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Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” III kārtu 
 
 

Nr.p.k. 

 
Jautājums Atbilde 

143. 

Piedāvātajā aprēķinu piemērā xls formātā tabulai 3. Ēkas 

norobežojošās konstrukcijas, kollonā: Būvelementa siltuma 

caurlaidības koeficients (U) ir kļūda, jo parādās Siltumvadītspēja λ 

W/(m x K) pēc konstrukcijas izvēles nevis siltuma caurlaidības 

koeficients, kurš ir jāizrēķina 

Aprēķinu piemērā ir piedāvātas formulas, kuras var izmantot aprēķinu 

veikšanā. Tām ir ieteikuma raksturs. Nepieciešamības gadījumā projekta 

iesniedzējs var izmantot citas atbilstošas formulas aprēķinu veikšanai. 

144. 

Obligāti ir jāizmanto piedāvāto konstrukciju veidi, vai arī var 

nodefinēt savu konstrukcijas sastāvu atbilstoši reālai situācijai? 

Konstrukciju veidi jānorāda atbilstoši faktiskajai situācijai, ja piedāvātie 

konstrukciju veidi nav atbilstoši reālajai situācijai, jādefinē konstrukciju 

sastāvs, kas atbilst faktiskajai situācijai. 

145. 

Vai ir iespējams piedalīties konkursā un siltināt ēku, kurai ir divi 

īpašnieki? Ēkas pirmie divi stāvi pieder SIA, bet trešais stāvs 

privātpersonai, visas īpašumtiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā. 

Ēkā ir ierīkoti vairāki biroji, kas tiek iznomāti. 

Ēkas īpašnieki vēlas piedalīties konkursā un siltināt visu ēku 

kopumā. 

 

Atbilstoši Noteikumu 3.3.1.apakšpunktam projekta iesniedzējs var būt 

komersants un 12.5.apakšpunkts paredz, 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. Īpašumtiesībām, valdījuma 

vai lietojuma, vai nomas tiesībām ir jābūt  nostiprinātām vai līdz projekta 

līguma noslēgšanai tiks nostiprinātas zemesgrāmatā uz laiku, kas nav mazāks 

par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas. 

Papildus Noteikumu 11.punkts nosaka, ka 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.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, projekta iesniedzējam (komersantam) ir 

jānodrošina īpašumtiesības, valdījuma vai lietojuma tiesības uz projektā 

rekonstruējamo ēku, Jūsu gadījumā – ēkas 3.stāvu, kā arī jānostiprina 

zemesgrāmatā līdz projekta līguma noslēgšanai, jo projekta iesniedzējs var būt 

komersants nevis privātpersona.  

146. Vai par atbilstošu konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta Saskaņā ar Noteikumu 19.2.1.apakšpunktu konkursa ietvaros atbalstāmi 
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gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta" mērķim - samazināt CO2 

emisijas tiks uzskatīta pāreja no esošas gāzes apkures katla uz 

pieslēgumu centralizētai SIA ''Liepājas enerģijas'' siltumapgādes 

sistēmai  - ņemot vērā ka siltuma avots konkrētajam pieslēgumam 

būs šķelda? 

Ja jā, vai siltummaiņa izbūves darbi tiks uzskatīti par 

attiecināmajiem izdevumiem? 

 

papildu ieguldījumi pārejai (tai skaitā iepērkamā enerģijas apjoma 

samazināšana) no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz 

tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus: 

- biomasu izmantojošas katlu iekārtas; 

- biomasu izmantojošas koģenerācijas stacijas; 

- energoavoti ar siltuma sūkņiem (transformācijas koeficients atbilst šo 

noteikumu 2.pielikuma 1.tabulā noteiktajam); 

- saules kolektori; 

- saules fotoelektriskie paneļi (saules baterijas); 

- vēja elektrostacijas; 

- tehnoloģijas, ar kurām atjaunojamo primāro energoresursu ar lielāku 

aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju var pārstrādāt lietderīgi 

izmantojamā atjaunojamā energoresursā ar mazāku aprites cikla 

siltumnīcefekta gāzu emisiju. 

Ņemot vērā, ka minētajā gadījumā netiek uzstādītas iepriekš minētā 

tehnoloģijas, tad šāda veida projekts nevar pretendēt uz finansējumu konkursa 

ietvaros. 

147. 

Vai konkursā var pieteikties kooperatīvā sabiedrība, kura 

nodarbojas ar gaļas produktu pārstrādi (atbilst NACE 2.red. C10 

nozarei)? 

Saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu, Kooperatīvā sabiedrība 

ir komersants, izņemot lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās 

sabiedrības, mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās 

sabiedrības, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, 

automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, laivu garāžu 

īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un dārzkopības kooperatīvās 

sabiedrības. 

 

Saskaņā ar Noteikumu 3.3.1.apakšpunktu projekta iesnieguma iesniedzējs 

konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" 

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

valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. 

Papildus 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 aktivitāšu īstenošanas (ja attiecināms). 

 

Saskaņā ar Korporatīvo sabiedrību likuma 6.pantu kooperatīvā sabiedrība ir 

komersants, izņemot lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, 

mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, dzīvokļu īpašnieku 

http://likumi.lv/doc.php?id=251098#piel2
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kooperatīvās sabiedrības, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās 

sabiedrības, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un dārzkopības 

kooperatīvās sabiedrības. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kooperatīvā sabiedrība, kuras darbība atbilst 

saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas C10 kodam, var pretendēt uz 

finansējuma saņemšanu konkursa ietvaros. 

 

148. 

Vai 3. kārtā 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 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 

projektu iesniegumu vai vairākus, ievērojot iepriekš minēto ierobežojumu 

attiecībā uz ēku skaitu. 

149. 

Konkursa ietvaros plānots veikt energoefektivitātes pasākumus 

kultūras namā, kuras izmantošanas veids ir 1261 (plašizklaides 

pasākumu ēka). Ēka pašlaik pieder privātpersonai, kurai noslēgts 

līgums ar komersantu par ēkas nomu, lietošanu un 

apsaimniekošanu. Šī komersanta NACE kodi ir 47.59, 47.19., 

68.20. 

Vai šāda projekta iesniedzēja pieteikta ēka ir atbilstoša šī konkursa 

noteikumiem? 

 

Atbilstoši Noteikumu 12.4.apakšpunktam projekta iesniedzējs var būt 

komersants, kura „saimnieciskā darbība ietver aktivitātes, kas atbilst 

saimnieciskās darbības klasifikācijas (NACE 2.red) kodiem 10-33, 35.3, 45-

47.99, 85.1-85.6, 86.1-86.9 un 90-91.4”, ņemot vērā Jūsu jautājuma sniegtajai 

informācijai, secināms, ka komersants var iesniegt projekta iesniegumu šajā 

konkursā, taču lūdzam ņemt vērā, ka īpašumtiesībām (tai skaitā nomas 

tiesībām) atbilstoši šo noteikumu 12.5.apakašpunktam jābūt nostiprinātām 

zemesgrāmatā uz laiku, kas nav mazāks par 5 gadiem pēc projekta īstenošanas. 

150. 

CO2 emisijas ietaupījumu, kas iegūts, siltumenerģijas ražošanā 

pārejot no fosilos energoresursus izmantojošām tehnoloģijām (tai 

skaitā centralizētās siltumapgādes sistēmas) uz atjaunojamos 

Informējam, ka, veicot CO2 emisiju aprēķinu, jāņem vērā Noteikumu 

1.pielikuma 4. un 5.punktā norādītās aprēķinu formulas un pieņēmumi, kuros 

arī noteikts, kādos gadījumos jāizmanto vidējais emisijas faktors vai emisijas 

http://likumi.lv/doc.php?id=251098#p19
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energoresursus izmantojošām tehnoloģijām, nosaka atbilstoši CO2 

emisijas faktoram – 0,264 kgCO2/kWh (turpmāk – vidējais emisijas 

faktors); 

kā arī  

4. Ja ēkai centralizēto siltumapgādi un karsto ūdeni nodrošina ar 

kurināmo, kam ir augstāks emisijas faktors nekā vidējā emisijas 

faktora noteiktā vērtība, var izmantot emisijas faktoru, ko nosaka 

siltumtīkla operators, izmantojot kurināmā emisijas faktorus 

atbilstoši šā pielikuma 1.tabulai un zudumus tīklā. Projekta 

iesniedzējam ir dokumentāri jāpierāda šāda emisijas faktora 

izmantošana. Faktiskās emisijas aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

, kur 

E – CO2 emisijas samazinājums gadā (kgCO2/gadā); 

ECO2 – vidējais emisijas faktors 0,264 (kgCO2/kWh) vai emisijas 

faktors, kas noteikts atbilstoši šā pielikuma 1.tabulai. Siltumsūknim 

emisijas faktoru aprēķina atbilstoši šā pielikuma 8.punktam; 

Qpat – patērētais siltumenerģijas apjoms ēkā (kWh/gadā). Ja, 

īstenojot projektu, ir plānots aizstāt visu patērēto siltumenerģijas 

apjomu ēkā ar siltumenerģiju, kas ražota no atjaunojamiem 

energoresursiem, aprēķina patērētās siltumenerģijas vismaz divu 

pēdējo noslēgto kalendāra gadu vidējo rādītāju. Ja, īstenojot 

projektu, ir plānots daļēji aizstāt patērēto siltumenerģijas apjomu 

ēkā ar siltumenerģiju, kas ražota no atjaunojamiem 

energoresursiem, norāda plānoto saražojamo siltumenerģijas 

apjomu. 

