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Ievads
Projektu iesniegumu atlase notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu
Nr.441 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Tehnoloģiju
pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem” nolikums”” (turpmāk – noteikumi
Nr.441).
Vadlīnijas ir palīglīdzeklis potenciālajiem finansējuma saņēmējiem Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta (KPFI) līdzfinansēto projektu atklāta konkursa „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz
atjaunojamajiem energoresursiem” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai. Tajā ietvertie
nosacījumi vienādi attiecas uz visiem projekta iesnieguma veidlapas aizpildītājiem neatkarīgi no
to juridiskā statusa, kuri vēlas pretendēt uz finansējuma saņemšanu Latvijas Republikas Vides
ministrijas kā atbildīgās iestādes izsludinātajā atklātajā konkursā „Tehnoloģiju pāreja no
fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem” ietvaros.
Vadlīnijas veidotas atbilstoši noteikumu Nr.441 numerācijai un 3.pielikuma (Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz
atjaunojamajiem energoresursiem” iesnieguma veidlapa) saturam.
1. Projekta iesnieguma vispārējās prasības
 projektā paredzētajām darbībām un veicamajām izmaksām ir jāatbilst noteikumos Nr.441
paredzētajam aktivitātes mērķim, atbalstāmajām darbībām un attiecināmajām izmaksām;
 projekta iesniegumam jāatbilst noteikumos Nr.441 izvirzītajiem projekta iesnieguma
sagatavošanas nosacījumiem;
 projekta iesniegumam jāatbilst projektu iesnieguma vērtēšanas kritērijiem. Projektu
iesniegumi tiks vērtēti saskaņā ar noteikumos Nr.441 noteiktajiem administratīvajiem un
kvalitātes vērtēšanas kritērijiem;
Sniegtās informācijas precizitāte un pilnīgums nodrošinās projekta iesniegumiem labākus
vērtējumu rezultātus atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem, tāpēc pirms projekta iesnieguma
(gan projekta iesnieguma veidlapas, gan papildus iesniedzamo dokumentu) sagatavošanas
ieteicams iepazīties ar projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.
 iesniedzot projekta iesniegumu, ir jāpievieno noteikumos Nr.441 noteiktie pielikumi un
pavaddokumenti.
2. Projekta iesnieguma vispārējās noformēšanas prasības
 sagatavojot projekta iesniegumu, jāievēro Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa
noteikumos Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” noteiktās
vispārīgās dokumentu noformēšanas prasības; Ja projekta iesniegumā tiek pievienots
izdrukāts elektroniskais dokuments, elektroniskā dokumenta kopija, noraksts vai izraksts
papīra formā, tad kopijai jābūt apliecinātai atbilstoši šiem MK noteikumiem.
Ja dokumenti ir atsevišķi sagatavoti un jau paši par sevi cauraukloti (ar atbilstoši numurētām
lappusēm un norādītu kopējo lappušu skaitu), var iesniegt kā atsevišķu sējumu, taču šajā
gadījumā iesniegumā noteikti ir jānorāda, ka attiecīgais pielikums tiek iesniegts kā atsevišķs
sējums, norādot tā nosaukumu un lappušu skaitu.
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 projekta iesnieguma veidlapā visos finanšu aprēķinos izmantotā naudas vienība ir lats,
finanšu instrumenta finansējumu un attiecināmo izmaksu kopsummu norādot pilnos latos;
 visām tabulām, kas pārsniedz vairāk kā vienu A4 lappusi, tabulas virsrakstu noformētā, lai
tas atkārtotos arī pārējās lappusēs [iezīmēta izvēles rūtiņa „Repeat as header row at the
top of each page”(Microsof Office 2007 Word lietotnē)];
 iesniedzot projekta iesniegumu elektroniski, jāievēro Ministru kabineta 2005.gada
28.jūnija noteikumos Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas,
glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek
elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm un fiziskajām un
juridiskajām personām” noteiktās prasības un noteikumos Nr.441 noteiktās prasības.
3. Projektu iesniegšanas kārtība
Projekta iesniegumu (projekta iesnieguma veidlapu (noteikumu Nr.411 3.pielikums) un
noteikumu Nr.411 37.punktā noteiktos papildus iesniedzamos dokumentus) var iesniegt papīra
formā vai elektroniska dokumenta formā. Projekta iesniegumu papīra formā var iesniegt
personīgi vai nosūtīt pa pastu, pievienojot identiski aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu
elektroniskā formā elektronisko datu nesējā. Iesakām rūpīgi pārbaudīt vai projekta iesnieguma
veidlapa ir ierakstīta elektroniskajā datu nesējā. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta
formā nosūta pa elektronisko pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar
laika zīmogu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu
Ja projekta iesniegums un papildus iesniedzamie dokumenti tiek iesniegti papīra formā
(iesniegti personīgi vai sūtīti pa pastu), tad:
 projekta iesniegumu iesniedz divos eksemplāros (oriģinālu un projekta iesniedzēja
apliecinātu kopiju), pievienojot projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā formā
(elektronisko datu nesējā), kas sagatavota DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG vai PDF datnes
formātā;
 projekta iesnieguma veidlapa ir identiska ar projekta iesniegumam pievienoto projekta
iesnieguma veidlapu elektroniskā formā.
Ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē iesniedz personīgi aizzīmogotā
iepakojumā (aploksnē vai kastē) [Pārbaudīt vai iepakojums (aploksne vai kaste) ir tiešām
nozīmogota. Derīgs jebkāds projekta iesniedzēja zīmogs] vai nosūta pa pastu aizzīmogotā
iepakojumā (aploksnē vai kastē), uz tā norādot:
1. adresātu – Latvijas Republikas Vides ministrija, Peldu iela 26/28, Rīga, LV-1494, Latvija;
2. konkursa nosaukumu – "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem
energoresursiem";
3. projekta iesniedzēja nosaukumu un adresi;
4. norādi "Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas".
Ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto
datumu. Ja rodas domstarpības projekta iesniedzējam jāpierāda iesniegšanas datums.
Ja projekta iesniegums un papildus iesniedzamie dokumenti tiek iesniegti elektroniska
dokumenta veidā (nosūtīts uz atbildīgās iestādes norādīto elektroniskā pasta adresi), tad:
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 projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti;
 projekta iesniegumu izstrādā DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF vai JPG datnes formātā;
 projekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, papildus iesniedzamo
dokumentu oriģinālus paraksta katru atsevišķi ar autora drošu elektronisku parakstu un
apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja
papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tos apliecina ar projekta
iesniedzēja drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu
iesniegšanas termiņa beigām.
4. Projekta iesniegumam pievienojami šādi dokumenti:


projekta iesniedzēja apliecinājums par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma
nodrošināšanu, norādot kredītiestādi, kurā kredīts pieprasīts (var pievienot kredītiestādes
sākotnējo apliecinājumu – nodomu protokolu). Ja projekta līdzfinansējumu nodrošina
juridiska vai fiziska persona, kura nav kredītiestāde, projekta pieteicējs iesniedz
dokumentus [bilance par iepriekšējo gadu, bankas izziņa par apgrozījumu pēdējā gada
laikā], kas pierāda, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai nepieciešamais
līdzekļu apjoms. Projekta iesniedzējs līdz dienai, kad tiek parakstīts līgums par
finansējuma piešķiršanu, iesniedz atbildīgajā iestādē finansētāja lēmumu vai līgumu par
līdzfinansējuma piešķiršanu;

projekta iesniedzēja lēmuma izraksts par projekta īstenošanu, kurā norādītas projekta
kopējās attiecināmās izmaksas un projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms;

deklarācija par komercsabiedrības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai
komercsabiedrībai, kas aizpildīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību
deklarēšanas kārtību atbilstoši sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai, vai
deklarācija par zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas atbilstību
sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercsabiedrībai (ja attiecināms);
Jāievēro Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumi Nr.964 „Noteikumi par
komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai
komercsabiedrībai”

