes, zvērināta revidenta atzinuma, 

kā arī energoefektivitātes pagaidu sertifikāta sastādīšanas izmaksas.  

 

Saskaņā ar 20.2.apakšpunktu, Noteikumu 19.3.apakšpunktā minētajai aktivitātei 

attiecināmas ir konsultāciju izmaksas būvprojekta un tehniskās dokumentācijas 

sagatavošanai, saskaņošanai, kā arī energoaudita un arī energoefektivitātes pagaidu 

sertifikāta sastādīšanas izmaksas.  

 

Šīs izmaksas ir attiecināmas ir visiem projektu iesniegumiem iesniedzējiem, kas 

minēti Noteikumu 3.punktā. 
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108. Vai kultūras institūcija, kas ir valsts iestāde, var pieprasīt 

nepieciešamo pašu līdzfinansējumu saskaņā ar MK 

noteikumiem 646 „Noteikumi par 74.resora „Gadskārtējā 

valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 

80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 

pasākumu īstenošanai’”? 

Lūdzam ar šo jautājumu griezties pie attiecīgās nozares ministrijas. 

109. Vai trešajā kārtā var piedalīties komersants kam pieder ēka 

un galvenā nodarbošanās īpašuma apsaimniekošana un 

iznomāšana? 

Nevar, ja tā saimnieciskā darbība neatbilst Noteikumu 12.4.punktā noteiktajiem 

NACE 2 red. kodiem.  

Papildus vēršam uzmanību, ka atbilstība Noteikumu 12.4.apakšpunktam ir nosakāma, 

vērtējot visus uzņēmuma saimnieciskās darbības klasifikācijas kodus, nevis tikai 

kodu, kas apraksta galveno uzņēmuma saimnieciskās darbības veidu. 

110. Izglītības iestādes komplekss sastāv no trīs ēkām 

(pamatēka, ēdināšanas bloks un katlu māja), kas ir 

savstarpēji savienotas, tām ir kopīgas 

inženierkomunikācijas, taču katrai ēkai ir atsevišķs 

kadastra numurs. Projektā paredzēts ietvert visas trīs ēkas. 

Vai šādā gadījumā var izstrādāt visām ēkām kopīgu 

energoauditu vai arī nepieciešams izstrādāt trīs atsevišķus 

energoauditus? 

Ēku kadastra numuru skaits neietekmē energoaudita pārskata sagatavošanu.  

Gadījumā, ja kompleksā katra ēka ir atsevišķi savienota ēka, katrai ēkai ir atsevišķa 

elektroenerģijas un siltumenerģijas uzskaite, tad energoaudita pārskats ir jātaisa katrai 

ēkai savs. Ja ēkas ir savstarpēji savienotas, projekta iesniedzējs var lemt par viena 

kopīga energoaudita izstrādi. 

111. Kāds ir projekta iesniegumu iesniegšanas gala termiņš – 

VARAM interneta lapā norādīts 22.augusts, bet 3.kārtas 

vadlīnijās 21. augusts? 

Projektu iesniegumi konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai” jāiesniedz SIA „Vides investīciju fonds” līdz 2013.gada 

22.augustam (ieskaitot) darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst.17.30 Ģertrūdes ielā 

10/12, 2.stāvā), vai noformētu elektroniskā dokumenta veidā, sūtot uz elektroniskā 

pasta adresi: kpfi@lvif.gov.lv. Projektu iesniegšanas termiņš netiks pagarināts 

Paziņojumu sk. šeit: 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=16776 

112. Vai aprēķinot saimnieciskos ieguvumus (attiecināmo 

izmaksu noteikšanai) ir pieļaujami citi paņēmieni nekā 

norādīts vadlīniju piemērā? 

Vadlīnijās projekta iesniegumu sagatavošanai ir iekļauts piemērs, kādi saimnieciskie 

ieguvumi ir noteikti iekļaujami saimniecisko ieguvumu aprēķinā, taču projekta 

iesniedzējs drīkst izmantot arī citu aprēķina metodiku.  

Saimniecisko ieguvu aprēķinu ir jāveic katram uzņēmumam atbilstoši tā darbībai. 

mailto:kpfi@lvif.gov.lv
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=16776
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Saskaņā ar Noteikumu 8.7.apakšpunktu projekta iesniegumam papildus iesniedzamie 

dokumenti ir zvērināta revidenta atzinums par šo 

noteikumu 19.1.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanas attiecināmo izmaksu 

aprēķina pareizību un atbilstību Komisijas regulas Nr. 800/2008 21.pantam (ja 

attiecināms). Atzinumā iekļauj attiecināmo izmaksu aprēķinu 

113. Vai par apliecinājumu atbilstoši Noteikumu 28.6.punktam 

par izmantoto kurināmā apjomu un patērētās 

elektroenerģijas un siltumenerģijas apjomu var kalpot 

projekta iesniedzēja izziņa? Iesniedzot tikai izziņu, nevis 2 

gadu rēķinus un maksājumu uzdevumus iespējams būtiski 

samazināt iesniedzamo dokumentu apjomu. Šim 

gadījumam Noteikumos ir teikts, ka nepieciešamības 

gadījumā LVIF pieprasa iesniegt vai uzrādīt apliecinošu 

dokumentu (rēķinu, kurināmā pirkšanas izmaksu 

apliecinošu u.c.dokumentu) kopijas. 

Saskaņā ar Noteikumu 28.6.apakšpunktu, projekta iesniegumam papildus 

iesniedzamais dokuments ir apliecinājums par patērēto elektroenerģijas un saražoto, 

patērēto un pārdoto siltumenerģijas apjomu ēkā vai teritorijā, kurā plānotas projekta 

aktivitātes, vismaz divos pēdējos noslēgtajos kalendāra gados pirms projekta 

iesnieguma iesniegšanas, norādot datus pa mēnešiem (megavatstundas (MWh)) un 

izmantoto kurināmā apjomu. Atbildīgajai iestādei un Vides investīciju fondam ir 

tiesības, ja nepieciešams, pieprasīt, lai pretendenti iesniedz vai uzrāda apliecinošu 

dokumentu (piemēram, rēķini, kurināmā pirkšanas izmaksas apliecinoši dokumenti) 

kopijas. Ņemot vērā iepriekš minēto, projekta iesniegumam jāpievieno informāciju 

tieši apliecinājuma veidā, rēķinus un pārējos kurināmā pirkšanas apliecinošus 

dokumentus projekta iesniegumam nav jāpievieno, tomēr nepieciešamības gadījumā 

pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) vai 

Vides investīciju fonda (turpmāk – Fonds) pieprasījuma minētie dokumenti būs 

jāiesniedz. 