 

Vai lokālā sistēmā pārejot no gāzes apkures uz biomasas apkuri var 

lietot emisijas faktoru 0,264 kgCO2/kWh? 

faktors, kas noteikts šī pielikuma 1.tabulā atbilstoši kurināmā veidam. 

Konkrēti Jūsu minētajā gadījumā, kad ir autonoma (lokāla) gāzes apkures 

sistēma, kuru ir paredzēts aizstāt ar biomasas apkures sistēmu, jāizmanto 

1.pielikuma 5.punkta aprēķina formula un 1.tabulā norādītais emisijas faktors 

ECO2, kas dabasgāzes gadījumā ir – 0.201 kgCO2/kWh. 

 

151. 

Pēc kā tiks vērtēta pretendenta atbilstība 559.MK noteikumu 

grozījumu 12.4. punktam, par saimnieciskās darbības atbilstību 

NACE kodam.  Uzņēmuma saimnieciskā pamatdarbība ir reģistrēta 

Vērtēšanas komisijai nav pienākumu un iespēju izvērtēt katra konkursa 

pieteicēja faktisko darbību, tāpēc vērtēšanas komisija konkursa pretendenta 

atbilstību MK Nr.559 12.4.apakšpunktam var vērtēt tikai pēc dokumentiem, 
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ar NACE kodu, kas netiek atbalstīta, taču viena no uzņēmuma 

darbībām, kurā tiek plānots veikt visus siltumnīcefekta gāzu 

samazināšanas pasākumus, atbilst saimnieciskās darbības 

klasifikācijai, kura tiek atbalstīta. Piemēram, saimnieciskā darbība, 

kura saistīta ar pasažieru pārvadājumiem (NACE 2.red. 49…) 

netiek atbalstīta, taču uzņēmums veic arī pats sava autoparka 

apkalpošanu, tajā skaitā arī transportlīdzekļu remontu. Vai 

uzņēmums var pretendēt uz finansējumu, ja visi līdzekļi tiks 

ieguldīti ēkā, kurā tiek veikta transportlīdzekļu tehniskā apkope un 

remonts (NACE 2.red. 33…)? 

 

kuros ir noteikts pretendenta saimnieciskās darbības veids, un, ja projekta 

iesniegumā pievienotajos dokumentos vai publiski pieejamās datu bāzēs 

(piemēram, Lursoft) tiks konstatēts, ka uzņēmuma darbība neatbilst kādam no 

MK norādītajiem darbības veidiem, pretendents tiks uzskatīts par neatbilstošu 

un projekta iesniegums - par noraidāmu. 

152. 

'Potenciālais projekta pieteicējs (izglītības iestāde) pēc metodikas 

sanāk grūtībās nonācis saimnieciskās darbības veicējs, taču tam ir 

līdzekļi (no institūcijas, kam šī iestāde pieder), kas spēj segt 

zaudējumus. 

Jautājums - kādi dokumenti ir jāiesniedz, lai apliecinātu faktu, ka 

projekta pieteicējs spēs segt zaudējumus un nav uzskatāms par 

grūtībās nonākušu saimnieciskās darbības veicēju? 

 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.559 13.punktu uz finansējumu pretendēt nevar, 

ja: 

(...) 

13.9. sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants ir uzskatāms par grūtībās 

nonākušu, ja tas atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 7.punktā 

minētajiem nosacījumiem; 

13.10. lielais komersants ir uzskatāms par grūtībās nonākušu, ja tam: 

13.10.1. ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas 

spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu 

tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota 

procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir 

izbeigta; 

13.10.2. projekta iesnieguma iesniegšanas dienā zaudējumi pārsniedz pusi no 

pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā – ceturtdaļu no pamatkapitāla, kā arī 

konstatējamas šo noteikumu 13.10.4.apakšpunktā minētās pazīmes; 

13.10.3. 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 – zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, 

naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu 

celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:01:LV:HTML
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koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība – un konstatējamas šo noteikumu 

13.10.4.apakšpunktā minētās pazīmes; 

13.10.4. nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar 

līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem 

vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu 

ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā novedīs komersantu līdz 

nespējai turpināt darbību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, vai projekta iesniedzējs ir grūtībā nonācis, 

pārbauda tikai gadījumā, ja projekta iesniedzējs ir komersants. 

 

153. 

Vai aprēķina piemēra 9.daļas pielikumā Enerģijas ietaupījums, 

kwh/gadā aprēķinam ir kļūda? Uzskatām, ka nepieciešams atņemt 

no esošās situācijas prognozes, citādāki taču ietaupījums veidojas ar 

negatīvu zīmi. 

Vai aprēķina piemēra 8.daļas pielikumā nav kļūda atsaucei uz 

3.daļas datiem (kurā minēta esošā situācija PIRMS vai pēc 

energoefektivitātes pasākumu veikšanas), bet 8.daļā jādod, atbilstoši 

virsrakstam dati par informāciju PĒC energoefektivitātes pasākumu 

veikšanas 

VAi aprēķina piemēra 9.daļas pielikumā Enerģijas ietaupījums, 

kwh/gadā aprēķinam 

man liekas ka arī kļūda, jo vajag taču atņemt NO esošās situācijas 

prognozi, citādāki taču ietaupījums veidojas ar negatīvu zīmi 

Jautājumā ietvertajā sadaļā kļūda nav konstatēta. Iespējams, ka, formulējot 

jautājumu, nav precīzi norādīts sadaļas numurs. 

154. 

Jautājums par 3.kārtu programmai „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai”. 

MK noteikumu 28.5. punkts: „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 

MK noteikumu 28.5.apakšpunkts: „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; 
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energoauditā paredzētajām aktivitātēm, vai būvvaldes izziņa, ka 

projektā plānoto aktivitāšu īstenošanai nav nepieciešama būvvaldes 

atļauja vai šajā punktā minētie dokumenti; 

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? 

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.  

Ņemot vērā MK noteikumu Nr.559 28.5.apakšpunktā noteikto to, vai projektā 

paredzētām aktivitātēm ir nepieciešams saskaņojums ar Būvvaldi ir Būvvaldes 

lēmums, līdz ar to visām projekta aktivitātēm ir jāsaņem saskaņojums no 

būvvaldes, vai būvvaldes izziņa, ka saskaņošana būvvaldē nav nepieciešama. 

Gadījumā, ja projektā plānoto aktivitāšu īstenošanai nav nepieciešama 

būvvaldes atļauja vai MK noteikumu Nr.559 minētie dokumenti, tad ir 

jāsaņem Būvvaldes izziņa (der arī vēstule vai cits dokuments) un tā jāpievieno 

projekta iesniegumam.  

155. 

Jautājums par 3.kārtu programmai „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai”. 

MK noteikumu 20.1.6. punkts: „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 (MK noteikumu 19.1.punkts) būtu jāietver 

apkures sistēmas izbūve? Ja tā ir 19.1.1.aktivitāte, vai tai 

nepieciešams iesniegt Tehniskās apsekošanas atzinumu (MK 

noteikumu 28.3.punkts)? Citi ēkas rekonstrukcijas un renovācijas 

darbi netiks veikti. 

 

MK noteikumu 20.1.6.apakšpunkts: „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;” 

Apkures sistēmas izbūve ir paredzēta MK noteikumu Nr.559 

19.1.1.apakšpunktā minētām atbalstāmās aktivitātes ietvaros, papildus jāņem 

vērā MK noteikumu Nr.559 28.3.apakšpunkts, kas 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. 

156. 

Projekta ietvaros uzņēmums plāno nomainīt transformatoru ar 

visiem pieslēguma kabeļiem un automātiku, lai nodrošinātu 

elektroenerģijas patēriņa samazinājumu. Pašreizējais transformators 

atrodas ārpus ražošanas telpām un tiek uzskatīts kā tehnoloģiskā 

iekārta, kas atrodas uzņēmuma teritorijā un ir saistīta ar ražošanas 

procesu. Pēc projekta pabeigšanas transformators atradīsies telpā, 

Izskatot Jūsu uzdoto jautājumu, konstatējām, ka atbilde uz līdzīga satura 

jautājumu ir sniegta Jautājumos un atbildēs, kas publicētas Vides investīciju 

fonda interneta vietnē http://lvif.gov.lv/?object_id=33019 

Skat. 85.jautājumu un atbildi. 