pilnvara par iesnieguma iesniedzēja pilnvarotās personas paraksta tiesībām (ja
attiecināms);

iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamās tehniskās specifikācijas. Ja tehniskais
projekts nav izstrādāts un tam tiek veikta atsevišķa iepirkuma procedūra, iesniedz tehniskā
projekta izstrādei nepieciešamās tehniskās specifikācijas;

tehnoloģiskās iekārtas apraksts (brīvā formā) un principiālā shēma, pamatojot iesnieguma
veidlapā iekļautos rādītājus un norādot informāciju par tehnoloģisko iekārtu –
izmantojamo energoresursu veidu, atrašanās vietu, plānoto jaudu, izmantojamās
tehnoloģijas, esošos vai plānotos darba režīmus;
Tehnoloģiju principiālai shēmai ir jāietver visi būtiskākie energoavota darbības posmi un
elementi, kā arī pieslēgums elektrotīklam. Vēlams pievienot kartogrāfisku materiālu, kurā
norādīta informācija par: projekta īstenošanas vieta, esošās infrastruktūras izvietojums projekta
teritorijā, īpaši aizsargājamā dabas teritorijas u.c. pēc projekta iesniedzēja domām būtisku
informāciju.
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Būvniecības izmaksu tāme saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.1014 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu
noteikšanas kārtība"".