114. Iesnieguma veidlapas 1.pielikumā ieteikts izmantot 

elektronisko formu. Vai būs pieejama projekta iesnieguma 

finanšu sadaļa Excel formātā? 

Finanšu sadaļa Excel formātā ir pieejama šeit: 

http://lvif.gov.lv/?module=explorer&object_id=33019 

 

115. Vai saistītie uzņēmumi (Regulas Nr.800/2008 izpratnē) var 

iesniegt katrs savu projekta iesniegumu? Vai tiem ir kādi 

citi ierobežojumi?  

Saskaņā ar Noteikumu 11.punktu projekta iesniedzējam katras konkursa kārtas 

ietvaros ir tiesības iesniegt vienu vai vairākus projekta iesniegumus, bet par vienu un 

to pašu ēku vai teritoriju ir tiesības iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu. Projekts 

var ietvert vienu aktivitāti vai vairākas šo noteikumu 19.punktā minētās aktivitātes, 

kuras paredzēts īstenot vienā vai vairākās ēkās vai teritorijās. 

Papildus MK noteikumu 14.punkts nosaka, ka konkursa ietvaros viena projekta 

īstenošanai pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 600 000 latu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, saistītie uzņēmumi var iesniegt katrs savu projekta 

iesniegumu vai vairākus, ievērojot iepriekš minēto ierobežojumu attiecībā uz 

http://likumi.lv/doc.php?id=251098#p19
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:01:LV:HTML
http://lvif.gov.lv/?module=explorer&object_id=33019
http://likumi.lv/doc.php?id=251098#p19
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iesniegumu skaitu par vienu un to pašu ēku. 

116.  Ja projektu iesniedz pašvaldības SIA, kas atbilst lielajam 

komersantam, vai uz viņiem attiecas regula par 4 gadu 

saimniecisko ieguvumu atskaitīšanu? 

 Ja šis pašvaldības SIA strādā ar zaudējumiem, taču tie 

tiek segti saņemot pašvaldības dotāciju - vai šajā 

gadījumā neiestājas gadījums, kas noteikts Noteikumu 

13.10.3.punktā? 

 Jā, attiecas. 

 

 

 Nē, jo saskaņā noteikumu 13.10.4.apakšpunkts nosaka, ka komersants uzskatāms 

par grūtībās nonākušu, ja projekta iesnieguma iesniegšanas dienā saskaņā ar 

pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo 

pārskatu uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir novērojamas grūtībās 

nonākuša komersanta pazīmes un konstatējamas šo noteikumu 

13.10.4.apakšpunktā minētās pazīmes. Savukārt saskaņā ar Noteikumu 

13.10.4.apakšpunktu komersants uzskatāms par grūtībās nonākušu, ja tam nav 

iespējams nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai līdzekļiem, ko tas spēj 

iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem. 

117. Man pieder autoserviss, telpas īrēju no pašvaldības ar īres 

tiesībām uz 10 gadiem. Vai es varu iesniegt pieteikumu un 

pretendēt uz KPFI atbalstu? 

Saskaņā ar Noteikumu 3.3.1.apakšpunktu projekta iesnieguma iesniedzējs konkursa 

trešajā kārtā var būt komersants, tai skaitā ārstniecības iestāde, kura nesniedz valsts 

budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, bet saskaņā ar Noteikumu 

8.1.apakšpunktu finansējumu piešķir projektu īstenošanai, kuros iekļautās aktivitātes 

plānots īstenot ēkās, kurās komersants veic šo noteikumu 12.4.apakšpunktā minēto 

saimniecisko darbību un kurās vismaz divos pēdējos noslēgtajos kalendāra gados 

pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Vides investīciju fondā (piemēram, 2011. un 

2012.gadā, ja projekta iesniegums tiek iesniegts 2013.gadā) ir veikta jebkāda 

saimnieciskā darbība, vai teritorijās, kurās atrodas projekta iesniedzēja ražošanas 

tehnoloģiskās iekārtas un tehnoloģijas, ko plānots uzlabot vai nomainīt projekta 

īstenošanas laikā, un kurās vismaz divos pēdējos noslēgtajos kalendāra gados pirms 

projekta iesnieguma iesniegšanas ir veikta jebkāda saimnieciskā darbība.  

 

MK noteikumu 12.4.apakšpunkts nosaka, ka projekta iesniedzējs var pretendēt uz 

finansējuma saņemšanu konkursa ietvaros, ja projekta iesniedzēja saimnieciskā 

darbība ietver aktivitātes, kas atbilst saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas 

(NACE 2.red.) kodiem 10–33, 35.3, 45–47.99, 85.1–85.6, 86.1–86.9, 87.2 un 90–

91.04, un projekta iesniedzējs saimniecisko darbību veic ēkā vai teritorijā, kurā 

plānots īstenot projekta aktivitātes, vai plāno veikt minētajā ēkā pēc projekta 

http://likumi.lv/doc.php?id=251098#p12
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aktivitāšu īstenošanas (ja attiecināms), bet 12.5.apakšpunkts nosaka, ka projektā 

iekļautās aktivitātes plānots īstenot uz zemes vai ēkās, kas ir projekta iesniedzēja 

īpašumā, ir nodotas projekta iesniedzēja valdījumā vai lietojumā, vai arī projekta 

iesniedzējs ir noslēdzis ilgtermiņa nomas līgumu. Īpašumtiesības, valdījuma vai 

lietojuma, vai nomas tiesības ir nostiprinātas vai līdz projekta līguma noslēgšanai tiks 

nostiprinātas zemesgrāmatā uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta 

īstenošanas. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējuma 

saņemšanu konkursa noteiktajā kārtībā, ja tā saimnieciskā darbība atbilst iepriekš 

minētajiem saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.) kodiem, 

bet ēka, kurā plānots veikt projekta aktivitātes, ir projekta iesniedzēja īpašumā, ir 

nodota projekta iesniedzēja valdījumā vai lietojumā, vai arī projekta iesniedzējs ir 

noslēdzis ilgtermiņa nomas līgumu, kā arī īpašumtiesības, valdījuma vai lietojuma, 

vai nomas tiesības ir nostiprinātas vai līdz projekta līguma noslēgšanai tiks 

nostiprinātas zemesgrāmatā uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta 

īstenošanas, kā arī ēkā vismaz divus gadus pirms projekta iesniegšanas tika veikta 

jebkāda saimnieciska darbība. 