Gadījumā, ja norādītā atbilde nesniedz visu Jums nepieciešamo informāciju, 

lūdzu uzdot papildu jautājumus. 

http://lvif.gov.lv/?object_id=33019


 

8 
 

kas ir jaunizbūvētā piebūve pie esošās ražošanas ēkas un kurā nav 

nedz siltuma, nedz elektroenerģijas patēriņa vēstures par 

iepriekšējiem diviem gadiem.  

Jautājumi! 

Vai projekta ietvaros mēs drīkstam likt transformatoru 

jaunizveidotajā piebūvē, kas tiks klasificēta kā ražošanas telpas, bet 

kurā iepriekš nav veikta saimnieciskā darbība? 

Vai šajā gadījumā uz mums attieksies normatīvs, kas ir minēts 

12.7.3. punktā par siltuma patēriņu 120 kWh/m2, ja tajā tiek 

īstenotas aktivitātes, kas nav saistītas ar siltumenerģijas 

samazināšanu apkurei 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.559 12.7.3.apakšpunktu normatīvajos aktos par 

energoefektivitātes aprēķina metodi noteiktajā kārtībā aprēķinātais 

siltumenerģijas patēriņš uz apkurināmo telpu platību apkurei pēc projektā 

plānoto aktivitāšu īstenošanas ēkām, kurās komersants veic šo noteikumu 

12.4.apakšpunktā minēto saimniecisko darbību, kā arī kultūras institūciju 

ēkām, izglītības iestāžu ēkām vai ārstniecības iestāžu, kuras sniedz valsts 

budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ēkām nepārsniedz 120 

kWh/m2, 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). 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ja projektā tiek īstenotas tikai tādas aktivitātes, 

kas nav saistītas ar siltumenerģijas samazināšanu apkurei vai arī ir saistītas ar 

siltumenerģijas samazināšanu apkurei (piemēram, tikai energoefektīva 

apgaismoju uzstādīšana), tad tādam projektam minētais 12.7.3.apakšpunkts ir 

saistošs. 

157. 

Vai punktam 15.5. 85 % – izglītības iestādēm neatkarīgi no iestādes 

juridiskā statusa;  

atbilst SIA, ko izveidojusi Latvijas Futbola federācija kopā ar 

pašvaldību. 

SIA „Latvijas Futbola federācijas mācību un treniņu centrs 

„Staicele” 

http://www.lff.lv/lv/infrastruktura/projekti/staicele/ 

Vai šis SIA var saņemt 85% atbalstu energoefektivitātes 

uzlabošanai internāta ēkā, protams, ievērojot arī MK noteikumu 9. 

punktu? 

 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.559 3.3.apakšpunktu projekta iesnieguma 

iesniedzējs var būt: 

- komersants, tai skaitā ārstniecības iestāde, kura nesniedz valsts budžeta 

apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus; 

- izglītības iestāde, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības 

iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs; 

- ārstniecības iestāde, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes 

pakalpojumus; 

- kultūras institūcija, kura finansē kultūras aktivitātes un kuras darbības 

pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana (turpmāk 

– kultūras institūcija). 

Vērtējot iesniegtos projektu iesniegumus, gadījumā, ja projektu iesniegumu 

iesniegs izglītības iestādes vai tās dibinātājs, tiks pārbaudīts, vai izglītības 

iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā.  

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.559 15.punktu konkursa ietvaros finanšu 

http://www.lff.lv/lv/infrastruktura/projekti/staicele/
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instrumenta maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no projekta iesniegumā 

norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz izglītības 

iestādēm neatkarīgi no iestādes juridiskā statusa – 85%. 

158. 

Projekta ietvaros tiek plānoti ieguldījumi pārejai no tehnoloģijām, 

kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās 

izmanto atjaunojamos energoresursus (apakšpunkts 19.2.1.1. 

biomasu izmantojošas katlu iekārtas). Aktivitāte tiks veikta esošajā 

katlumājas ēkā. Vai mūsu gadījumā ir attiecināmā prasība uz 

maksimālo ēkas siltumenerģijas patēriņu apkurei (120 kWh/m2 

saskaņā ar apakšpunktu 12.7.3)? 

Atbilstoši MK noteikumu Nr.559 12.7.3.apakšpunktam, gadījumos, ja projektā 

tiek plānots veikt aktivitātes, kas nav saistītas ar siltumenerģijas samazināšanu 

apkurei, vai arī šādas aktivitātes tiek veiktas par projekta iesniedzēja 

līdzekļiem, sasniedzamais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir ne augstāks par 

120 kWh/m2. Biomasu izmantojošu katlu uzstādīšana bez papildus aktivitātēm 

ēkas siltināšanā un citos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos 

nesamazinās ēkas apkurei nepieciešamo siltumenerģijas daudzumu,  līdz ar to 

ir piemērojams MK noteikumu 12.7.3.apakšpunkta prasības 

159. 

Te jums raksta no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 

projektu vadības nodaļas vadītāja Jevgēnija Losa. 

Es pāris dienas atpakaļ jau interesējos par iesniedzamiem 

dokumentiem KPFI konkursa „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”. Mums ir sekojošā 

situācija mēs vēlamies piedalīties konkursā, atbilstoši konkursa 

nolikumam projekta iesniedzējam, ja tā ir ārstniecības iestāde 

jāpievieno līgums par valsts apmaksāto veselības aprūpes 

pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, bet mums tāda nav, mēs 

saņemam valsts dotāciju pa tiešo. 

 Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem „Veselības aprūpes 

organizēšanas un finansēšanas kārtība” Nr. 1046 neatliekamā 

medicīniskā palīdzība ir veselības aprūpes pakalpojums, kas tiek 

finansēts no valsts budžeta. 

 Atbilstoši 2009. gadā 29. janvārī apstiprinātam Ministru kabineta 

rīkojumam „Par tiešās pārvaldes iestādes "Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienests" izveidošanu” Nr.75 Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienests nodrošina neatliekamās 

medicīniskās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem no Veselības 

ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. 

Jautājums ir sekojošais kādu dokumentu mums jāpieliek lai 

Ņemot vērā, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.1046 13.punktu  Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienests ir iestāde, kura veselības aprūpes 

pakalpojumus sniedz saskaņā ar nolikumu, lūdzam projekta iesniegumam 

pievienot nevis līgumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanu un apmaksu, bet gan apliecinājumu, ka minētie veselības aprūpes 

pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar nolikumu 
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apliecinātu ka NMP dienests sniedz valsts budžeta apmaksātus 

veselības aprūpes pakalpojumus.  

 

160. 

1) Projekts tiks īstenots izglītības iestādē - Mūzikas skolā. Vai 

projekta iesniedzējs var būt skolas dibinātājs - pašvaldība, vai  

projekts jāiesniedz pašai skolai? 

 

2) Uz KPFI 2. kārtu tika sagatavoti visi dokumenti, bet projekts 

netika atbalstīts. Vai šai kārtai var iesniegt iepriekš sagatavoto ēkas 

Tehniskās apsekošanas atzinumu (no 2012. gada nogales)? 

 

3) MKN un semināra prezentācijā ir minēts, ka izmaksas attiecībā 

uz  būvdarbiem ir attiecināmas izglītības iestādēm pēc 01.10.2012.  

Izglītības iestāde š.g. jūlija otrā pusē plāno uzsākt  

energoefektivitātes pasākumus - veikt daļu no veco logu nomaiņas. 

Vai šīs izmaksas var iekļaut projektā kā attiecināmās izmaksas?  

(Energoauditā tas ir minēts kā nepieciešams energoefektivitātes 

pasākums.) 

1) Saskaņā ar MK noteikumu Nr.559 3.3.2.apakšpunktu – projekta 

iesniedzējs konkursa III kārtā var būt gan izglītības iestāde, gan tās 

dibinātājs. 

2) Ja sagatavotais ēkas tehniskās apsekošanas atzinums atbilst ēkas 

faktiskajam stāvoklim uz projekta iesniegšanas brīdi un tas atbilst arī 

MK noteikumu Nr.559 28.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām 

(sagatavots atbilstoši būvniecības jomu regulējošiem aktiem), tad šis 

dokuments var tikt pievienots. 

3) Jā, atbilstoši MK noteikumu Nr.559 23.6.
1
 apakšpunktam gadījumā, ja 

projekta iesniedzējs ir izglītības iestāde, tad izmaksas ir attiecināmas 

no 01.10.2012., ja plānotie darbi atbilst noteikumu 19.punkta 

apakšpunktos norādītajām aktivitātēm un ir iekļautas arī energoaudits 

kā nepieciešamais energoefektivitātes pasākums. Lūdzam ņemt vērā, 

ka izmaksas var tikt uzskatītas par neattiecināmām, ja, veicot projekta 

uzraudzību, tiek konstatēts, ka, veicot būvdarbu vai piegāžu iepirkuma 

procedūru, nav ievērotas Publisko iepirkumu likuma un citu normatīvo 

aktu prasības.  