5. Papildus skaidrojums par noteikumu Nr.441 atsevišķiem punktiem:
13.punkts: Komersants atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta kategorijai saskaņā
ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.pielikumu, bet zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta
zinātniskā institūcija atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.pielikumā iekļautajiem
nosacījumiem sīkajam (mikro), mazajam vai vidējam komersantam.
Mazo un vidējo uzņēmumu definīcija
1. pants
Uzņēmums
Par uzņēmumu uzskata jebkuru saimnieciskās darbības subjektu neatkarīgi no tā juridiskās
formas. Pie tiem cita starpā pieder pašnodarbinātas personas un ģimenes uzņēmumi, kas
nodarbojas ar amatniecību vai veic citu darbību, kā arī personālsabiedrības un apvienības,
kas regulāri ir iesaistītas saimnieciskajā darbībā.
2. pants
Darbinieku skaits un finanšu robežvērtības, pēc kurām nosaka uzņēmumu kategoriju
1. Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) kategorijā ietilpst uzņēmumi, kam ir
mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai
gada bilance kopumā nepārsniedz 43 miljonus euro.
2. MVU kategorijas uzņēmumu definē kā mazu, ja tam ir mazāk nekā 50 darbinieku un tā
gada apgrozījums un/vai kopējā gada bilance nepārsniedz 10 miljonus euro.
3. MVU kategorijas uzņēmumu definē kā mikrouzņēmumu, ja tam ir mazāk nekā 10
darbinieku un tā gada apgrozījums un/vai kopējā gada bilance nepārsniedz 2 miljonus euro.
3. pants
Uzņēmumu tipi, ko ņem vērā, aprēķinot darbinieku skaitu un finanšu rādītājus
1. "Autonoms uzņēmums" ir jebkurš uzņēmums, kas nav klasificējams kā partneruzņēmums 2.
punkta nozīmē vai kā saistīts uzņēmums 3. punkta nozīmē.
2. "Partner uzņēmumi" ir visi uzņēmumi, kas nav klasificējami kā saistīti uzņēmumi 3. punkta
nozīmē un starp kuriem pastāv šādas attiecības: uzņēmums (augšupējs uzņēmums) viens pats
vai kopā ar vienu vai vairākiem saistītiem uzņēmumiem 3. punkta nozīmē pārvalda 25 % un
vairāk kapitāla vai balsstiesību citā uzņēmumā (lejupējs uzņēmums).
Tajā pašā laikā uzņēmumu var klasificēt kā autonomu, tātad kā uzņēmumu, kam nav
partneruzņēmumu, pat ja ir sasniegta vai pārsniegta šī robežvērtība, ko nodrošina turpmāk
norādītie ieguldītāji, ja vien šie ieguldītāji atsevišķi vai kopā 3. punkta nozīmē nav saistīti ar
attiecīgo uzņēmumu:
a) atklātas ieguldījumu sabiedrības, riska kapitāla sabiedrības, privātpersonas vai
privātpersonu grupas, kas regulāri veic riska kapitālieguldījumus un iegulda pašu kapitālu
(uzņēmējdarbības mecenāti) uzņēmumos, kurus nekotē biržā, ja vien minēto uzņēmējdarbības
mecenātu kopējie ieguldījumi vienā uzņēmumā nesasniedz EUR 1250000;
b) akadēmiskās augstskolas vai bezpeļņas zinātniskās pētniecības centri;
c) institucionālie ieguldītāji, arī reģionālās attīstības fondi;
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d) autonomas pašvaldības, kuru gada budžets ir mazāks par 10 miljoniem euro un
iedzīvotāju skaits mazāks par 5000.
3. "Saistīti uzņēmumi" ir uzņēmumi, kuru starpā pastāv kādas no šeit norādītajām attiecībām:
a) uzņēmumam ir akcionāru vai locekļu balsstiesību vairākums citā uzņēmumā;
b) uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras
locekļu vairākumu citā uzņēmumā;
c) uzņēmumam ir tiesības būt noteicējam citā uzņēmumā saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar
šo uzņēmumu, vai saskaņā ar tā dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem;
d) uzņēmums, kas ir cita uzņēmuma akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski kontrolē
akcionāru vai dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā uzņēmumā saskaņā ar vienošanos,
kas panākta ar pārējiem uzņēmuma akcionāriem vai dalībniekiem.
Pieņemts uzskatīt, ka noteicoša ietekme nepastāv, ja 2. punkta otrajā daļā norādītie
ieguldītāji tieši vai netieši neiesaistās attiecīgā uzņēmumā pārvaldīšanā, neskarot viņu kā
akcionāru tiesības.
Uzņēmumi, kurus saista kādas no pirmajā daļā aplūkotajām attiecībām, ko nodrošina viens
vai vairāki citi uzņēmumi vai kāds no 2. punktā minētajiem ieguldītājiem, arī ir uzskatāmi par
saistītiem.
Uzņēmumi, kurus saista kādas no šīm attiecībām, ko nodrošina fiziska persona vai fizisku
personu grupa, kas kopīgi darbojas, arī ir uzskatāmi par saistītiem uzņēmumiem, ja tie
pilnībā vai daļēji darbojas tajā pašā konkrētajā tirgū vai blakustirgos.
Par "blakustirgu" uzskata ražojuma vai pakalpojuma tirgu, kas atrodas tieši augšup vai lejup
no konkrētā tirgus.
4. Izņemot 2. punkta otrajā daļā minētos gadījumus, uzņēmums nav uzskatāms par MVU, ja
25 % un vairāk tā kapitāla vai balsstiesību kopā vai atsevišķi tieši vai netieši kontrolē viena
vai vairākas valsts struktūras.
5. Uzņēmums var apliecināt savu statusu kā autonoms uzņēmums, partneruzņēmums vai
saistīts uzņēmums, norādot datus par 2. pantā noteiktajām robežvērtībām. Šādu
apliecinājumu var sniegt pat tad, ja kapitāls ir sadalīts tā, ka nav iespējams precīzi noteikt,
kas to pārvalda, un šajā gadījumā uzņēmums var labā ticībā paziņot, ka tas var likumīgi
uzskatīt, ka tā 25 % daļa vai lielāka daļa nepieder kādam atsevišķam uzņēmumam vai
savstarpēji saistītiem uzņēmumiem. Šādi apliecinājumi neskar pārbaudes un apstākļu
noskaidrošanu, kas paredzēta attiecīgo valstu un Kopienas noteikumos.
4. pants
Dati, ko izmanto darbinieku skaita un finanšu līdzekļu, kā arī atskaites perioda noteikšanai
1. Dati, ko izmanto, nosakot darbinieku skaitu un finanšu līdzekļus, attiecas uz pēdējo
apstiprināto grāmatvedības pārskata periodu un ir aprēķināti, ņemot par pamatu kārtējo
gadu. Tie iegūti, izmantojot datus bilances slēgšanas dienā. Apgrozījuma summu aprēķina bez
pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un citiem netiešajiem nodokļiem.
2. Ja, ņemot par pamatu kārtējo gadu, uzņēmuma bilances slēgšanas dienā atklājas, ka 2.
pantā norādītais darbinieku skaits vai finanšu robežvērtība ir pārsniegta vai nav sasniegta,
tas nenozīmē, ka tas zaudēs savu vidējā, mazā vai mikrouzņēmuma statusu, ja šīs
robežvērtības nav pārsniegtas divos pārskata periodos pēc kārtas.
3. Jaunizveidotiem uzņēmumiem, kuru pārskati vēl nav apstiprināti, izmantojamos datus
iegūst no labticīgiem aptuveniem aprēķiniem, kas veikti finanšu gada laikā.
5. pants
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Darbinieku skaits
Darbinieku skaits atbilst ikgadējā darba vienībām (IDV), tas ir, to personu skaitam, kuri
attiecīgajā uzņēmumā vai tā norīkojumā ir strādājuši pilnā slodzē visa apsekojuma gada
garumā. To personu darbu, kas nav nostrādājuši pilnu gadu, un to, kas veikuši darbu nepilnā
slodzē, neatkarīgi no tā ilguma, kā arī sezonas darba ņēmēju darbu aprēķina IDV daļās.
Darbinieku skaitu aprēķina, ņemot vērā:
a) darbiniekus;
b) personas, kas strādā tam pakļautajā uzņēmumā un ir pielīdzināmi nodarbinātām personām
saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem;
c) īpašniekus vadītājus;
d) partnerus, kas pastāvīgi piedalās uzņēmuma darbā un gūst labumu no uzņēmuma,
izmantojot savas finansiālās priekšrocības.
Mācekļi vai arodmācekļi, kam ir mācekļa darba vai arodmācību līgums, neietilpst darbinieku
skaitā. Maternitātes vai bērna kopšanas atvaļinājuma ilgums netiek ņemts vērā.
6. pants
Uzņēmuma datu apkopošana
1. Datus par autonomu uzņēmumu, tostarp darbinieku skaitu, nosaka, balstoties tikai un
vienīgi uz minētā uzņēmuma pārskatiem.
2. Datus par uzņēmumu, kam ir partneruzņēmumi vai saistīti uzņēmumi, nosaka, balstoties uz
uzņēmuma pārskatiem un citiem datiem, vai, ja tādi pastāv, uz konsolidētajiem uzņēmuma
pārskatiem vai konsolidētajiem pārskatiem, kuros uzņēmums iekļauts konsolidācijas rezultātā.
Datus, kas minēti pirmajā daļā, papildina ar datiem par jebkuru attiecīgā uzņēmuma
partneruzņēmumu, kas atrodas tieši augšpus vai lejpus no tā. Summēšanu veic proporcionāli
līdzdalības procentiem kapitālā vai balsstiesībām (ņemot vērā lielāko procentuālo īpatsvaru).
Savstarpējas līdzdalības gadījumā ņem vērā lielāko procentuālo īpatsvaru.
Pirmajā un otrajā daļā minētajiem datiem pievieno 100 % datu par jebkuru uzņēmumu, kas ir
tieši vai netieši saistīts ar attiecīgo uzņēmumu, ja šie dati vēl nav iekļauti konsolidētajos
pārskatos.
3. Piemērojot 2. punktu, datus par attiecīgā uzņēmuma partneruzņēmumiem iegūst no
pārskatiem un pārējiem datiem, ja tie pastāv konsolidētā veidā. Tiem pievieno 100 % datu par
uzņēmumiem, kas saistīti ar šiem partneruzņēmumiem, ja to pārskata dati vēl nav iekļauti,
veicot konsolidāciju.
Piemērojot jau minēto 2. punktu, dati par uzņēmumiem, kas saistīti ar attiecīgo uzņēmumu, ir
iegūstami no pārskatiem un pārējiem datiem, ja tie pastāv konsolidētā veidā. Tos
proporcionāli papildina ar datiem par šāda saistītā uzņēmuma jebkuru iespējamo
partneruzņēmumu, kas atrodas tieši augšpus vai lejpus no tā, ja tie vēl nav iekļauti
konsolidētajos pārskatos proporcionāli līdzdalībai, kas ir vismaz proporcionāla 2. punkta
otrajā daļā norādītajam procentuālajam īpatsvaram.
4. Ja konsolidētajos pārskatos nav uzrādīti dati par konkrēta uzņēmuma darbinieku skaitu,
šos skaitļus aprēķina, proporcionāli summējot datus par tā partneruzņēmumiem un papildinot
tos ar datiem par uzņēmumiem, ar kuriem attiecīgais uzņēmums ir saistīts.
14.punkts: Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu
Projekta iesniedzējs var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu, bet tajā var tikt iekļautas
vairākas iekārtas, kuras paredzēts būvēt vai uzstādīt vienā objektā vai projekta iesniegumā
norādītajā teritorijā).
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15.1.apakšpunkts: projekta iesniedzējs ir pašvaldība, izglītības iestāde, zinātnisko institūciju
reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija vai komersants, kura iekārtas ir iesaistītas Eiropas
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu"
Ja komersanta rīcībā ir vairākas iekārtas, bet no kurām kaut viena ir iesaistīta Eiropas
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu",
komersants nevar pretendēt uz KPFI līdzekļu iegūšanu šī konkursa ietvaros.
15.3. apakšpunkts: projekta iesniedzējs nav samaksājis nodokļus normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā un termiņos
Projekta iesniedzējam kā papildus iesniedzamais dokuments netiek prasīta Valsts
Ieņēmumu dienesta izziņa par nodokļu parāda neesību, vienlaikus Vides ministrija to
Valsts Ieņēmumu dienestam pieprasīs pati. Vides ministrijas pieredze rāda, ka bieži tiek
fiksēti tehniska rakstura pārkāpumi, kā rezultātā projekta iesniegums ir jānoraida. Vides
ministrija iesaka projekta iesniedzējiem uz projekta iesniegšanas dienu vai cik iespējams
tuvu noteiktajai dienai izņemt Valsts Ieņēmumu dienesta izziņu un pievienot to projekta
iesniegumam, neskatoties uz to, ka tas nav obligāti iesniedzamais dokuments.
15.4.apakšpunkts: projekta iesniedzējs nav veicis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos
Neattiecas uz jauniem komersantiem
15.8.apakšpunkts: projektu plānots īstenot kādā no neatbalstāmajām nozarēm saskaņā ar
Komisijas regulas Nr.800/2008 1.panta 3.punktu;
3. Šo regulu piemēro atbalstam visās tautsaimniecības nozarēs, izņemot šādu atbalstu:
a) atbalsts par labu pasākumiem zivsaimniecības un akvakultūras nozarē, ko reglamentē
Padomes Regula (EK) Nr. 104/2000 [24], izņemot mācību atbalstu, atbalstu riska kapitāla
veidā, atbalstu pētniecībai, attīstībai un inovācijai un atbalstu nelabvēlīgākā situācijā esošu
darba ņēmēju un strādājošu personu ar invaliditāti nodarbināšanai;
c) atbalsts par labu pasākumiem lauksaimniecības produktu pārstrādē un tirdzniecībā šādos
gadījumos:
i) ja atbalsta apjoms ir noteikts, pamatojoties uz šādu produktu, kurus attiecīgais uzņēmums
iepircis no sākotnējiem ražotājiem vai laidis tirgū, cenu un daudzumu, vai
ii) ja atbalsts ir piešķirts, lai to daļēji vai pilnībā nodotu sākotnējiem ražotājiem;
Skaidrojums: citi šajā regulas pantā iekļautie ierobežojumi neattiecas uz vides valsts atbalstu un
nav piemērojami noteikumu Nr.441 kontekstā.
17.punkts:
17. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:
17.1. 75 % – Latvijas Republikas pilsētu vai novadu pašvaldībām un izglītības iestādēm, ja
projektā notiek pāreja no fosilo kurināmo izmantojošām siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijām
uz tehnoloģijām, kas pašu vajadzībām ražo siltumenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem;
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Uz projekta iesniedzējiem, kas minēti šajā apakšpunktā nav attiecināms noteikumu Nr.441
26.punkts, t.i. attiecināmās izmaksas neaprēķina atbilstoši noteikumu Nr.441 2.pielikumam. Tajā
pat laikā projektu iesniedzējiem, kas minēti šajā apakšpunktā ir jāņem vērā atjaunojamo
energoresursu izmantojošo tehnoloģiju maksimāli pieļaujamās investīciju izmaksas, kas nedrīkst
pārsniegt šo noteikumu 2.pielikuma 2.punktā noteiktos rādītājus.
17.2. 65 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem, kā arī zinātnisko institūciju reģistrā
reģistrētām zinātniskajām institūcijām;
17.3. 55 % – vidējiem komersantiem, kā arī zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām
zinātniskajām institūcijām.
18.punkts: Šo noteikumu ietvaros piešķirto finansējumu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām
izmaksām nevar apvienot ar de minimis atbalstu.
De minimis piešķiršanas nosacījumus nosaka Ministru kabineta 2009.gada4.augusta noteikumi
Nr. 851 „Noteikumi par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu
paraugiem un piešķiršanas kārtību”.
Saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulas (EK) Nr.1998/2006 par Līguma 87. un
88.panta piemērošanu de minimis atbalstam Preambulas desmito daļu „de minimis atbalsts ir
jāuzskata par piešķirtu brīdī, kad likumīgās tiesības saņemt atbalstu ir nodotas uzņēmumam