118. Ja ražošanas tehnoloģiskā iekārta, kuru paredzēts projekta 

ietvaros nomainīt, atrodas uzņēmuma teritorijā un nav 

tehniski saistīta ne ar vienu ēku, vai uz šādu gadījumu tiek 

attiecināts Noteikumu 12.7.1. vai 12.7.3.apakšpunkts par 

aprēķināto siltumenerģijas patēriņu uz apkurināmo telpu 

platību apkurei pēc projektā plānoto aktivitāšu īstenošanas? 

Nē, šādā gadījumā, ja iekārta nav tieši saistīta ne arvienu uzņēmuma ēku, tad MK 

noteikumu 12.7.1 un 12.7.3. apakšpunkts nav attiecināms, izņemot gadījumu, ja pati 

tehnoloģiskā ēka ir ievietota ēkā (tādā gadījumā minētie siltumenerģijas patēriņa 

rādītāji uz apkurināmo telpas platību ir attiecināmi).  

119. Ja projektā paredzēts mainīt ražošanas tehnoloģisko iekārtu 

(kas savukārt atrodas telpās), kā arī mainīt iekštelpu 

apgaismojumu uz energoefektīvāku, vai ir jāsasniedz 80 

kWh/m
2
? 

Saskaņā ar Noteikumu 12.7.3.apakšpunktu normatīvajos aktos par 

energoefektivitātes aprēķina metodi noteiktajā kārtībā aprēķinātais 

siltumenerģijas patēriņš uz apkurināmo telpu platību apkurei pēc 

projektāplānoto aktivitāšu īstenošanas ēkām, kurās komersants veic šo 

noteikumu 12.4.apakšpunktā minēto saimniecisko darbību, kā arī kultūras 

institūciju ēkām, izglītības iestāžu ēkām vaiārstniecības iestāžu, kuras sniedz 

valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ēkām nepārsniedz 
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120 kWh/m
2
, ja tajās tiek īstenotas aktivitātes, kas nav saistītas ar 

siltumenerģijas samazināšanu apkurei vai arī ir saistītas ar siltumenerģijas 

samazināšanu apkurei, bet tiek finansētas no projekta iesniedzēja līdzekļiem. 

Ja telpas augstums pārsniedz 3,5 metrus, energoauditors pārrēķina 

siltumenerģijas patēriņu apkurei atbilstoši apkurināmo telpu platībai (ja 

attiecināms). 
120. Vai paredzot iekštelpu apgaismojuma nomaiņu uz 

energoefektīvāku, nepieciešams saņemt būvvaldes 

saskaņojumu? 

Visas projektā plānotās aktivitātes ir jāvērtē kompleksi un jāņem vērā Ministru 

kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktais 

regulējums. Tāpat lūdzam ievērot Noteikumu 28.5.apakšpunktā noteikto, ka projekta 

iesniegumam ir jāpievieno „būvvaldē akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā 

(kopija) par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem vai, ja paredzēta 

vienkāršota renovācija, būvvaldē saskaņota apliecinājuma karte par projektā 

veicamajiem darbiem (kopija), vai, ja paredzēta vienkāršotā inženiertīklu pievadu un 

iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija, būvvaldē saskaņota 

tehniskā shēma (kopija) atbilstoši ēkas energoauditā paredzētajām aktivitātēm, vai 

būvvaldes izziņa, ka projektā plānoto aktivitāšu īstenošanai nav nepieciešama 

būvvaldes atļauja vai šajā punktā minētie dokumenti”. 

121. Vai energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanas iepirkums 

var būt atsevišķi no būvniecības darbu iepirkuma? 

Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanas iepirkums var tikt veikts kā atsevišķs 

piegādes/pakalpojumu iepirkums, ja vien nepastāv apstākļi, kas norāda uz to, ka 

apgaismojuma uzstādīšana ir uzskatāma par būvdarbu sastāvdaļu, piemēram, 

apgaismojuma nomaiņa ir iekļauta būvdarbu tehniskajā dokumentācijā. Šajā gadījumā 

nosakot iepirkuma cenu būtu jāņem vērā kopējā apgaismojuma uzstādīšanas un 

būvdarbu cena, veicot vienu iepirkumu, iepirkumu sadalītu lotēs vai atsevišķus 

iepirkumus, abiem iepirkumiem piemērojot iepirkuma procedūru, kas izriet no 

kopējās paredzamās līgumu summas. 

122. Ja uzņēmumam ir aktīvas tiesvedības ar darbiniekiem, vai 

tas var piedalīties šajā projektu konkursā? 
Atbilstoši Noteikumu tiesvedība nav kritērijs, kas liedz projekta iesniedzējam 

pretendēt uz finansējumu konkursa ietvaros, taču, ņemot vērā, ka nav sniegta 

detalizēta informācija par aktīvās tiesvedības būtību, lūdzam izvērtēt MK noteikumu 

13.punktā minētos gadījumus, kuros finansējuma saņēmējs nevar pretendēt uz atbalstu 

konkursa ietvaros un to atbilstību konkrētajā situācijā. 

123. Vai šajā programmā ir iespējams finansēt laternu nomaiņu Saskaņā ar Noteikumu 12.5.apakšpunktu projekta iesniedzējs var pretendēt uz 
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(uzstādot laternas, kas darbojas ar uz tām uzstādītu vēja 

ģeneratoru), saules paneļu un vēja ģeneratoru uzstādīšanu 

pašvaldībai piederošā pilsētas stadionā? 

finansējuma saņemšanu konkursa ietvaros, ja projektā iekļautās aktivitātes plānots 

īstenot uz zemes vai ēkās, kas ir projekta iesniedzēja īpašumā, ir nodotas projekta 

iesniedzēja valdījumā vai lietojumā, vai arī projekta iesniedzējs ir noslēdzis ilgtermiņa 

nomas līgumu. Īpašumtiesības, valdījuma vai lietojuma, vai nomas tiesības ir 

nostiprinātas vai līdz projekta līguma noslēgšanai tiks nostiprinātas zemesgrāmatā uz 

laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas.  