161. 

No dažiem uzņēmējiem esmu dzirdējis, ka augustā caur Jūsu 

ministriju vērsies vaļā projektu atlases kārta, kuras ietvaros 

uzņēmēji varēs iegādāties ražošanas iekārtas. Es pats neko tādu Jūsu 

mājaslapā neatradu - tāpēc vēlos jautāt - vai caur Jūsu ministriju 

tiek plānota šāda proejektu atlases kārta? 

Atbildot uz Jūsu jautājumu, informējam, ka Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstība ir izsludinājusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 

projektu atklātu konkursu "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai, 3.kārta", kura ietvaros sagaidām projektu iesniegumus līdz 

22013.gada 22.augustam (ieskaitot). 

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka 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 2013.gada 13.maija grozījumiem 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" 
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nolikums"". 

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot 

pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz 

tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot 

komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām 

ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti. 

 

162. 

Uzsākot izstrādāt projekta iesniegumu atklātajam Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta finansēto projektu iesniegumu konkursam 

"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 

3.kārta", kā arī pēc semināra apmeklējuma un atbilžu izskatīšanas 

mājas lapā, radās šādi jautājumi: 

1) Projekta iesniedzējs ir komersants - ārstniecības iestāde, 

kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes 

pakalpojumus. Saskaņā ar  Komisijas 2008.gada 6.augusta 

Regulu (EK) Nr. 800/2008 ārstniecības iestāde atbilst liela 

komersanta kategorijai. 

2) Vai projekta iesniegumam ir jāpievieno zvērināta revidenta 

atzinums par MK not. Nr.559 noteikumu 19.1.apakšpunktā 

minētās aktivitātes īstenošanas attiecināmo izmaksu 

aprēķina pareizību un atbilstību Komisijas regulas Nr. 

800/2008 21.pantam? 

3) Vai Projekta iesnieguma veidlapā ir jāsniedz informācija 

par projekta iesniedzēja finanšu apgrozījumu? Projekta 

ietvaros plānots veikt vecā parauga gaismekļu nomaiņu pret 

energoefektīviem gaismekļiem.  

4) Kādi dokumenti ir jāpievieno, lai izpildītu vērtēšanas 

kritēriju „Apliecinoši dokumenti (kopijas) par vismaz divos 

pēdējos noslēgtajos kalendāra gados pirms projekta 

iesnieguma iesniegšanas patērēto elektroenerģijas un 

saražoto, patērēto un pārdoto siltumenerģijas apjomu 

ražošanas ēkā vai teritorijā, kurā plānotas projekta 

1.-3. Ārstniecības iestādes, kas sniedz budžeta apmaksātus veselības 

aprūpes pakalpojumus, piedalās trešajā konkursa kārtā atbilstoši 

Noteikumu 3.3.3.apakšpunkta regulējumam un piemēro tos 

Noteikumu nosacījumus, kas attiecas uz ārstniecības iestādēm, nevis 

komersantiem. 

4. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.559 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 informācija tieši apliecinājuma veidā, 

savukārt rēķinus un pārējos kurināmā pirkšanu 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. 

5. Gadījumā, ja projekta aktivitātes paredz tikai MK noteikumu 

Nr.559 19.1.4.aktivitāti, kas ir energoefektīva apgaismojuma 

uzstādīšana iekštelpās, projekta iesnieguma veidlapas 3.pielikums nav 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:01:LV:HTML


 

12 
 

aktivitātes, norādot datus pa mēnešiem (megavatstundas 

(MWh)). Iesniedz arī dokumentus (kopijas), kas apliecina 

izmantoto kurināmā apjomu, tai skaitā kurināmā pirkšanas 

izmaksas apliecinošus dokumentus” 

5) Vai ir jāaizpilda projekta iesnieguma veidlapas 3.pielikums 

- Tehniskā analīze? 

6) Projekta iesnieguma aizpildīšanas vadlīnijās minēts, ka 

gadījumā, ja kāds projekta iesnieguma pielikums nav 

saistošs iesniedzējam, tā vietā ir jāpievieno lapa ar 

pielikuma numuru, nosaukumu un pamatojumu, kāpēc šis 

pielikums nav saistošs iesniedzējam. Arī uz pielikumiem 

attiecas prasība par caurauklošanu un lapu numurēšanu. Ja 

tie ir atsevišķi sagatavoti dokumenti un jau paši par sevi 

cauraukloti (ar atbilstoši numurētām lappusēm un norādītu 

kopējo lappušu skaitu), var iesniegt kā atsevišķus sējumus, 

taču šajā gadījumā caurauklotajā iesnieguma eksemplārā 

noteikti ir jānorāda, ka attiecīgais pielikums tiek iesniegts 

kā atsevišķs sējums, norādot tā nosaukumu un lappušu 

skaitu. Vai ar „pielikumu ar pamatojumu” ir domāts 

 paraksttiesīgās personas apliecinājums, ka attiecīgā prasība 

nav attiecināma? Kādā formā šis apliecinājums ir jāgatavo? 

jāaizpilda. Gadījumā, ja minētais pielikums nav jāiesniedz, tā vietā ir 

jāpievieno lapa ar pielikuma numuru, nosaukumu un pamatojumu, 

kāpēc šis pielikums nav saistošs iesniedzējam. Pamatojuma formu MK 

noteikumi Nr.559 nenosaka, attiecīgi, to var sniegt brīvā formā. 

6. Pielikuma lapa, kura nav saistoša projekta iesniedzējam, ir 

jāpievieno, nosaucot pielikumu, norādot tā Nr. un norādot brīvā formā 

skaidrojumu par to, kāpēc šis pielikums nav attiecināms  (piemēram, 

projekta iesnieguma 2.pielikums „Nav attiecināms, jo projekta 

ietvaros nav paredzēts veikt MK noteikumos Nr.559 19.2.apakšpunktā 

iekļautās aktivitātes”). 

163. 

Pārstāvu izglītības iestādi un vēlamies piedalīties šajā projektu 

konkursā, bet ir daži precizējoši jautājumi, kuri ir radušies pēc 

iepazīšanās ar jau jums uzdotajiem jautājumiem.  

1) projektā vēlamies startēt 19.1. aktivitātē, tieši 19.1.1. punktā - 

ēku energoefektivitāti paaugstinoši rekonstrukcijas vai vienkāršotās 

renovācijas darbi. Domājam skolas internātā nomainīt logus. Vai šī 

aktivitāte varētu būt atbalstāma? 

2) Papildus vēlamies sakārtot arī morāli un fiziski novecojošo 

siltumtrasi no skolas katlu mājas (kurinām ar malku) uz internātu, jo 

arī tajā ir ļoti lieli siltuma zudumi. Vai šī aktivitāte būtu atbalstāma? 

Mēs nemainām apkures tehnoloģijas, jo jau izmantojam 

1) Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 559 19.1.1.apakšpunktu projektā 

atbalstāmas ir aktivitātes, kas saistītas ar ēku energoefektivitāti 

paaugstinošiem rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbiem, 

un logu nomaiņa, ja tā ir paredzēta arī ēkas energoauditā, ir atbalstāma 

aktivitāte. Lūdzam ņemt vērā arī noteikumu 12.7.2.apakšpunkta 

prasības, kas šajā gadījumā jāsasniedz. 

2) Nē, MK noteikumu 19.punktā un tā apakšpunktos nav iekļauti darbi, 

kas saistīti ar siltumtrašu rekonstrukciju, un arī 20.2.3.apakšpunktā 

norādītā atsauce, ka projekta ietvaros ir attiecināmas siltumenerģijas 

sadales un pārvades tīklu būvniecības darbi, attiecas uz gadījumiem, ja 
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atjaunojamo resursu, bet gribam samazināt zaudējumus trasē. Vai to 

varētu attiecināt uz 19.1.2. energoefektivitāti paaugstinoši papildu 

ieguldījumi esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās? Ja 

atbalstāma, vai šeit ir jāievēro nosacījums, kas minēts 20.2.3. 

punktā - ne vairāk kā 100m? 

3) pieteikuma veidlapā punktā 5.4.ir minēta tehniskā analīze 

(2.pielikums), bet 2.pielikums ir "Attiecināmo izmaksu aprēķins", 

kas domāts 19.2. apakšpunktam. Ja stratējam ar 19.1. aktivitāti, vai 

šis pielikums ir jāpilda?  

4) ja mainām logus un renovējam siltumtrasi vai ir jāpilda 

3.pielikums "Tehniskā analīze"?  

projektā ir paredzēts veikt arī 19.2.apakšpunkta aktivitātes. 