saskaņā ar piemērojamo valsts tiesisko regulējumu”.
20.punkts:
20. Konkursa ietvaros atbalstāmas ir šādas projekta aktivitātes:
20.1. siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu (turpmāk –tehnoloģiskās iekārtas)
rekonstrukcija vai nomaiņa, lai fosilos energoresursus varētu aizvietot ar atjaunojamiem
energoresursiem atbilstoši šo noteikumu 21.punktam;
20.2. jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegāde, būvniecība un uzstādīšana elektroenerģijas
ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem atbilstoši šo noteikumu 21.punktam.
Šī konkursa 20.2.punktā minētajā gadījumā netiek atbalstītas lietotu vai mazlietotu iekārtu
iegāde, būvniecība vai uzstādīšana. Savukārt 20.1.punkta gadījumā lietotu un mazlietotu iekārtu
iegāde, būvniecība vai uzstādīšana ir atbalstāma.
21.punkts:
21. Konkursa ietvaros tiek atbalstītas šādas tehnoloģiju jomas:
21.1. saules elektrostacijas;
21.2. saules kolektoru sistēmas;
21.3. vēja elektrostacijas;
21.4. hidroelektrostacijas;
21.5. šķeldas, biomasas granulu un salmu katlumājas (lietderības koeficients ir noteikts šo
noteikumu 2.pielikuma 3.tabulas 3.ailē) ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu, kas nepārsniedz 3
MW;
21.6. energoavoti ar siltuma sūkņiem (ar transformācijas koeficientu, ne mazāku kā 4);
Transformācijas koeficients ir vidējais gada transformācijas koeficients, ņemot vērā siltuma
sūkņa transformācijas koeficientu pa mēnešiem atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un Latvijas
klimatiskajiem apstākļiem.
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Siltuma sūkņiem jābūt testētiem atbilstoši ES standartiem (EN 14511 (vai EN 255, ja testēti pirms
2004. gada jūlija), laboratorijā, kas akreditēta atbilstoši standartam EN14511-4) un jāatbilst
normatīvajiem aktiem, kas reglamentē siltuma sūkņu CE marķējumu.
21.7. vairāku šajā punktā minētu tehnoloģiju kombinēta izmantošana.
Kombinēta sistēma ir vairāku dažādu atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošana, no
kurām vismaz vienai ir jāatbilst noteikumu Nr.441 30.punktā noteiktajai minimālajai uzstādāmās
jaudas apjomam. Piemēram, ja projekta īstenošanas laikā ir paredzēts būvēt šķeldas katlu māju
un uzstādīt saules kolektoru, tad šķeldas katlu mājas jauda var būt 100kW (t.i. lielāka par 50
kW), bet saules kolektora jauda tādā gadījumā var būt mazāka par 25 kW., piem. 10 kW.
23.1.apakšpunkts: ja īpašums, kurā tiek veikti sākotnējie ieguldījumi, ir projekta iesniedzēja
īpašumā vai ja nomas līgumā par zemi, uz kuras plānota tehnoloģisko iekārtu būvniecība vai
uzstādīšana un kura nav projekta iesniedzēja īpašumā, vai par ēku, kurā plānots būvēt vai uzstādīt
tehnoloģiskās iekārtas un kura nav projekta iesniedzēja īpašumā, paredzēta nomas attiecību
turpināšana uz laiku, ne mazāku par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas;
Konkursa ietvaros uz finansējumu var pretendēt projekti, kuros iekļautās aktivitātes plānots
īstenot ēkās/zemes, kas ir projekta iesniedzēja īpašumā, ir nodotas projekta iesniedzēja valdījumā
vai lietojumā, vai arī projekta iesniedzējs ir noslēdzis ilgtermiņa nomas līgumu un nomas līgums,
valdījums vai lietojuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā uz laiku, ne mazāku par pieciem
gadiem pēc projekta īstenošanas.
23.4.apakšpunkts: ja projekta iesniedzējs ir saņēmis visas vides aizsardzības jomu
reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās atļaujas vai cita veida dokumentus, kas
nepieciešami, lai uzsāktu tehnoloģisko iekārtu būvniecību vai uzstādīšanu;
 Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”;
 Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi nr.87 “Kārtība, kādā novērtējama
paredzētās darbības ietekme uz vidi";
Normatīvie akti par ietekmes uz vidi novērtējumu varētu attiekties uz vēja elektrostaciju un
hidroelektrostaciju būvniecību
 Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr. 91 "Kārtība, kādā reģionālā vides
pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams
ietekmes uz vidi novērtējums",
Tehniskie noteikumi nepieciešami, piemēram, iekārtu uzstādīšanai elektroenerģijas, tvaika un
karstā ūdens ražošanai, ja to ievadītā siltuma jauda pārsniedz 0,2 MW; vēja elektrostaciju
uzstādīšanai vai būvniecībai;
 Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumi Nr.455 "Kārtība, kādā novērtējama
ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)";
Šie noteikumi attiecas uz gadījumiem, kad iespējama negatīva ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju, bet projektam nav nepieciešams pilns ietekmes uz vidi novērtējums
 Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumi Nr. 280 Zemes dzīļu izmantošanas
licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās
informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība”;
Šie noteikumi attiecas uz atsevišķu veidu zemes siltuma sūkņiem.
 Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumi Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu
lietošanas atļauju”.
Šie noteikumi attiecas uz hidroelektrostacijām.
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Šeit ir norādīti galvenie vides aizsardzības jomu reglamentējošie normatīvie akti, kas attiecas uz
projektu konkursā atbalstāmajām tehnoloģijām. Ja projekta objektā ir arī cita veida iekārtas, tām
var būt nepieciešami vēl cita veida atļaujas vai dokumenti. Ja projekta iesniedzējam nav skaidrs,
kādi dokumenti konkrētajā gadījumā nepieciešami, par to savlaicīgi jākonsultējas Valsts vides
dienesta attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē.
24.punkts:
24. Konkursa ietvaros attiecināmas ir šādas projekta izmaksas atbilstoši šo noteikumu 20.punktā
minētajām aktivitātēm:
24.1. projekta dokumentācijas izstrāde, kas ietver:
24.1.1. būvprojektu un būvniecības tāmi;
24.1.2. tehnoloģisko iekārtu specifikāciju;
24.1.3. būvuzraudzību;
24.1.4. autoruzraudzību;
24.2. atjaunojamo energoresursu izmantošanai paredzēto tehnoloģisko iekārtu iegādes,
uzstādīšanas un ieregulēšanas izmaksas, kas tieši saistītas ar to darbības nodrošināšanu (tai skaitā
tehnoloģisko iekārtu darbināšanas personāla apmācības izmaksas);
Par attiecināmām tiek uzskatītas arī atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju pieslēguma
elektrotīklam izmaksas, ja elektropārvades līnija, elektroietaises un tml. paliek projekta
iesniedzēja īpašumā.
24.3. patenttiesību un licenču izmaksas tehnoloģisko iekārtu darbības nodrošināšanai;
24.4. būvdarbu veikšanas izmaksas, kas tieši saistītas ar atbalstāmajām aktivitātēm;
24.5. projekta iesniedzēja īpašumā esošo tehnoloģisko iekārtu demontāžas, ēku un būvju
nojaukšanas izmaksas, ja tas nepieciešams jaunu tehnoloģisko iekārtu būvniecībai vai
uzstādīšanai, kurās tiks izmantoti atjaunojamie energoresursi, kā arī būvlaukuma teritorijas
sakārtošanas izmaksas pēc būvdarbu pabeigšanas atbilstoši stāvoklim pirms būvdarbu
uzsākšanas.
31.punkts: Ēkām, kuru siltumapgādi paredzēts nodrošināt, rekonstruējot vai nomainot
tehnoloģiskās iekārtas, kas minētas šo noteikumu 21.punktā, aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš
apkurei nepārsniedz 150 kWh/m2 gadā. Siltumenerģijas patēriņu gadā aprēķina saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par energoefektivitātes aprēķina metodi.
Aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.39 „Dokumentu
Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode”.
Gadījumā, ja ēkām ir veikts energoaudits, tā kopijas ieteicams pievienot projekta iesniegumam.
Ja ēkas siltumenerģijas patēriņš pārsniedz 150 kwh/m2 gadā, tad rēķinot tehnoloģiskās iekārtas
jaudu rēķina no patēriņa, kas nepārsniedz 150 kwh/m2 gadā. Šajā gadījumā projekta
iesniedzējam ir jāapsver iespēja papildus veikt energoefektivitātes pasākumus ēkā (kas nav
attiecināmās izmaksas šajā konkursā), vai arī iespēja līdz šo pasākumu veikšanai saglabāt
tehnoloģiskās iekārtas, kurās tiek izmantots fosilais kurināmais (piemēram, gāzes katls)
maksimālo siltumslodžu periodā. Jāņem vērā, ka arī 150 kwh/m2 gadā ir samērā augsts patēriņa
līmenis, tādēļ ieteicams būtu orientēties uz zemāku patēriņa līmeni, nepārsniedzot 100 kwh/m2 .
35.punkts: Projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma datumu nosaka ne agrāk kā 30 dienas pēc
konkursa izsludināšanas. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par mēnesi.
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Pirmās 30 dienas (mēnesis) ir projektu iesniegumu sagatavošanas dienas, savukārt otrais
mēnesis (līdz 4.augustam) ir projektu iesniegšanas mēnesis.
38.punkts: Iepirkumus, kas nepieciešami projekta sagatavošanai un īstenošanai, projekta
iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma
procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem.
Iepirkumiem jāatbilst Iepirkumu likuma nosacījumiem un Ministru kabineta 2008.gada
5.februāra noteikumiem Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību
pasūtītāja finansētiem projektiem”.
40.1.apakšpunkts: projekta iesniegumu sagatavo un noformē atbilstoši lietvedību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādes un noformēšanas prasībām;
Atbilstoši Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.154 „Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.
40.3.apakšpunkts: papildus iesniedzamos dokumentus sagatavo datorrakstā latviešu valodā. Ja tas
nav iespējams, tiem pievieno dokumentu tulkojumus latviešu valodā, kas apliecināti normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā;
Atbilstoši Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.154 „Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.
40.9.1.apakšpunkts: to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti
Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 „Elektronisko dokumentu
izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un
kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm un
fiziskajām un juridiskajām personām”
Noteikumu Nr.441 2.pielikums
Noteikumu Nr.441 2.pielikums nosaka kārtību, kā projekta iesniedzējs aprēķina projekta
attiecināmās izmaksas.
Projekta attiecināmo izmaksu aprēķins notiek atbilstoši ES Regulai Nr.800 (06.08.2008), kas
atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu. Saskaņā ar minētās regulas
4.iedaļu ”Atbalsts vides aizsardzībai”, attiecināmās izmaksas ir papildu ieguldījumu izmaksas,
kas ir vajadzīgas, lai panāktu augstāku vides aizsardzības līmeni par Kopienas standartos
noteikto, neņemot vērā saimnieciskos ieguvumus un darbības izmaksas, un papildu ieguldījumu
izmaksas nosaka, veicot salīdzinājumu ar hipotētisku tehniski salīdzināma ieguldījuma izmaksām
situācijā, kurā valsts atbalsta nebūtu. Tehniski salīdzināms ieguldījums ir ieguldījums ar tādu
pašu ražošanas jaudu un visām citām tehniskajām īpašībām, izņemot tās, kas ir tieši saistītas ar
papildu ieguldījumiem vides aizsardzībā.
Lai noteiktu attiecināmās izmaksas projekta iesniedzējam ir jāveic 2 soļi:
1) jānosaka savu investīciju atjaunojamo energoresursu tehnoloģijās atbilstība noteikumu
2.pielikumā maksimāli pieļaujamam investīciju robežlielumam.
Noteikumu Nr.441 2.pielikumā ir noteiktas maksimāli pieļaujamo investīciju robežvērtības
atjaunojamo resursu tehnoloģijās siltumenerģijas ražošanai (noteikumu Nr.441 2.pielikuma
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3.tabula) un atjaunojamo resursu tehnoloģijās elektroenerģijas ražošanai (noteikumu Nr.441
2.pielikuma 4.tabula). Šīs tehnoloģiju maksimāli pieļaujamo investīciju robežvērtības un
raksturojošie tehniskie parametri ir noteikti, pamatojoties uz plašu starptautiskos literatūras
avotos1 un Latvijā realizēto projektu informāciju par investīciju labās prakses piemēriem pēdējos
trīs gados. Siltumenerģijas tehnoloģijas ir paredzētas ar pieslēgumu centralizētai siltumapgādes
sistēmai vai individuālai apkurei.
Projekta izmaksas, kuras ir lielākas par atjaunojamo energoresursu izmantojošo tehnoloģiju
maksimāli pieļaujamām investīciju izmaksām, kas norādītas noteikumu Nr.441 2.pielikuma 3.
un 4.tabulā, norāda kā neattiecināmas izmaksas, un tās sedz projekta iesniedzējs no saviem
finanšu līdzekļiem.
2) jānosaka projektā plānotās attiecināmās izmaksas, izmantojot noteikumu Nr.441
2.pielikumā sniegto formulu
I = ( IRES – Ifos) × P , kur
IRES – projektā plānotās atjaunojamo energoresursu investīcijas (Ls/kWth vai Ls/kWel), kas
nepārsniedz maksimāli pieļaujamās investīciju izmaksas, atbilstoši jaudas diapazonam (3. un
4.tabula);
Ifos – fosilo energoresursu (atsauces) investīcijas (Ls/kWth vai Ls/kWel) atbilstoši jaudas
diapazonam (1. un 2.tabula);
P – tehnoloģiskās iekārtas plānotā uzstādāmā jauda (kW).
a) 1.tabulā norādītās fosilās tehnoloģijas atsauces tiek piemērotas, aprēķinot attiecināmās
izmaksas atjaunojamos energoresursus izmantojošām siltumenerģijas ražošanas
tehnoloģijām - šķeldas vai salmu biomasas katliem, biomasas granulu katliem, saules
kolektoriem, siltumsūkņiem
Kā fosilā kurināmā atsauces tehnoloģija siltumenerģijas ražošanai Latvijas situācijā tiek
pieņemts gāzes katls, kuriem atbilstošās atsauces investīcijas atkarībā no gāzes katla jaudas ir
dotas pielikuma 1.tabulā. Norādītās atsauces investīcijas ir noteiktas, pamatojoties uz
starptautisko avotu informāciju2 un Latvijā realizēto projektu pieredzi. Gāzes katls kā atsauces
tehnoloģija ir izvēlēta, ņemot vērā dabasgāzes kurināmā dominējošo lomu Latvijas siltumapgādē.
b) Pielikuma 2.tabulā norādītā fosilās tehnoloģijas atsauce tiek piemērota, aprēķinot
attiecināmās izmaksas saules, vēja un hidroelektrostaciju gadījumā. Kā fosilā kurināmā
atsauces tehnoloģija elektroenerģijas ražošanai Latvijas situācijā ir noteikts jaunās Rīgas
TEC-2 stacijas jaunā bloka prototips ar investīciju apjomu 500 LVL.kWel. Šis prototips
1