Informējam, ka pašvaldība specifiski nav noteikta kā finansējuma saņēmēja konkursa 

ietvaros. Atbilstoši Noteikumu 3.3. apakšpunktam, finansējuma saņēmējs var būt: 

1)  komersants, tai skaitā ārstniecības iestāde, kura nesniedz valsts budžeta 

apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus; 

2) izglītības iestāde, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās 

izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs; 

3) ārstniecības iestāde, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības 

aprūpes pakalpojumus; 

4) kultūras institūcija, kura finansē kultūras aktivitātes un kuras darbības 

pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana 

(turpmāk – kultūras institūcija). 

Ja pašvaldība Jūsu gadījumā iesniedz projekta iesniegumu kā izglītības iestādes 

dibinātājs (pie nosacījuma, ka stadions pilda izglītības iestādes fiziskās audzināšanas 

nodrošināšanas mācību procesa ietvaros funkciju), tad vēršam uzmanību, ka Jūsu 

piemērā nosauktā laternu uzstādīšana neatbilst projekta mērķim un atbalstāmajām 

darbībām, savukārt saules paneļu un vēja ģeneratoru uzstādīšana atbilst Noteikumu 

19.2. punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām, ievērojot citus Noteikumos 

noteiktos nosacījumus. 

124. Vai jau iesniedzot projekta pieteikumu ir obligāti 

nepieciešams veikt iepirkumu, ja plānotā projekta summa 

ir virs 50 000 LVL? Ja nē, tad kādā veidā vispareizāk būtu 

noteikt projekta izmaksas? Vai nepieciešams veikt vismaz 

cenu aptauju, lai noskaidrotu aptuvenās projekta izmaksas? 

Saskaņā ar MK noteikumos Nr.65 norādīto, komersantiem ir jāveic iepirkuma 

procedūra tādam preču vai pakalpojumu iepirkumam, kura paredzamā līgumcena ir 50 

000 latu vai lielāka, vai būvdarbu iepirkumam, kura paredzamā līgumcena ir 120 000 

latu vai lielāka (vēršam uzmanību, ka no 2013.gada 1.septembra būs piemērojami 
Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumi Nr.299 „Noteikumi par iepirkuma 

procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”). 

Saskaņā ar Noteikumu 28.punktā norādīto, iesniedzot projekta iesniegumu, tam nav 

obligāti jāpievieno iepirkuma dokumentācija, līdz ar to iepirkumu var veikt, arī 
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uzsākot projektu. Tomēr gadījumā, ja pirms projekta iesniegšanas ir būvvaldē 

saskaņots būvprojekts tehniskā projekta stadijā (kopija) par visiem projekta ietvaros 

plānotajiem būvdarbiem (ja attiecināms) vai, ja paredzēta vienkāršota renovācija, ir 

būvvaldē saskaņota apliecinājuma karte (kopija) par projektā veicamajiem darbiem, 

vai, ja paredzēta vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, 

rekonstrukcija vai renovācija, ir būvvaldē saskaņota tehniskā shēma (kopija) (ja 

attiecināms) un publicēts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem, kas 

publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav pārsūdzēts, 

iesniegtais projekts saņem maksimālo punktu skaitu (10 punktus) kvalitātes kritērijā 

„Projekta īstenošanas gatavība”. 

Projekta izmaksas var noteikt pēc sastādītās būvniecības tāmes, kuru sagatavo 

sertificēts būvinženieris atbilstoši projekta iesniegumā un ēkas energoauditā 

paredzētām aktivitātēm.  

125. 1. Vai komersants (ārstniecības iestāde) sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību (SIA), kuras visas kapitāldaļas 

pieder pašvaldībai un kura sniedz uz līguma 

pamata valsts budžeta apmaksātus veselības 

aprūpes pakalpojumus, var pieteikties – iesniegt 

projekta iesniegumu konkursa „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai” trešajā un turpmākajās kārtās, ja 

tādas tiek īstenotas un ja var, tad kuram no 

2012.gada 14.augusta Noteikumu  3.3.punkta 

apakšpunktiem, šāda kapitālsabiedrība atbilst?  

2. Vai ārstniecības iestāde, kuras darbība atbilst 

slimnīcas darbībai, drīkst piedalīties kā 

komersants, jo ēkā, kurai nepieciešams veikt 

siltināšanas pasākumi, notiekošas darbības nav 

tieši saistīti ar valsts apmaksātajiem veselības 

 pakalpojumiem (atrodas slimnīcas virtuve un 

telpas, kurās sniedz veselības pakalpojumus par 

maksu), līdz ar to attiecināmo izmaksu procents 

1.-5., 8., 9. Ārstniecības iestādes, kas sniedz budžeta apmaksātus veselības aprūpes 

pakalpojumu, piedalās trešajā konkursa kārtā atbilstoši Noteikumu 3.3.3.apakšpunkta 

regulējumam un piemēro tos Noteikumu nosacījumus, kas attiecas uz ārstniecības 

iestādēm, nevis komersantiem.  

Ja ārstniecības iestāde sniedz arī maksas veselības aprūpes pakalpojumus, 

saņemamais atbalsta apmērs tiek noteikts atbilstoši Noteikumu 1.
1
 pielikumam. 