3) MK noteikumu 3.pielikumā pievienotajā projekta iesnieguma 

veidlapas formā ir tehniska rakstura kļūda pie 5.4.apakšpunkta, jo pie 

minētā punkta ir jāņem vērā iesnieguma 3.pielikums „Tehniskā 

analīze”, kas ir jāaizpilda, veicot 19,2.aktivitātes. Gadījumā, ja 

projekta aktivitātes paredz tikai MK noteikumu Nr.559 

19.1.4.aktivitāti, kas ir energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana 

iekštelpās, projekta iesnieguma veidlapas 3.pielikums nav jāaizpilda. 

Gadījumā, ja minētais pielikums nav jāiesniedz, tā vietā ir jāpievieno 

lapa ar pielikuma numuru, nosaukumu un pamatojumu, kāpēc šis 

pielikums nav saistošs iesniedzējam. Pamatojuma formu MK 

noteikumi Nr.559 nenosaka, attiecīgi, to var sniegt brīvā formā. 

164. 

 

Vai uzņēmums drīkst Projekta pieteikumā iekļaut tehnoloģisko 

iekārtu, par kuras iegādi ir saņemta uzņēmuma ienākuma nodokļa 

atlaide 25% apmērā.  

 

 

MK noteikumi Nr.559 neparedz aizliegumu uz finansējumu pretendēt tādam 

projekta iesniedzējam, kas likumā noteiktā kārtībā var saņemt uzņēmuma 

ienākuma nodokļa atlaides par iegādātām tehnoloģiskām iekārtām.  

Līdz ar to uzņēmums, kas minēto nodokļu atlaidi saņem, var pretendēt uz 

finansējuma saņemšanu programmas "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai" III kārtas ietvaros. 

165 

Lūdzu, precizējiet Komisijas regulas Nr.800/2008 1.panta 7.punkta 

minētos nosacījumus (saistībā ar nolikuma 13.9.punktu): 

„7. [....] MVU uzskata par grūtībās nonākušu uzņēmumu, ja tas 

atbilst šādiem nosacījumiem: 

a) uzņēmuma ar ierobežotu atbildību gadījumā, ja tā zaudējumi ir 

lielāki nekā puse no statūtkapitāla, kas atspoguļots uzņēmuma 

grāmatvedībā, ir un vairāk nekā viena ceturtdaļa no šiem kapitāla 

zaudējumiem ir radušies iepriekšējo 12 mēnešu laikā, vai [...] „ 

  

Šajā gadījumā „iepriekšējie 12 mēneši” ir uzskatāmi, kā noslēgtā 

kalendārā gada (piem. Bilance par 2012.gadu), vai arī pēdējie 12 

mēneši no 2012.gada jūlija līdz 2013.gada jūnijam (piem. operatīvā 

bilance par pēdējiem 12 mēnešiem)? 

Šajā gadījumā par iepriekšējiem 12 mēnešiem ir uzskatāmi pēdējie 12 mēneši 

no projekta iesnieguma iesniegšanas brīža (piemēram, ja projekts tiks iesniegts 

2013.augustā, tad iepriekšējo 12 mēnešu periods ir 2012.gada augusts līdz 

2013.gada jūlijs). 

 

 

http://5.4.ir/
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166. 

Siltumapgādes uzņēmums piegādā siltumenerģiju dzīvojamai ēkai, 

kurā ir 71 dzīvoklis, no tiem 69 pieder pašvaldībai, 2-

privātpersonām. Apkure un karstais ūdens tiek nodrošināts 

autonomi (nav iespēja pieslēgties centrālajai siltumapgādes 

sistēmai). Apkures katli pieder komersantam - siltumapgādes 

uzņēmumam, kurus projekta ietvaros, komersants vēlas nomainīt 

mainot kurināmā veidu no fosilā uz atjaunojamiem, vienlaikus 

izvietojot jaunās katlu iekārtas ārpus ēkas.  Ja tiek noslēgts Zemes 

nomas līgums (uz  kuras atradīsies jaunās siltumražošanas 

iekārtas) un  tas tiek reģistrēts Zemesgrāmatā, vai tad siltumapgādes 

uzņēmums, nebūdams daudzdzīvokļu mājas īpašnieks vai 

nomnieks  (nomājam patreiz tikai telpu apkures katliem šai ēkā) var 

kvalificēties šajā programmā?  

Skatīt „Jautājumi un atbildes” 2.daļas 95.jautājumu. 

167. 

1/ Uzņēmuma teritorijā atrodas kaltes (brīvi stāvošas tehnoloģiskās 

iekārtas) koksnes žāvēšanai. Kalšu pieslēgums siltuma avotam 

atrodas ārpus ēkām un tā kopgarums ir ~300m. Viss piegādātais 

siltums tiek izmantots tehnoloģiskam procesam, nevis apkurei. 

Siltumnesējs ir ūdens, bet ar augstāku spiedienu (5bar) un 

temperatūru (140C). Šīs cauruļu trases siltuma zudumi ir lieli un 

nepieciešams veikt trases energoefektivitāti uzlabojošus pasākumus, 

lai nodrošinātu tehnoloģisko iekārtu efektīvu darbību. Vai šāda 

nomaiņa ir uzskatāma par aktivitāti atbilstoši MK noteikumu 19.1. 

punktam (mūsuprāt tā atbilst aktivitātei 19.1.6.)? 

 

2/ Energoaudita formā ietveramā informācija ir piesaistīta ēkām. Kā 

aktivitātei 19.1.6. veikt aprēķinus par sasniedzamajiem rādītājiem, 

ja aktivitātes nav saistītas ar ēkām un apkuri, bet ar ražošanas 

tehnoloģisko procesu, taču pastāv prasība sasniegt īpatnējo 

siltumenerģijas patēriņu 120kWh/gadā un kv.m? 

1. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.559.19.punktu un tā apakšpunktiem 

energoefektivitātes darbi attiecas uz ēku un ražošanas iekārtu 

energoefektivitātes uzlabošanu, taču siltumtrases rekonstrukcijas darbi 

neatbilst 19.1.apakšpunktā iekļautajām atbalstāmajām aktivitātēm, un arī 

20.2.3.apakšpunktā norādītā atsauce, ka projekta ietvaros ir attiecināmas 

siltumenerģijas sadales un pārvades tīklu būvniecības darbi, attiecas uz 

gadījumiem, ja projektā ir paredzēts veikt arī 19.2.apakšpunkta aktivitātes. 

2. Atbilstoši MK noteikumu 28.2.apakšpunktam komersantiem ir 

jāaizpilda energoaudita pārskats atbilstoši noteikumu 4.pielikumam, kurā ir 

arī sadaļa par energoauditu ražošanas iekārtām, attiecīgi 

19.1.6.apakšpunkta gadījumā jāaizpilda šī pārskata sadaļas, kas ir 

attiecināmas uz ražošanas iekārtu. Gadījumā, ja ražošanas iekārta ir 

izvietota ēkā, sasniedzamais siltumenerģijas patēriņš šajā ēkā ir 

120kWh/gadā, bet, ja iekārta neatrodas ēkā, šis rādītājs nav attiecināms. 

168. 

1.Ja projekta ietvaros paredzēts mainīt apgaismojumu, uzstādīt 

saules kolektorus, kā arī mainīt apkures katlu no gāzes uz šķeldas, 

kāds siltumenerģijas patēriņš jāsasniedz ārstniecības iestādei 120 

Ja projektā tiek veikt Jūsu uzskaitītie darbi un netiek veikti siltināšanas darbi, 

vai arī tie tiek veikt par Finansējuma saņēmēja līdzekļiem, tad sasniedzamais 

rezultāts atbilstoši MK noteikumu Nr.559 12.7.3.apakšpunktam ir 120 
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vai 90 kWh/m2g? Ja neņem vērā apkures katlu lietderības 

koeficientu, minētie pasākumi būtiski neietekmē aprēķināto 

silumenerģijas patēriņu apkurei. 

2. Ja projekta ietvaros veic malkas katla maiņu pret granulu katlu 

(pa projekta iesniedzēja līdzekļiem), vai energoaudita pārskatā 

jāaizpilda sadaļa "5.2. Kurināmā patēriņš".  

kWh/m2. 

Projekta ietvaros atbalstāma ir tikai pāreja no fosilajiem energoresursiem uz 

atjaunojamiem energoresursiem(MK noteikumu Nr.559 19.2.1.apakšpunkts), 

bet efektivitātes paaugstināšanas darbu izmaksas siltumavotam, kurā pirms 

tam izmantoti atjaunojamie energoresursi ir neattiecināmas atbilstoši MK 

noteikumu Nr.559 24.1.apakšpunktam un Jūsu jautājumā norādītajā gadījumā 

malkas apkure arī uzskatāma par apkuri, kurā tiek izmantots atjaunojamais 

energoresurss.  

Jā, šādā gadījumā ir jāaizpilda energoaudita pārskata 5.2.sadaļa, jo tabulā 

nepieciešams sniegt informāciju par kurināmā apjomiem un citiem rādītājiem, 

kas šiem kurināmā veidiem var atšķirties. 

169. 

Mēs plānojam veikt energoefektivitātes pasākumus divās sabloķētās 

ēkās zem vienas adreses. Katrai ēkai ir savs kadastra numurs. 