„EmployRES” – The impact of renewable energy policy on economic growth and employment in the European
Union, Final Report, Intelligent Energy-Europe, 2009.
„NEEDS” – New Energy Externalities Development for Sustainability, Deliverable No 13.2 „Final report on
technical data, costs and life cycle inventories of biomass CHP plants, EU 6th Framework Programme, 2008.
„Tecnology data for electricity and heat generating plants”, Danish Energy Authority, 2005.
„Small-scale biomass CHP Technologies”, OPET, EG Directorate-General for Energy and transport, 2005.
“The Handbook of biomass combustion and co-firing”, edited by Sjaak van Loo and Jaap Koppejan, London, 2008.
Apkopotā informācija par Latvijā realizētiem projektiem.
2

„NEEDS” – New Energy Externalities Development for Sustainability, Final report on technical data, costs and
life cycle inventories of advanced fossil power generation systems, EU 6th Framework Programme, 2008.
„Tecnology data for electricity and heat generating plants”, Danish Energy Authority, 2005.
Apkopotā informācija par Latvijā realizētiem projektiem.
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kā fosilā kurināmā atsauces tehnoloģija ir izvēlēta tādēļ, ka atjaunojamo resursu (vēja,
saules hidro elektrostacijas) tehnoloģiju uzstādīšana aizvieto liela mēroga centralizētās
elektrostacijās no fosilajiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju.
Aprēķina piemēri
1.Piemērs.
Biomasas granulu katls – uzstādītā jauda 0,3 MW, efektivitāte 0,83,
Plānotās projekta izmaksas ir 80000 LVL.
Saskaņā ar noteikumu Nr.441 2.pielikuma 4.tabulu, plānotās projekta izmaksas ir mazākas par
maksimāli pieļaujamām investīciju izmaksām, kuras šajā gadījumā ir 300 kW x 300 LVL = 90000
Ls
Tādējādi visa plānoto izmaksu summa var tikt iekļauta tālākā attiecināmo izmaksu aprēķinā.
Attiecināmo izmaksu aprēķins
Attiecināmās izmaksas ir plānotās projekta izmaksas (80000 LVL), no kurām tiek atņemtas
līdzvērtīgā uzstādītās jaudas gāzes katla izmaksas (skat. 1.tabula, atbilstošais jaudas diapazons
0,25-0,5 kW, izmaksas 60 LVL/1 kW).
Attiecināmo izmaksu summas skaitliskais aprēķins
80000 LVL – (60 LVL/ 1 kW) * 0,3 MW =80000 LVL - 18000 LVL = 62000 LVL.
Tādējādi šī projekta attiecināmo izmaksu summa.ir 62’000 LVL.
KPFI atbalsta intensitāte tiek noteikta atbilstoši noteikumu Nr.441 18.punktam.
2.Piemērs
Biomasas granulu katls – uzstādītā jauda 0,3 MW, efektivitāte 0,83,
Plānotās projekta izmaksas ir 100000 LVL.
Saskaņā ar noteikumu Nr.441 2.pielikuma 4.tabulu, plānotās projekta izmaksas ir lielākas par
maksimāli pieļaujamām investīciju izmaksām, kuras šajā gadījumā ir 300 kW x 300 LVL = 90000
Ls
Līdz ar to attiecināmo izmaksu aprēķinā var tikt iekļauta tā investīciju summa, kas ir vienāda ar
maksimāli pieļaujamām investīciju izmaksām, proti, 90000 LVL, un starpība 100000 – 90000 =
10000 LVL ir jāuzrāda kā neattiecināmās izmaksas, kuras projekta iesniedzējs sedz no saviem
līdzekļiem.
Attiecināmo izmaksu aprēķins
Attiecināmās izmaksas ir maksimāli pieļaujamām investīciju izmaksas (90000 LVL), no kurām
tiek atņemtas līdzvērtīgā uzstādītās jaudas gāzes katla izmaksas (skat. 1.tabula, atbilstošais
jaudas diapazons 0,25-0,5 kW, izmaksas 60 LVL/1 kW).
Attiecināmo izmaksu summas skaitliskais aprēķins
90000 LVL – (60 LVL/ 1 kW) * 0,3 MW = 90000 LVL - 18000 LVL = 72000 LVL.
Tādējādi šī projekta attiecināmo izmaksu summa.ir 72’000 LV.
KPFI atbalsta intensitāte tiek noteikta atbilstoši noteikumu Nr.441 18.punktam.