Attiecībā uz telpām, kurās tiek veiktas darbības, kas nav tieši saistītas ar valsts 

apmaksātajiem veselības pakalpojumiem, sk. atbildi Nr.127 

6. Būvniecības tāmēm jāatbilst LBN prasībām. 

7. Energoaudita ziņojumam jāatbilst Noteikumos noteiktajai formai. 

10. Saskaņā ar Noteikumu 28.6.apakšpunktu projekta pieteikumam ir jāpievaino 

apliecinājums par patērēto elektroenerģijas un saražoto, patērēto un pārdoto 

siltumenerģijas apjomu. Ja elektroenerģija netiek ražota un pārdota, šādus datus 

apliecinājumā neiekļauj. 
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85% (kā ir noteikts ārstniecības iestādēm) apmērā 

varētu būt ļoti mazai ēkas daļai un izdevīgāk būtu 

piemērot komersanta procentu 

3. Ja slimnīca pretendē uz komersanta finansējumu 

un atbalsta intensitātes procentu, vai projekta 

pieteikums ir jāizpilda kā komersantam vai kā 

ārstniecības iestādei? 

4. Ja slimnīcai piemēro komersanta statusu, kurš 

energoaudita vērtējums ir jāpilda (MK noteikumu 

4. vai 6.pielikums)? 

5. Vai ir nepieciešams zvērināto revidentu atzinums, 

ja ir ārstniecības iestāde, bet pretendē uz 

komersanta finansējumu un atbalsta intensitātes 

procentu? 

6. Ja vēl nav izsludināts iepirkums uz siltināšanu, tad 

kādām ir jābūt būvniecības tāmēm, kas tiek 

pievienotas  – konkrēta forma, apstiprinātas ar 

parakstiem un ar plānotajām izmaksām? 

7. Vai energoaudita ziņojumam obligāti ir jābūt 

Noteikumos minētās formas izskatā – vai izskats 

var būt savādāks, bet ir iekļauti visi prasītie dati? 

8. Kurš no lielumiem siltumenerģijas patēriņiem būs 

ārstniecības iestādei, ja pretendē uz komersanta 

finansējumu un atbalsta intensitātes procentu - 

siltumpatēriņš apkurei pēc projektā plānoto 

aktivitāšu īstenošanas nedrīkst pārsniegt 80 

kWh/m2 (komersantiem) vai 90 kWh/m2 

(ārstniecības iestādei)? 

9. Ja slimnīca pretendē uz komersanta finansējumu 

un atbalsta intensitātes procentu, vai ir jāiesniedz 

līgums par valsts apmaksāto veselības aprūpes 

pakalpojumu sniegšanu un apmaksu? 
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10. Ja tiek plānoti energoefektivitāti paaugstinoši 

papildu ieguldījumi, vai ir jāpievieno dokumenti 

par patērētās elektroenerģijas un saražotās, 

patērētās un pārdotās siltumenerģijas apjomu par 

pēdējiem vismaz diviem noslēgtajiem kalendārajos 

gadiem pirms projekta iesnieguma iesniegšanas 

ēkā vai teritorijā, kurā plānotas projekta aktivitātes, 

norādot datus pa mēnešiem (megavatstundas 

(MWh)), kā arī jāpievieno dokumentus, kas 

apliecina izmantoto kurināmā apjomu, tai skaitā 

kurināmā pirkšanas izmaksas 

apliecinošus dokumentus, ja slimnīca neko pati 

neražo un nepārdod? 

126. Vai piesakoties uz iepriekš minētā konkursa 3.kārtu, ir 

iespējams izmantot jau veiktu iepirkumu (piedāvājumu 

iesniegšana 2012.gada 21.maijā) uz būvdarbiem? Minētais 

iepirkums tika veikts iepriekšējās kārtas ietvaros, taču 

līdzfinansējuma trūkuma dēļ netika tālāk realizēts. 

Jā, ja pretendenta piedāvājums ir spēkā. 

127. Lūdzam skaidrot, kā tiks rēķināta Administrācijas ēkas 

siltināšanas izmaksu proporcija infrastruktūras 

izmantošanai valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai un 

citu darbību veikšanai? 

Uz telpām, kurās tiek veiktas darbības, kas nav tieši saistītas ar valsts apmaksātajiem 

veselības aprūpes pakalpojumiem, siltināšanas izmaksu proporcija nosakāma, ņemot 

vērā kopējo slimnīcas telpu sadalījumu valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai un 

citu darbību veikšanai (ievērojot Noteikumu 1.
1
pielikuma nosacījumus). 

 

128. MK noteikumu 6. Pielikums (energoaudita forma izglītības 

iestādēm) diezgan būtiski atšķiras no iepriekšējās. Vai mēs 

varam izmantot esošo energoauditu vai jāpārstrādā pēc 

jaunās formas ? 

Energoaudita formai ir jāatbilst Noteikumu 4.pielikumam. 

129. Mūsu uzņēmums jau ilgus gadus nodarbojas ar 

kokapstrādi. Ražošana notiek ēkā, kurai nav 

siltumapgādes. 

1) vai mūsu uzņēmums var pieteikties uz atbalstu ēka 

vienkāršotai rekonstrukcijai, t.sk., uzstādot jaunu katlu un 

1) Nē, konkursa ietvaros netiek atbalstīta jaunu katlu un apkures sistēmu uzstādīšana, 

ja ēka pirms tam nav tikusi apkurināta, jo šajā gadījumā nav iespējams sasniegt 

Noteikumu mērķi – samazināt siltumnīcefekta gāzu (CO2) emisijas. 

2) Konkursa ietvaros netiek atbalstīta malkas katla nomaiņa, jo konkursa mērķis ir 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums, pārejot no fosilajiem energoresursiem uz 
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telpas apkures sistēmu? Skaidrs, ka pēdējo divu gadu laikā 

nebija izmaksu un kurināmā patēriņa uzskaites. 

2) papildus plānots nomainīt malkas katlu, kas tiek 

izmantots koksnes kaltes vajadzībām. Pēc mūsu 

aprēķiniem tas strādā neefektīvi. Bet šajā gadījumā arī 

netika veikta kurināmā patēriņa uzskaite un attiecīgas 

nebija izmaksu, jo tika izmantoti mūsu kokzāģētavas koka 

atlikumi. 

atjaunojamajiem energoresursiem 

. 

130. Mūsu klients ir sociālās aprūpes centrs (valsts iestāde), 

kura ir reģistrēts ārstniecības iestāžu reģistrā. Iestāde 

sniedz arī valsts apmaksātus ārstniecības pakalpojumus. 

Jautājums, vai minētā iestāde klasificējas kā ārstniecības 

iestāde? Ja atbilstam šim nosacījumam, kāda ir atbalsts 

intesitāte? 