Energoauditors izstrādāja energoauditu abām ēkām neizdalot viņus 

atsevišķi, enerģijas patēriņš un visi radītāji ir izrēķināti kā vienai 

ēkai. Energoauditors uzskata ka abām ēkām ir jābūt iekļautam vienā 

Zonā. Vai mēs varam savā konkursa iesniegumā sniegt informāciju 

par abām ēkām ar atsevišķiem kadastra numuriem, kā vienai ēkai? 

Tas nozīmē kad tām būs vienoti radītāji, kas nebūs atdalīti katrai 

ēkai atsevišķi. 

Energoaudita pārskats ir jāgatavo par katru ēku atsevišķi.  

Tomēr pastāv atsevišķi gadījumi, kad, gadījumā,  ja ēkas ir sabloķētas un tām 

ir viena uzskaite, tiek taisīts viens energoaudita pārskats. Bet arī šajā gadījumā 

ir jāizvērtē sabloķēto ēku funkcijas, kuru dēl var būt pamatoti katrai ēkai 

gatavot savu energoauditu.   

Gadījumā, ja projekts tiek iesniegts par divām sabloķētam ēkām, par kurām ir 

sagatavots viens energoaudits, tad arī projekta iesniegumā informācija par 

divām ēkām ir jānorāda kā par vienu ēku 

170. 

Situācijas izklāsts: 

- Projekta ietvaros plānojam veikt ieguldījumus tehnoloģiskajās 

iekārtās; 

- Ieguldījumi paredz investīcijas kompresoru ēkā, kas savukārt 

nodrošina tehnoloģisko aukstumu saldējuma ražošanas ēkai. Šajā 

ēkā produktu ražošana nenotiek. 

 

Jautājumi: 

- Vai šīs aktivitātes būtu atbalstāmas konkursa ietvaros? 

- Vai mūsu projektam ir attiecināms  konkursa nolikuma punkts 

12.7.3., t.i., kompresoru ēkā siltmenerģijas patēriņš nedrīkst 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.559 19.1.2.apakšpunktu, konkursa ietvaros 

atbalstāmi ieguldījumi vides aizsardzībā, kas ļauj ietaupīt enerģiju, tai skaitā, 

energoefektivitāti paaugstinoši papildu ieguldījumi esošajās ražošanas 

tehnoloģiskajās iekārtās. Ņemot vērā iepriekš minēto, ja kompresoru iekārtas 

ir saistītas ar ražošanas procesa nodrošināšanu, tad ieguldījumi šajās iekārtās 

projekta ietvaros būtu atbalstāmi.  

 

Saskaņā ar MK  noteikumu nr.559 28.2.apakšpunktu projekta iesniegumam 

viens no papildus iesniedzamiem dokumentiem ir sertificēta energoauditora 

izstrādāts ēkas un ražošanas tehnoloģisko iekārtu (4.pielikuma gadījumā) 

energoaudits, kas veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku 
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pārsniegt 120 kWh/m2? Vai šis rādītājs mums ir jānodrošina un/vai 

tas ir jānodrošina pirms vai pēc projekta īstenošanas. Ja piemēram 

pašreiz šis rādītājs ir kaut vai 121 kWh/m2 vai tas, ka papildus 

tehnoloģiskajiem risinājumiem ir jāveic investīcijas par saviem 

līdzekļiem ēkas siltināšanā, lai nodrošinātu šī kritērija izpildi? 

- Vai ēkas energoaudita pārskats ir jāveic tikai kompresoru ēkai vai 

arī pārējās ēkās, kas ir saistītas ar šo ēku? 

- Vai katrā uzņēmuma ražotnē ir jābūt atsevišķam elektroenerģijas 

patēriņa skaitītājam? Ja uzņēmums līdz šim saņem kopēju rēķinu un 

pastāv aprēķina metodika, kā šo kopējo summu sadalīt pa ēkām - 

vai tas ir pietiekami? Ja nē, tad vai atsevišķu skaitītāju uzstādīšana 

pēc projekta realizācijas būtu risinājums? 

- Kad VARAM un/vai LVIF ir jāiesniedz iepirkuma plāns par 

projekta aktivitātēm, ja iepirkumu projekta ietvaros plānots veikt 

līdz projekta iesniegšanai? 

energoefektivitātes aprēķina jomā un izstrādāts atbilstoši šo noteikumu 

4.pielikumam (attiecināms uz komersantu) vai šo noteikumu 6.pielikumam 

(attiecināms uz kultūras institūciju, izglītības iestādi vai ārstniecības iestādi, 

kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus).  

Vēršam uzmanību, ka šis punkts neparedz izņēmumus un ēkas energoaudita 

pārskats ir jāsniedz pie katra projekta iesnieguma. Ēkas energoaudits ir jāveic 

par to ēku, kurā ražošanas iekārta atrodas, līdz ar to Jūsu gadījumā tā ir 

kompresora ēka. 

 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.559 12.7.3.apakšpunktu projekta iesniedzējs var 

pretendēt uz finansējuma saņemšanu konkursa ietvaros, ja normatīvajos aktos 

par energoefektivitātes aprēķina metodi noteiktajā kārtībā aprēķinātais 

siltumenerģijas patēriņš uz apkurināmo telpu platību apkurei pēc projektā 

plānoto aktivitāšu īstenošanas, ēkām, kurās komersants veic šo noteikumu 

12.4.apakšpunktā minēto saimniecisko darbību, kā arī kultūras institūciju 

ēkām, izglītības iestāžu ēkām vai ārstniecības iestāžu, kuras sniedz valsts 

budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ēkām nepārsniedz 120 

kWh/m2, 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).  

Ņemot vērā iepriekš minēto, rādītājs 120 kWh/m2 ir jāsasniedz pēc projekta 

īstenošanas. Līdz ar to par saviem līdzekļiem projekta ietvaros ir iespējams 

veikt minētās ēkas siltināšanu, lai tā atbilstu MK noteikumu Nr.559 prasībām. 

 

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.559 56.1.apakšpunktu 

finansējuma saņēmējam ir pienākums uzstādīt elektroenerģijas un 

siltumenerģijas skaitītājus projekta rezultātu monitoringa nodrošināšanai. 

Minētais nosacījums Jūsu gadījumā ir attecināms uz kompresora ēku, kurā 

atrodas ražošanas tehnoloģiskā iekārta, kurā tiks veikti ieguldījumi projekta 

ietvaros. 
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171. 

Vai prasība projekta iesniegumā un energoauditā norādīt 

informāciju par katru ēku atsevišķi attiecas uz situāciju, kad viena 

ēka sastāv no vairākiem ražošanas korpusiem, kas atrodas vienā 

adresē, uz zemes gabala ar vienu kadastra numuru, bet katrai ēkas 

daļai ir savs kadastra apzīmējums (liters)?  

Energoauditu ir nepieciešams veikt par katru ēku. Ja ēkas nav savienotas un 

katra no tām ir atsevišķi brīvi stāvoša ēka, tad, neskatoties uz to, ka ēkām ir 

viens kadastra numurs un viena adrese, katrai ir jātaisa savs energoaudits. 

 

172. 

Vai saskaņā ar MK not. 28.4.punktu tāmes jāparaksta iesniedzējam 

vai kāds cilvēks ar būvniecības sertifikātu? 

 

Atbilstoši MK noteikumu Nr.559 28.4.apakšpunktam vieni no projekta 

iesniegumam papildus iesniedzamiem dokumentiem ir būvniecības tāmes, 

tehnoloģisko iekārtu specifikācijas (ja attiecināms) un projekta aktivitāšu 

tāmes atbilstoši projekta iesniegumā un ēkas energoauditā paredzētajām 

aktivitātēm, kuras projekta iesniedzējs izvēlējies veikt projekta mērķa 

sasniegšanai, izmantojot finanšu instrumenta finansējumu. 

 

MK noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 89.5.4.apakšpunkts nosaka, 

ka izmaksu aprēķins (tāme) ir tehniskā projekta sastāvdaļa. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.112 75.punktu, tehniskais projekts ir 

būvprojekta sastāvdaļa. 

Savukārt MK  noteikumu Nr.112 10.punkts nosaka, ka būvprojekta autors - 

sertificēta fiziskā persona vai būvniecību reglamentējošajos normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta juridiskā persona, kas atbilstoši 

projektēšanas uzdevumam izstrādājusi pasūtītāja akceptētu būves pamatideju. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, būvniecības izmaksu tāmi, kas ir jāpievieno 

konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" 

projekta iesniegumam, ir jāizstrādā sertificētai fiziskai personai vai būvniecību 

reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētai juridiskai 

personai, kas atbilstoši arī paraksta izstrādāto dokumentu. 

173. 