Turpmāk KPFI projekta iesnieguma veidlapas sadaļas ar sarkanas krāsas tekstu slīprakstā
(Italic) norādīts, kāda informācija jāiesniedz, aizpildot konkrētos informācijas laukus, tabulas, kā
arī norādīti piemēri, kā konkrētais informācijas lauks aizpildāms.
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PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPA
1.sadaļa – pamatinformācija par projekta iesniedzēju
Projekta identifikācijas numurs, projekta iesniegšanas datums, projekta apstiprināšanas datums
projekta iesniedzējam nav jāaizpilda.

Projekta nosaukums:

Projekta iesniedzējs:

Projekta identifikācijas numurs:
Projekta iesniegšanas datums:
Projekta apstiprināšanas datums:

Projekta nosaukumam vienā teikumā jāatspoguļo
projekta
mērķis.
Nosaukumam
projekta
iesniegumā un pavaddokumentos jābūt vienādam.
Norādīt precīzu projekta
iesniedzēja –
komercsabiedrības, kas iesniedz projektu,
nosaukumu. Jāsakrīt ar 1.1.1.punkta un 7. sadaļā
norādīto.
Aizpilda atbildīgā iestāde
Aizpilda atbildīgā iestāde
Aizpilda atbildīgā iestāde
Aizpilda atbildīgā iestāde

1. Sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju
1.1. Projekta iesniedzējs
1.1.1. Projekta iesniedzēja Jāsakrīt ar titullapā norādīto
nosaukums:
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1.1.2. Projekta iesniedzēja
darbības forma:

sīkais (mikro) komersants
mazais komersants
vidējais komersants
pašvaldība
izglītības iestāde
zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā
institūcija
Atzīmē ar „X” projekta iesniedzēja atbilstību vienai no
augstākminētajām darbības formām
Ja attiecināms, var norādīt 2 darbības formas, piemēram,
izglītības iestāde, kas ir komersants

1.1.3. PVN maksātājs

Jā
Nē
Atzīmē ar „X” vai projekta iesniedzējs ir/nav pievienotās
vērtības nodokļa (PVN) maksātājs

1.1.4. Nodokļu maksātāja Reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienestā (nodokļa
reģistrācijas numurs maksātāja reģistrācijas numurs). Ievērojot to, ka pastāv

vienotā reģistrācija, šis numurs būs tas pats, kas
Komercreģistra reģistrācijas numurs

1.1.5. Juridiskā adrese

Iela, mājas nr.