Jā, ārstniecības iestādes, kas sniedz budžeta apmaksātus veselības aprūpes 

pakalpojumu, piedalās trešajā konkursa kārtā atbilstoši Noteikumu 3.3.3.apakšpunkta 

regulējumam un piemēro tos Noteikumu nosacījumus, kas attiecas uz ārstniecības 

iestādēm. Saskaņā ar Noteikumu 15.6.apakšpunktu, ārstniecības iestādēm atbalsta 

intensitāte ir 85%. 

131. Vai šī konkursa ietvaros varam veikt tikai siltināšanas 

darbus vai arī obligāti ir jāuzstāda atjaunojamie 

energoresursi? 

Konkursa ietvaros var pieteikties gan tikai atbalstam siltināšanas darbiem, gan tikai 

pārejai uz atjaunojamajiem energoresursiem, gan abiem kopā. 

132. Vai apliecinājums par to, ka pēc projekta īstenošanas 

netiks mainīts ēkas lietošanas veids un tā netiks demontēta 

ir nepieciešams arī pašvaldības izglītības iestādei? 

Jā, šis nosacījums attiecas uz visiem projektu iesniedzējiem. 

133. Ja līdzfinansējuma nodrošināšanai plānojam ņemt Valsts 

Kases kredītu, tad domes lēmumam ir jāpievieno arī Valsts 

kases lēmumu, tomēr šādu lēmums tiek pieņemts tikai pēc 

projekta līguma parakstīšanas. Kādā veidā ir iespējams 

apliecināt līdzfinansējuma nodrošināšanu? 

Ja pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu Valsts Kasē, projekta pieteikumam jāpievieno 

pašvaldības lēmums, par kādiem finanšu līdzekļiem tiks nodrošināts līdzfinansējums.   

134. Vai ir jāaizpilda iesnieguma veidlapas Pielikums Nr.3., ja 

neplāno siltumavota vai elektroavota nomaiņu? 

Nē, nav jāaizpilda. 

 Vai ir attiecināmas sekojošas izmaksas: energoaudita 

aktualizēšana, tehniskā projekta ekspertīze?  

Jā, atbilstoši Noteikumu 20.1.1. un 20.1.2.apakšpunktam. 
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135. Cik ilgā laikā tiks veikta projekta iesniegumu izvērtēšana 

un kad tiks pieņemts lēmums?  Atbilde uz šo jautājumu ir 

nepieciešama, lai aizpildītu veidlapas sadaļu 2.9. – projekta 

īstenošanas laiks. Sadaļā 2.10. minēts, ka “Indikatīvais 

projekta līguma noslēgšanas laiks konkursa trešajā kārtā ir 

2013.gada augusts”. Vai šī informācija ir pareiza, ņemot 

vērā, ka projektu iesniegšanas termiņš ir š.g. 22.augusts? 

Saskaņā ar likuma „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos 

mehānismos” 10.
1
 panta 3.punktu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija lēmumu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem ne vēlāk kā 

četru mēnešu laikā no projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.  

Konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 

projektu vērtēšanas ātrums būs atkarīgs no iesniegto projektu daudzuma, tomēr 

plānotais projekta vērtēšanas periods ir 3 mēneši pēc projektu iesniegšanas. 

136. Noteikumu 6.pielikumā ievietoto energoaudita formu: 

1. Tabula „1.5. Energoefektivitātes novērtējuma 

robežas“ Novērtētais saražotās/patērētās enerģijas 

apjoms kwh/gadā. Par kuru gadu dati ir jānorāda? 

Vai šeit ir domāts vidējais rādītājs par diviem 

gadiem? 

2. Tabulā „5.2. Kurināmā patēriņš “ ir nepieciešams 

norādīt visus kurināmā veidus, kas tiek patērēti 

apkures vai citu procesu nodrošināšanai sadalīti pa 

energoresursiem (ja nav skaitītāju rādījumi, norādīt 

aprēķināto daudzumu un sadalījumu pa mēnešiem 

- pēc patēriņa, nevis iepirkšanas apjomiem).  

Kādās mērvienības ir jāuzrāda kurināmā pateŗiņš 

pa mēnešiem? 

3. Notiekumu 6.pielikuma tabulās 5.3.1.- 5.3.5. ir 

jāsniedz dati par kopējo enerģijas patēriņu kWh . 

Vai tabulās kā kopējais enerģijas patēriņš jānorāda 

dati kopā par abiem gadiem vai vidējais patēriņš 

par abiem gadiem? 

4. Kādēļ tabulā „6.1. Enerģijas un oglekļa dioksīda 

ietaupījumi” ir nepieciešams norādīt emisijas 

faktoru, ja tālāk netiek rēķināts CO2 emisijas 

samazinājums? 

5. Kas tabulā „7. Energoefektivitātes rādītāji un 

izmaiņu prognoze pēc energoefektivitātes 

1. un 3. Jānorāda divu gadu vidējais rādītājs; 

2. Mērvienības jāuzrāda atbilstoši kurināmā veidam; 

4. Informācija par CO2 emisijas samazinājuma aprēķinu ir nepieciešama turpmākiem 

aprēķiniem; 

5. Dati par prognozi pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas 7.tabulā jānorāda 

atbilstoši 6.sadaļai; 

6. Mērvienības 7.tabulas kolonnā „Starpība – CO2 emisiju samazinājums“ nav 

jānorāda; 

7. Sagatavojot projekta pieteikumu, ir jāpieturas pie Noteikumos iekļautās formas; 

8. Jā, nepieciešams ņemt vērā un aprakstīt arī dabīgo ventilāciju; 

9. Atbilstoši piezīmei zem Noteikumu 4.pielikuma pielikuma 3.tabulas 

„Tehnoloģiskās iekārtas un apgaismojama iekārtas pirms un pēc renovācijas 

veikšanas”, nav jāsniedz informācija par iekārtām, kuru darbība un energoresursu 

patēriņš netiek ietekmēts projekta rezultātā. 
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uzlabošanas priekšlikumi īstenošanas“ ir domāts ar 

„Prognoze pēc energoefektivitātes pasākumu 

īstenošanas (saskaņā ar 7.sadaļu)”,  ja mēs 

aizpildam 7.sadaļas tabulu? 