 MK noteikumi nosaka: 

 12.7.3. ēkām, kurās komersants veic šo noteikumu 

12.4.apakšpunktā minēto saimniecisko darbību, kā arī kultūras 

institūciju ēkām, izglītības iestāžu ēkām vai ārstniecības iestāžu, 

kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes 

pakalpojumus, ēkām nepārsniedz 120 kWh/m
2
, ja tajās tiek 

Jā, esošo gāzes katlu nomaiņa uz 3 MW šķeldas apkures katlu un saules 

kolektoru ir atbalstāma aktivitāte ar nosacījumu, ka uzstādāmā jauda 

nepārsniedz fosilo energoresursu izmantojošo iekārtu jaudu, izņemot 

noteikumu 19.2.3.minētos izņēmumu gadījumus. Ja projektā netiek veikti 

pasākumi citās ēkās, tad par energoefektivitātes novērtējuma robežu var tikt 

uzskatīta katlu māja un visi veiktie ietaupījumi attiecināmi uz katla maiņu un 
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īstenotas aktivitātes, kas nav saistītas ar siltumenerģijas 

samazināšanu apkurei vai arī ir saistītas ar siltumenerģijas 

samazināšanu apkurei, bet tiek finansētas no projekta iesniedzēja 

līdzekļiem. 

 19.2.3. nomainot siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas, kopējā 

uzstādāmā siltuma jauda nedrīkst pārsniegt esošo siltumenerģijas 

ražošanas tehnoloģiju (kurās izmanto fosilos energoresursus) 

kopējo uzstādāmo siltuma jaudu, izņemot gadījumu, ja plānotā 

uzstādāmā siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija nenodrošina 

nepieciešamo siltumenerģijas apjomu efektivitātes dēļ vai 

uzstādāmās siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas plānotais 

saražotais siltumenerģijas apjoms nepārsniedz siltumenerģijas 

apjomu, kādu projekta iesniedzējs ir iepircis no siltumenerģijas 

piegādātāja. 

 Ārstniecības iestādes katlu mājā siltumenerģijas ražošanai 

ekspluatē divus gāzes katlus ar kopējo jaudu 4MW, nodrošinot ar 

siltumu un karsto ūdeni vairākas kompleksā esošās ārstniecības 

iestāžu ēkas. Vai ir atbalstāma aktivitāte mainīt energoavotu, 

uzstādot 3MW šķeldas apkures katlu un saules kolektorus uz katlu 

mājas jumta? Vai šādā gadījumā par energoefektivitātes 

novērtējuma robežu var uzskatīt katlu māju un ietaupījumi no visas 

ar gāzi saražotās enerģijas aizstāšanas ar biomasas saražoto enerģiju 

var tikt attiecināmi uz katla maiņu un kolektoru uzstādīšanu?  

kolektoru uzstādīšanu. 

174. 

Ražošanas uzņēmuma teritorijā atrodas vairākas ēkas, kuru apkure 

tiek nodrošināta centralizēti no viena gāzes katla, kas atrodas 

uzņēmuma teritorijā. Uzņēmums vēlas KPFI konkursam pieteikt 

abas ēkas. Vai šādā gadījumā ir pieļaujams kurināmā CO2 emisijai 

izmantot centrālapkures CO2 emisijas aprēķina koeficientu 0,264 

t/MWh, nevis gāzes CO2 emisijas koeficientu (0,201) 

Nē, šajā gadījumā apkure nav uzskatāma par centralizētu, jo apkurina viena 

uzņēmuma teritoriju un ir uzskatāma par lokālu apkures sistēmu, tāpat šajā 

gadījumā ir skaidri zināms, no kāda energoresursa tiek saražota siltumenerģija 

un nav pamatojuma neizmantot dabas gāzes CO2 emisijas koeficientu. 

175. 

1. Vai izglītības iestādei, kas ir reģistrēta kā SIA ir jāiesniedz 

Zvērināta revidenta atzinums par attiecināmo izmaksu aprēķinu? 

2. Ja projekta pieteicējs ir izglītības iestādes, kas reģistrēta kā SIA- 

Saskaņā ar MK noteikumu Ne.559 3.3.apakšpunktu konkursa III kārtā projekta 

iesnieguma iesniedzējs var būt: 

1) komersants, tai skaitā ārstniecības iestāde, kura nesniedz valsts 
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Vai veicot attiecināmo izmaksu aprēķinu ir  jāatskaita jebkādi 

saimnieciskie ieguvumi un izmaksas, kas saistītas ar energotaupību 

[...], vai tas attiecas tikai uz komersantiem? 

3. Potenciālais projekta pieteicējs (izglītības iestāde), kas reģistrēts 

kā SIA pēc metodikas sanāk grūtībās nonācis saimnieciskās 

darbības veicējs, taču tam ir līdzekļi (no institūcijas, kam šī iestāde 

pieder), kas spēj segt zaudējumus? 

4. kādi dokumenti ir jāiesniedz, lai apliecinātu faktu, ka projekta 

pieteicējs spēs segt zaudējumus un nav uzskatāms par grūtībās 

nonākušu saimnieciskās darbības veicēju? 

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 izglītības iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, tad projekta 

iesniedzējs ir izglītības iestāde arī gadījumā, ja tās statuss ir SIA.  

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.559 28.7.apakšpunktu, viens no papildus 

iesniedzamiem dokumentiem pie projekta iesnieguma 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. Minētais MK noteikumu punkts nav attiecināms uz 

izglītības iestādēm (arī tad, ja tas statuss ir SIA). 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ja projekta iesniedzējs ir izglītības iestādes, tad 

tās statuss netiek pārbaudīts grūtībās nonākušā komersanta statusam. 

176. 

Vai projekta iesnieguma veidlapas punktā 2.7. Ēku raksturojums, 

tabulā kur ir Kopējā apsildāmā platība, m
2 

 ir jāliek energoauditā 

pārrēķināto plātību, ja augstums ir lielāks par 3.5m?  

Projekta iesnieguma veidlapas 2.7.apakšpunktā ir jānorāda ēkas kopējā 

apsildāmā platībā. 

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
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177. 

Projekta ietvaros ir plānota katlu nomaiņa, kas šobrīd izmanto fosilo 

kurināmo (no mazuta uz granulām). Šie katli nodrošina siltumu 

rūpnīcas ražošanas procesam, bet ražošanas iekārtas neatrodas ēkās, 

bet gan zem klajas debess. Projektā plānotās investīcijas ir saistītas 

tikai ar ražošanas procesa nodrošināšanu un nav piesaistītas 

nevienai ēkai. Par ko šādā gadījumā būtu jāveic energoaudits? 

Tā pat MK noteikumu 2.pielikuma 3.un 4.tabulā nav minētas fosilo 

energoresursu tehnoloģiju investīcijas mazuta katlam, lai varētu 

aprēķināt attiecināmās izmaksas. Kādu vērtību izmantot aprēķinā? 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.559 28.2.apakšpunktu viens no projekta 

iesniegumam papildus iesniedzamiem dokumentiem ir sertificēta 

energoauditora izstrādāts ēkas energoaudits, kas veikts saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina jomā un izstrādāts 

atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam (attiecināms uz komersantu) vai šo 

noteikumu 6.pielikumam (attiecināms uz kultūras institūciju, izglītības iestādi 

vai ārstniecības iestādi, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības 

aprūpes pakalpojumus). 

Atbilstoši MK noteikumu 28.2.apakšpunktam komersantiem ir jāaizpilda 

energoaudita pārskats atbilstoši noteikumu 4.pielikumam, kurā ir arī sadaļa par 

energoauditu ražošanas iekārtām, attiecīgi 19.1.6.apakšpunkta gadījumā 

jāaizpilda šī pārskata sadaļas, kas ir attiecināmas uz ražošanas iekārtu.  

Veicot fosilos energoresursus izmantojošo (atsauces) tehnoloģiju investīciju 

izmaksas mazuta kaltam ir jāizmanto MK noteikumu Nr.559 2.pielikuma 

"Fosilos un atjaunojamos energoresursus izmantojošo tehnoloģiju investīciju 

izmaksas" 3.tabulā norādītās vērtības atkarībā no katla jaudas. 

 

178. 

Projekta ietvaros tiek plānoti ieguldījumi pārejai no tehnoloģijām, 

kurās izmanto fosilos energoresursus, uz  biomasu izmantojošām 

katlu iekārtām (apakšpunkts 19.2.1.1.).  

Aktivitāte tiks veikta esošajā katlumājas ēkā, kas nodrošina siltuma 

enerģijas piegādi centralizētajā siltumapgādes sistēmā.  Projekts nav 

saistīts un neietekmēs siltumenerģijas patēriņu ēkās, kas pieslēgtas 

minētajai centralizētājai siltumapgādes sistēmai. 

Vai šajā gadījumā ir attiecināmā prasība uz maksimālo ēkas 

siltumenerģijas patēriņu apkurei (120 kWh/m2 saskaņā ar 

apakšpunktu 12.7.3)? Vai jāiesniedz sertificēta energoauditora katlu 

mājas energoaudits? 