Norādīt precīzu adresi, Pilsēta, novads
kurā reģistrēts projekta
iesniedzējs
Pasta indekss

1.2. Projekta iesniedzēja atbildīgā persona
1.2.1. Vārds, uzvārds

Norāda projekta iesniedzēja atbildīgo amatpersonu, kas
ir tiesīga parakstīt projekta iesniegumu. Jāsakrīt ar
personu, kas paraksta veidlapas 7.sadaļā ietverto
apliecinājumu. Norādītajai personai jābūt pašvaldības
vai izglītības iestādes vadītājam vai komercsabiedrības
paraksttiesīgai amatpersonai. Gadījumā, ja ir
pilnvarojums citai personai, iesnieguma pielikumā
pievieno attiecīgo dokumentu.

1.2.2. Ieņemamais amats

Norāda projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas
ieņemamo amatu
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1.2.3. Tālrunis

Norāda projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas
tālruņa numuru

1.2.4. Fakss

Norāda projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas
faksa numuru

1.2.5. E-pasts

Norāda projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas epasta adresi

1.3. Projekta iesniedzēja kontaktpersona
Norāda personu, kas ir tieši atbildīga par projekta
iesnieguma aizpildīšanu un plānotā projekta ieviešanu,
un kas ar projekta ieviesēja lēmumu iecelta par projekta
koordinatoru

1.3.1.

Vārds, uzvārds

1.3.2

Ieņemamais amats Norāda projekta iesniedzēja kontaktpersonas ieņemamo
amatu

1.3.3.

Tālrunis

Norāda projekta iesniedzēja kontaktpersonas tālruņa
numuru

1.3.4.

Fakss

Norāda projekta iesniedzēja kontaktpersonas faksa
numuru

1.3.5.

E-pasts

Norāda projekta iesniedzēja kontaktpersonas e-pasta
adresi

2. Sadaļa – Projekta apraksts
2.1. Projekta mērķis
Formulēt projekta mērķi (ne vairāk kā 500 zīmes).
Projektā sasniedzamais mērķis ir jānorāda atbilstoši veidlapas 2.2. punktā aprakstītajai
risināmajai problēmai, plānotajām aktivitātēm un to nepieciešamības pamatojumam.
Mērķim ir jābūt skaidri definētam, sasniedzamam plānotā projekta ietvaros un
izmērāmam. Projekta mērķim jāatbilst noteikumu Nr.441 2.punktam, un saskaņā ar
noteikumu 4.pielikumu šis ir neprecizējams projekta vērtēšanas kritērijs.

2.2. Projekta kopsavilkums
2.2.1. Projekta kopsavilkums latviešu valodā
Īsi aprakstīt projekta mērķi, nepieciešamību un būtiskākās projekta aktivitātes un rezultātus (ne
vairāk kā 1500 zīmes).
Projekta kopsavilkumā 2.2.1. un 2.2.2. norādītā informācija būs publiski pieejama.
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Kopsavilkumam jāietver svarīgākā 2.1. un 2.3. punkta informācija. Plānotajām
aktivitātēm jābūt atbilstošām noteikumu Nr.441 20. un 21.punktam. Jāsniedz īss
paredzēto darbību uzskaitījums un vispārīgs to apjoma raksturojums. Darbības, kuru
veikšanas izmaksas ir neattiecināmas (noteikumu Nr.441 29.punkts) aprakstā neiekļauj.
Rezultāti jāapraksta un jāraksturo ar skaitliskiem izmērāmiem rādītājiem.

2.2.2. Projekta kopsavilkums angļu valodā
Angļu valodā īsi aprakstīt projekta mērķi, nepieciešamību un būtiskākās projekta aktivitātes un
rezultātus (ne vairāk kā 1500 zīmes). Kopsavilkumam jāsaskan ar 2.2.1. punktā minēto
informāciju.
Kopsavilkumam angļu val. jāatbilst ar 2.2.1. punktā minēto informāciju.

2.3. Projekta nepieciešamības un aktivitāšu piemērotības pamatojums
(ne vairāk kā 6000 zīmes).
Pirms problēmas apraksta jāsniedz īss esošās situācijas raksturojums, ieskaitot projekta
īstenošanas vietu. Problēmas formulējumā vēlams iekļaut kvalitatīvus un kvantitatīvus
rādītājus. Pamatot problēmas risināšanas aktualitāti. Nosaukt būtiskākās projekta
aktivitātes, kas paredzētas problēmas risināšanai. Raksturot projektā izmantojamās
tehnoloģijas un materiālus, norādot to priekšrocības un trūkumus un pamatojot to
piemērotību projekta mērķa sasniegšanai. Projekta nepieciešamības aprakstā ietvert
alternatīvos risinājumus katrai aktivitātei, ja tādi apsvērti. Ja netiek minēti alternatīvie
risinājumi, jāpamato, kāpēc tie nav apsvērti. Plānotajām aktivitātēm jābūt atbilstošām
noteikumu Nr.441 20., un 21.punktam. Projektā nedrīkst paredzēt aktivitātes, kas
noteiktas kā neatbalstāmas saskaņā ar Komisijas regulas Nr.800/2008 1.panta 3.punkta
a) un c) apakšpunktu.

2.4. Projekta aktivitāšu īstenošanai izmantojamie iepirkumi
Nosaukt un aprakstīt projekta ietvaros plānotos iepirkumus un tajos izmantojamos kritērijus (ne
vairāk kā 2000 zīmes)
Iepirkumiem jāatbilst likuma Par publisko iepirkumu nosacījumiem un jānodrošina
tehnoloģiju un pakalpojumu iepirkumu par tirgus cenu. Iepirkumi jāveic atbilstoši
2008.gada 5.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma
procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.
Ņemot vērā to, ka Klimata pārmaiņu finanšu instruments ir vides instruments, ieteicams
izmantot zaļā iepirkuma kritērijus, piemēram, saistībā ar resursu izmantošanas
efektivitāti, videi draudzīgu būvniecību, trokšņa līmeni u.c.
Iesakām apskatīt Eiropas Komisijas pētījumu „buy smart” (Zaļais iepirkums – Viedais
iepirkums), kurš ir pieejams tīmekļa vietnē www.buy-smart.info.
Attiecībā uz saules sistēmām: pirms saules sistēmu uzstādīšanas nepieciešams veikt
rūpīgu vajadzību analīzi, ietverot siltuma slodžu aprēķinu. Analīzes veikšanai vēlams
piesaistīt nozares speciālistus, jo no analīzes precizitātes ir atkarīgs, vai šis risinājums
būs videi draudzīgs un efektīvs. Lai nodrošinātu projekta ilgtspējīgumu, veicot Zaļo
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iepirkumu saules sistēmas uzstādīšanai, īpaša uzmanība ir jāpievērš pakalpojumu
sniedzēju profesionalitātei un pieredzei. Vērtējot piedāvātās iekārtas ir ieteicams
izmantot marķējumu kritērijus, kas aprakstīti minētajās tīmekļa vietnēs:
www.estif.org/solarkeymark; www.blauer-engel.de; www.svanen.nu.

2.5. Norādīt galveno iekārtu specifikāciju (piemēram, katli, turbīnas, ģeneratori, tīklu
ūdens sildītāji, tīklu ūdens sūkņi, kurināmā padeves iekārta, saules kolektori, saules paneļi, vēja
ģeneratori, hidroturbīnas, siltuma sūkņi, palīgiekārtas pamatiekārtu darbināšanai). Iespējami
detalizēti izdalīt tehnoloģiju veidojošās iekārtas, tehniskos rādītājus un izmaksas.
Norādīt, kādas iekārtas tiks iegādātas projekta ietvaros (to svarīgākos tehniskos rādītājus),
ņemot vērā noteikumu Nr.441 24. – 29. punktu par attiecināmajām/ neattiecināmajām izmaksām
Piemērs:

Nr.
p.k.

Iekārtas

Skaits

1.

Granulu katls

1

2.
3.