6. Kādās mērvienībās ir jāaizpilda tabulas „7. 

Energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze 

pēc energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumi 

īstenošanas“ kolonna „Starpība – CO2 emisiju 

samazinājums“? 

7. Kas jāraksta tabulas „2.1. Informācija par katru 

ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver 

kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās 

telpas” kolonnās „Termiskie tilti“ un 

„Nosaukums“, jo vai tad tas nav apvienojams zem 

vienas kolonnas? 

8. Vai tabulas „2.2. Ventilācija ēkas zonās – 

sasniedzamie rādītāji pēc energoefektivitātes 

uzlabošanas pasākumu veikšanas“ kolonnās 

„Darbības ilgums“ un „Enerģijas atgūšana“ dati 

jāraksta arī pie dabīgās vēdināšanas? 

9. Vai tabulas „3. Apgaismojuma tehniskā 

informācija un enerģijas patēriņš” un „4. Enerģijas 

patēriņš pirms un pēc renovācijas pasākumu 

veikšanas citas iekārtas” jāaizpilda arī tajā 

gadījumā, ja nav paredzēta ne apgaismojuma ne 

tehnoloģisko iekārtu nomaiņa? 

137. Noteikumu 12.5. punkts nosaka, ka “projektā iekļautās 

aktivitātes plānots īstenot uz zemes vai ēkās, kas ir projekta 

iesniedzēja īpašumā, ir nodotas projekta iesniedzēja 

valdījumā vai lietojumā, vai arī projekta iesniedzējs ir 

noslēdzis ilgtermiņa nomas līgumu. Īpašumtiesības, 

valdījuma vai lietojuma, vai nomas tiesības ir nostiprinātas 

Projekta iesniedzēja valdījuma tiesībām uz zemi un ēkām, kurās tiks veiktas projekta 

aktivitātes, ir jābūt nostiprinātām zemesgrāmatā līdz projekta līguma noslēgšanai. 

 

Papildus vēršam uzmanību, ka projekta iesniegumu var iesniegt arī izglītības iestādes 

dibinātājs. 
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vai līdz projekta līguma noslēgšanai tiks nostiprinātas 

zemesgrāmatā uz laiku, kas nav mazāks par pieciem 

gadiem pēc projekta īstenošanas”. 

1) Ja projekta iesniedzējs ir pašvaldības izglītības 

iestāde, kas atrodas uz pašvaldībai piederoša 

zemes gabala un tai piederošā ēkā (nostiprināts 

zemesgrāmatā kā pašvaldības īpašums), vai ir 

nepieciešams atsevišķs līgums, kas nosaka to, ka 

zemes un ēkas valdījuma tiesības ir nodotas 

izglītības iestādei? 

2) Projekta iesniedzējs ir pašvaldības izglītības 

iestāde, kas atrodas uz pašvaldībai piederoša 

zemes gabala un tai piederošā ēkā (nostiprināts 

zemesgrāmatā kā pašvaldības īpašums). Ir noslēgts 

līgums starp pašvaldību un izglītības iestādi par to, 

ka zemes un ēkas valdījuma tiesības pieder skolai. 

Jautājums – vai arī šādā gadījumā īpašumtiesības, 

valdījuma vai lietojuma, vai nomas tiesības ir 

jānostiprina zemesgrāmatā uz izglītības iestādes 

vārda?  

138. Noteikumu 28.5. punkts nosaka, ka  „būvvaldē akceptēts 

būvprojekts tehniskā projekta stadijā (kopija) par visiem 

projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem vai, ja paredzēta 

vienkāršota renovācija, būvvaldē saskaņota apliecinājuma 

karte par projektā veicamajiem darbiem (kopija), vai, ja 

paredzēta vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo 

inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija, 

būvvaldē saskaņota tehniskā shēma (kopija) atbilstoši ēkas 

energoauditā paredzētajām aktivitātēm, vai būvvaldes 

izziņa, ka projektā plānoto aktivitāšu īstenošanai nav 

nepieciešama būvvaldes atļauja vai šajā punktā minētie 

dokumenti; 

Ņemot vērā Noteikumu 28.5.punktā noteikto, lēmumu par to, vai projektā 

paredzētajām aktivitātēm ir nepieciešams saskaņojums ar Būvvaldi, pieņem 

Būvvaldes amatpersonas, un gadījumā, ja projektā plānoto aktivitāšu īstenošanai nav 

nepieciešama būvvaldes atļauja vai Noteikumos minētie dokumenti, tad ir jāsaņem 

Būvvaldes izziņa (var būt arī vēstules formā), kurā tas tiek norādīts un šāda izziņa ir 

jāpievieno projekta iesniegumam.  
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Vispārīgie būvnoteikumi nosaka: „25.8 Tehniskā shēma - 

inženiertīklu pievada vai iekšējo inženiertīklu tehniskā 

risinājuma un esošo inženierkomunikāciju attēlojums.” 

Tātad ikvienas iekārtas pieslēgšana ietvers inženiertīklu 

pievadu vai tehnisko risinājumu.  

Lai saņemtu būvvaldes izziņu, iesniegumā jānorāda 

plānotās aktivitātēs. Kurām atbalsta programmas 

aktivitātēm un izmaksu pozīcijām nebūtu jāskaņo būvvaldē 

neviens no augstām minētiem dokumentiem? 

139. Noteikumu 20.1.6. punkts nosaka, ka „citu iekšējo 

inženiertīklu izbūves izmaksas, ja šo iekšējo inženiertīklu 

izbūve tieši saistīta ar šo noteikumu 19.1.apakšpunktā 

minētajām atbalstāmajām aktivitātēm un norādīta šo 

noteikumu 28.5.apakšpunktā minētajos dokumentos un 

ēkas energoaudita pārskatā kā projekta mērķa sasniegšanai 

nepieciešamā aktivitāte;” 

Zem kuras aktivitātes (Noteikumu 19.1.punkts) būtu 

jāietver apkures sistēmas izbūve? Ja tā ir 19.1.1.aktivitāte, 

vai tai nepieciešams iesniegt Tehniskās apsekošanas 

atzinumu (Noteikumu 28.3.punkts)? Citi ēkas 

rekonstrukcijas un renovācijas darbi netiks veikti. 