Šajā gadījumā energoaudita pārskats jāiesniedz par katlu māju, jo tā atbilst 

MK noteikumu Nr.559 8.1.apakšpunktam - ēkai, kurā projekta iesniedzējs veic 

12.4.apakšpunktā minēto saimniecisko darbību un sasniedzamais 

siltumenerģijas patēriņš apkurei nedrīkst pārsniegt 120 kWh/m2, ja projektā 

netiek paredzētas citas aktivitātes, kas samazina siltumenerģijas patēriņu 

apkurei. Minētajā gadījumā sasniedzamais siltumenerģijas patēriņš atkarībā no 

iesniedzēja veida ir nosakāms atbilstoši  MK noteikumu 12.7.1. vai 

12.7.2.apakšpunktam. Lūdzam ņemt vērā, ka atbilstoši MK 

noteikumu19.2.2.apakšpunktam uzstādāmo biomasu izmantojošo katlu iekārtu 

kopējā siltuma jauda nevar pārsniegt 3 MW. 

179. 

1) Vai ir attiecināmas izmaksas iekārtu nomaiņai, ja tiek mainīts 

maizes ceptuves deglis dabasgāzes apkurei pret biomasas degli. 

Maizes cepšanas krāsns tiek apsildīta ar šo degli, tādēļ pati krāsns 

kalpo kā siltuma katls. Ja ir attiecināmās, tad kā šādā gadījumā 

1. Saskaņā ar Noteikumu 19.punktu konkursa ietvaros ir atbalstāmas šādas 

aktivitātes: 

1) ieguldījumi vides aizsardzībā, kas ļauj ietaupīt enerģiju, tai skaitā, 

energoefektivitāti paaugstinoši papildu ieguldījumi esošajās ražošanas 

http://likumi.lv/doc.php?id=251098#piel4
http://likumi.lv/doc.php?id=251098#piel6
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aprēķināt attiecināmo izmaksu apjomu? 

2) Ražošanas ēkai tiek mainīts dabasgāzes katls pret biomasas katlu. 

Ražošanas ēkas ietvaros ir arī administrācijas telpas (10%), vai tas 

ietekmē attiecināmās izmaksas biomasas katlam? 

 

tehnoloģiskajās iekārtās; 

2) ieguldījumi atjaunojamo energoresursu izmantošanai, tai skaitā, 

papildu ieguldījumi pārejai (tai skaitā iepērkamā enerģijas apjoma 

samazināšana) no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos 

energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos 

energoresursus: 

1. biomasu izmantojošas katlu iekārtas; 

2. biomasu izmantojošas koģenerācijas stacijas; 

3. energoavoti ar siltuma sūkņiem (transformācijas 

koeficients atbilst šo noteikumu 2.pielikuma 1.tabulā 

noteiktajam); 

4. saules kolektori; 

5. saules fotoelektriskie paneļi (saules baterijas); 

6. vēja elektrostacijas; 

7. tehnoloģijas, ar kurām atjaunojamo primāro energoresursu 

ar lielāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju var 

pārstrādāt lietderīgi izmantojamā atjaunojamā 

energoresursā ar mazāku aprites cikla siltumnīcefekta 

gāzu emisiju. 

Ņemot vērā, ka degļa nomaiņa neietekmēs krāsns patērēto enerģiju, tad 

minētās aktivitātes veikšana projekta ietvaros būtu pieskaitāma pie MK 

noteikumu Nr.559 19.2.apakšpunktā minētām aktivitātēm, bet aprēķini šāda 

veida projektam jāveic, ņemot vērā degļa jaudu, kā ievērojot MK noteikumu 

Nr.559 2.pielikumā "Fosilos un atjaunojamos energoresursus izmantojošo 

tehnoloģiju investīciju izmaksas" noteikto.  

Vēršam uzmanību Noteikumos nav noteikti ierobežojumi attiecībā uz ēku, 

kurā projekta ietvaros tiek veikti ieguldījumi, izmantošanas veidu 

180. 

Ēkā, kuru pašvaldība līdz šim nomāja no privātīpašnieka, notika 

dažādi kultūras pasākumi. Pašvaldība šo ēku ir iegādājusies savā 

īpašumā, paredz tur pārvietot arī pagasta bibliotēku, kā arī izmantot 

kultūras pasākumiem, kā līdz šim. Vai ar šo ēku mēs varam 

piedalīties šajā projektu konkursa? 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.559 3.3.apakšpunktu projekta iesniedzējs 

konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" 

III kārtas ietvaros var būt: 

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

budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus; 
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 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). 

Savukārt saskaņā ar MK noteikumu Nr.559 12.5.apakšpunktu projekta 

iesniedzējs var pretendēt uz 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 

īstenošana. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, projekta iesniegumu nevar sniegt pašvaldība, 

bet tikai kultūras institūcija, kuras darbības mērķis ir atbilstošs MK 

noteikumos norādītajam. Ēkai, kurā projekta ietvaros plāno veikt 

ieguldījumus, ir jābūt kultūras iestādes valdījumā, lietojumā vai iznomātai, 

bet  valdījuma, lietojuma vai nomas tiesībām ir jābūt nostiprinātām 

 zemesgrāmatā uz MK noteikumos noteikto laiku. 

181. 

Uzņēmums projekta ietvaros plāno veikt ražošanas ēkas siltināšanu.  

Apkure šajā ēkā jau šobrīd tiek nodrošināta ar kokskaidu granulām, 

jo uzņēmums pats par saviem līdzekļiem iepriekš ir veicis apkures 

sistēmas nomaiņu. 

Vai šajā gadījumā (ja projekta ietvaros neplānojam veikt nevienu 

MK noteikumu 19.2 punktā minēto aktivitāti ) ir nepieciešams 

aizpildīt projekta iesnieguma veidlapas 3. pielikumu un vai ir 

nepieciešams pievienot projektam MK noteikumu 28.1. punktā 

minēto atjaunojamos energoresursus izmantojošās tehnoloģijas 

aprakstu ? 

Nē, projekta iesniegumam nav jāaizpilda projekta iesnieguma veidlapas 

3.pielikums un nav nepieciešams iesniegt MK noteikumu 28.1.punktā minēto 

atjaunojamo energoresursu izmantojošās tehnoloģijas aprakstu, jo šis punkts 

piemērojams, ja projektā ir paredzēts veikt 19.2.1.apakšpunktā iekļautās 

aktivitātes. 
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182. 

Projekta iesniedzējs ir ārstniecības reģistrā reģistrēta ārstniecības 

iestāde, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes 

pakalpojumus, kā arī sociālās aprūpes pakalpojumus. 

Gatavojot projekta iesniegumu, iestāde atbilstoši MK noteikumu 

Nr.559 1
1
.pielikumam rēķina finansējuma aprēķinu. Saskaņā ar 

minēto punktu, aprēķinot atbalsta likmi, ir jāizmanto komersanta 

atbalsta likmes atkarībā no tā cik liels komersants ir projekta 

iesniedzējs. Tomēr šajā gadījumā ārstniecības iestāde ir nevis 

komersants, bet gan sociālās aprūpes centrs, līdz ar to nav skaidrs 

kādam likme tam ir jāpiemēro rēķinot proporciju. 

 

Lai aprēķinātu attiecināmās izmaksas, ir jāizmanto Noteikumu 1.
1
 pielikumā 

noteiktā formula. Par valsts budžeta apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu 

daļu piemēro 85% atbalsta intensitāti, bet atlikušajai - lielā komersanta atbalsta 

intensitāti 45%. 

 

183. 

Ja esošās noliktavas telpās, kas elektrību tērēja atbilstoši noliktavas 

prasībām, ievieto ražošanas cehu (jaunu), kam elektroenerģijas 

patēriņš būs atbilstoši ražošanas prasībām, tad MK noteikumos nr. 

559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu 

atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai"  

nolikums pievienotajā audita veidlapā 8.sadaļā nav iespējams 

uzrādīt jaunās ražošanas elektrības patēriņa datus. Vai būs korekti, 

ja veidlapā pie elektrības patēriņa  ieliks esošo elektrības patēriņu ar 

piezīmi, ka tos neņemt vērā, bet pievienot atsauci uz jaunās 

ražošanas elektrības patēriņu, ko reāli arī izmantot aprēķinos ? 

 

Atbilstoši MK noteikumu Nr.559 19.1.2.apakšpunktam konkursa ietvaros 

atbalstāma ir „energoefektivitāti paaugstinoši papildus ieguldījumi esošajās 

ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās”, līdz ar to projekta ietvaros nav atbalstāma 

jaunu ražošanas iekārtu uzstādīšana noliktavas ēkā. Vēršam uzmanību, ka MK 

noteikumu 9.punktā norādīts CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs 

– vismaz 0.6kgCO2/Ls, ko nav iespējams piemērot jaunai ražošanas iekārtai, 

ja tā neaizstāj līdz šim lietoto ražošanas iekārtu. 