Apkures sistēmas izbūve ir paredzēta zem Noteikumu 19.1.1.apakšpunktā minētām 

atbalstāmām aktivitātēm. 

Papildus Noteikumu 28.3.punkts nosaka, ka projekta iesniegumam ir jāpievieno 

tehniskās apsekošanas atzinums atbilstoši būvniecības jomu reglamentējošajiem 

normatīvajiem aktiem, ja projekta aktivitātes īsteno ēkas norobežojošajās 

konstrukcijās. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, gadījumā, ja projekta ietvaros tiek paredzēta tikai 

apkures sistēmas rekonstrukcija, tehniskās apsekošanas atzinums projekta 

iesniegumam nav jāiesniedz.  

140. Noteikumu 13.7.punkts nosaka, ka projektā plānots 

siltumenerģiju un elektroenerģiju ražot ar tehnoloģijām, 

kurās paredzēts izmantot biogāzi, kas iegūta anaerobā 

procesā no lauksaimnieciskas vai mežsaimnieciskas 

izcelsmes biomasas.  Vai gazifikācija arī tiek uzskatīta par 

anaerobā procesā iegūto siltumenerģiju un elektroenerģiju? 

Vai gazifikācija tiek atzīta šim projektam kā 

elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas veids, ja tiek 

izpildīti nosacījumi, ka siltums tiek izmantots savām 

vajadzībām un elektroenerģija tiek pārdota Sadales 

tīkliem? 

Gazifikācija šo noteikumu 13.7 punkta izpratnē nav uzskatāma par biogāzes, kas 

iegūta anaeirobā procesā no lauksaimnieciskas vai mežsaimnieciskas izcelsmes 

biomasas, izmantošanu, jo gazifikācija ir biomasas termoķīmiska pārveide, kuras 

viens no veidiem ir gazifikācija, jeb process, kurā termoķīmiskā pārveide (pievadot 

siltumenerģiju) notiek izmantojot nelielu skābekļa padevi. Noteikumu 13.7.punkts ir 

attiecināms uz biogāzi, kas iegūta anaerobas biomasas rūgšanas procesā. Lūdzam 

ņemt vērā, ka arī gazifikācijas iekārtu gadījumā projekta ietvaros ir jāsasniedz 

noteikumu 9.punktā norādītais oglekļa dioksīda samazinājuma efektivitātes rādītājs ne 

mazāks par 0.6 kgCO2/Ls gadā. 
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141. Pašvaldības izglītības iestādei ir noslēgts līgums par 

tehniskā projekta izstrādi (zem 3000 LVL) un slēgšanas 

brīdī nebija zināmas autoruzraudzības izmaksas. Ja ir 

noslēgts līgums tikai par tehniskā projekta izstrādi, bet 

autoruzraudzības līgums tiks slēgts pirms būvdarbu 

uzsākšanas, vai tādā gadījumā autoruzraudzības izmaksas 

būs attiecināmas? 

Nē, nebūs attiecināmas ne izmaksas par tehniskā projekta izstrādi, ne 

autoruzraudzību. 

142. Saskaņā ar Noteikumu 22.punktu attiecināmās izmaksas 

19.1.punktā minētajām aktivitātēm tiek noteiktas, 

piemērojot Komisijas regulas Nr. 800/2008 21.panta 

3.punktu. Šīs Regulas 21.panta 3.punkts nosaka, ka 

„attiecināmās izmaksas aprēķina, atskaitot jebkādus 

saimnieciskos ieguvumus un izmaksas, kas saistītas ar 

papildu ieguldījumiem energotaupībai un kas radušās šo 

ieguldījumu dzīves cikla pirmajos trijos gados”. 

Kādas izmaksas ir jāņem vērā, veicot šo atskaitāmo 

ieguvumu un izmaksu kalkulāciju. Kā noprotu, atskaitāmos 

ieguvumus automātiski veidos ietaupīto energoresursu 

(kurināmā, elektroenerģijas). Taču no minētās regulas 

sanāk, ka jāņem vērā ir visus saimnieciskos ieguvumus un 

izmaksas (jo lietots vārds „jebkādus”). Tādējādi sanāk, ka 

bez ieguvuma no energoresursu ekonomijas būtu jāatņem 

arī citu izmaksu ekonomija un/vai papildu izmaksas. 

Pieļauju, ka būtu jāatņem arī dažādu citu materiālu un 

pakalpojumu izmaksu ekonomija un/vai papildu izmaksas. 

Kā rīkoties ar tādu izmaksu veidu kā amortizācija 

(pamatlīdzekļu nolietojums)? Amortizācija pēc savas 

ekonomiskās būtības ir saimnieciska izmaksa. Līdz ar to uz 

to būtu attiecināmas Regulas prasības. Vai būtu jāaprēķina 

arī ietaupījumu/papildu izmaksas, kas rodas attiecībā arī uz 

amortizācijas izmaksām? 

Es vēlēts uzzināt, vai pastāv kādi metodiskie norādījumi 

Saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 21.panta 3.punktu attiecināmās izmaksas 

aprēķina, atskaitot jebkādus saimnieciskos ieguvumus un izmaksas, kas saistītas ar 

papildu ieguldījumiem energotaupībai un kas radušās šo ieguldījumu dzīves cikla 

pirmajos trijos gados MVU, pirmajos četros gados lielos uzņēmumos, kuri nav ES 

CO2 emisiju tirdzniecības sistēmas dalībnieki, un pirmajos piecos gados – lielos 

uzņēmumos, kuri ir ES CO2 emisiju tirdzniecības sistēmas dalībnieki.  

Atbilstoši minētajam no attiecināmajām izmaksām var atskaitīt arī amortizācijas 

atskaitījumus proporcionāli saņemtajam KPFI finansējumam. 
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vai līdzīgs materiāls par attiecībā uz attiecināmo izmaksu 

aprēķinu 19.1.punktā minētajām aktivitātēm un par 

Komisijas regulas Nr. 800/2008 21.panta 3.punkta 

piemērošanu. Kā tika vērtēts šīs jautājums un jo īpaši 

atskaitāmie ieguvumi un papildu izmaksas par trim gadiem 

otrās kārtas laikā? 

 

 

 