Akumulācijas tvertne
Dūmsūknis

1
1

4.
5.

Granulu bunkurs
Saules kolektors

1
1

Svarīgākie
Kopējā cena tehniskie rādītāji
bez PVN, Jauda, darbības laiks,
tilpums (masa,
LVL
platība), u.c.
Uzstādītā jauda (kW
vai MW); kurināmais
(granulas); katla
lietderības koeficients
(%)
Tilpums (m3)
Elektriskā jauda
(kW); pieslēguma
spriegums (V)
Tilpums (m3)
Tips, platība (m2)

2.6. Aprakstīt energoavota tehniskos risinājumus un darbības procesu.
Projektam pievienot tehnoloģiju principiālo shēmu (ne vairāk kā 2000 zīmes)
Projektā ieviešamajai tehnoloģijai jāatbilst vienai no jomām, kas minētas noteikumu
Nr.441 21.punktā. Šis ir neprecizējams projekta vērtēšanas kritērijs, tāpēc no apraksta ir
jābūt skaidri nosakāmai tehnoloģijas jomai. Energoavota tehniskā risinājuma un darbības
procesa aprakstā minētajiem raksturlielumiem jābūt atbilstošiem veidlapas 2.5. punktā
sniegtajai iekārtu specifikācijai. Aprakstā jābūt vismaz šādai informācijai par tehnoloģisko
iekārtu: izmantojamā energoresursa veids, atrašanās vieta, plānotā jauda, izmantojamā
tehnoloģija, plānotais darba režīms.
Tehnoloģiju principiālai shēmai ir jāietver visi būtiskākie energoavota darbības posmi un
elementi, kā arī pieslēgums elektrotīklam.
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2.7. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc
projekta pabeigšanas (ne vairāk kā 600 zīmes):
Šeit ir jānorāda, kā tiks nodrošināta projekta gaitā gūto labumu (iekārtu) uzturēšana.
Projekta rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas nozīmē, ka pēc projekta beigām
ar tā ietvaros uzstādītajām tehnoloģijām notiek:
1) siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošana atbilstoši projektā plānotajam
apjomam;
2) tiek sasniegts CO2 emisiju samazinājums atbilstoši projektā plānotajam.
Jānorāda:
1) uzstādāmo tehnoloģiju plānotais kalpošanas laiks – gan enerģijas
(siltumenerģijas/elektroenerģijas) ražošanas iekārtām, gan palīgiekārtām to darbināšanai;
2)kā tiks nodrošināta projekta rezultātā izdarīto ieguldījumu piederība projekta
iesniedzējam vismaz 5 gadus pēc projekta pabeigšanas;
3)kā tiks nodrošināti resursi (finanšu, darbaspēka u.c.) projekta rezultātā uzstādīto
tehnoloģisko iekārtu pastāvīgai darbības uzturēšanai.

2.8. Ēku, kuras nodrošina ar siltumenerģiju no rekonstruētā vai nomainītā
siltumenerģijas ražošanas avota, raksturojums (dati jānorāda katrai ēkai
atsevišķi). Tabulu pēc nepieciešamības pavairot.
Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
3.

Ēkas parametri
Ēkas nosaukums
Adrese un kadastra nr.
Ēkas funkcija
Nodošanas gads ekspluatācijā
Stāvu skaits, t.sk. pagrabs
Kopējā apsildāmā platība
Kopējais siltumenerģijas patēriņš
apkurei
Siltumenerģijas patēriņš gadā uz
1 m2 apsildāmās platības

Raksturlielumi

piem., pirmsskolas izglītības iestāde

Skaits
m2
MWh/gadā
kWh/m2/gadā

2.9. Projekta īstenošanas laiks
Plānotais projekta ieviešanas laiks pilnos mēnešos
2.10.Projekta īstenošanas laika grafiks
Norādiet projekta ietvaros plānoto aktivitāšu īstenošanas laikus (ar „x” atzīmējiet
atbilstošo gadu un mēnesi).
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Laika grafikā uzskaitīt visas projektā plānotās aktivitātes, kas seko loģiskā to īstenošanas secībā.
Aktivitātes norises periodu iezīmēt ar „X”. Aktivitātēm atskaites punkts ir projekta gads, nevis
kalendārais gads. Projekta īstenošanas ilgums nevar pārsniegt 2011.gada decembri.
piemēram

2.
3.

11

10

9

8

5
6
7

4

3

2

1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

Ēkas
demontāža
Iekārtu iegāde
Iekārtu
būvniecība

3

1.

2

Aktivitātes
nosaukums

1

N.p.
k.

Gadi un mēneši
Projekta īstenošanas pirmais gads (2010.g.)
Projekta īstenošanas otrais gads(2011.g.)

X
X X
X X X X X X

...

2.11. Projektā sasniedzamie rādītāji
Ja projektā plānots ieviest vairākas tehnoloģiskas iekārtas, sasniedzamo rādītāju tabulā papildus
ievieto rindas, kurās sniedz informāciju par katras tehnoloģijas plānoto CO2 emisijas
samazinājumu gadā (1.1., 1.2. ...utt), katras tehnoloģiskās iekārtas darba stundu skaitu (4.1., 4.2.
... utt) un katras iekārtas plānoto saražoto enerģijas apjomu (5.1., 5.2 vai 6.1., 6.2.... utt). Kopējo
projektā sasniedzamo emisiju samazinājumu aprēķina, summējot atsevišķo iekārtu emisiju
samazinājumu gadā, kas aprēķināts pēc 1.pielikumā noteiktās metodes, un to norāda
sasniedzamo rādītāju tabulas 1.rindā. Sasniedzamo rādītāju tabulas 2. rādītāja aprēķinos
izmanto summāro projektā uzstādāmo enerģijas ražošanas iekārtu jaudu.
piemēram

Nr.p.
k.
1.

Rādītājs
projekta CO2 emisiju samazinājums
gadā

Rezultāts

Mērvienība
tCO2/gadā

Aprēķina atbilstoši noteikumu Nr.441
1.pielikumam, samazinājumam ir jābūt
pamatotam ar šīs veidlapas 2.12. punktā
parādīto aprēķinu un jāsakrīt ar tā rezultātu.

2.

attiecība starp CO2 emisiju
samazinājumu gada laikā un projektā
izveidotā enerģijas ražošanas avota,
kurš izmanto atjaunojamos resursus,
jaudu

tCO2/MWgadā

Aprēķina, dalot šīs tabulas 1.rindā norādīto
projekta CO2 samazinājumu gadā ar plānoto
uzstādāmo tehnoloģiskās iekārtas jaudu

3.

attiecība starp CO2 emisiju

tCO2/LVLgadā
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samazinājumu gadā un projektam
pieprasītā finanšu instrumenta
līdzfinansējumu
Aprēķina, dalot šīs tabulas 1.rindā norādīto
CO2 samazinājumu gadā ar pieprasītā
līdzfinansējuma apjomu, kas norādīts šīs
veidlapas 5.1.tabulas 2.rindā

4.

tehnoloģiskās iekārtas darba stundas
gadā

h/gadā

Attiecas uz atjaunojamo energoresursu
elektrostacijām
Tehnoloģiskās iekārtas darba stundu skaitu
gadā norāda saskaņā ar veidlapas 2.6 punktā
aprakstīto darba režīmu.

5.

iekārtas plānotais saražotais
siltumenerģijas apjoms (ja attiecināms)
Aprēķina no visu apsildāmo objektu kopīgā
siltumslodžu grafika, ko pievieno pielikumā

6.

iekārtas plānotais saražotais
elektroenerģijas apjoms (ja attiecināms)
Aprēķina, reizinot šīs veidlapas 2.5.punktā
minēto attiecīgās uzstādāmās tehnoloģiskās
iekārtas elektrisko jaudu (MW) ar šīs tabulas
4.rindā norādīto tehnoloģiskās iekārtas darba
stundu skaitu gadā.

2.12. Projekta ietvaros
pamatojums un aprēķins

sasniedzamā

Ja ar projektā MWh/gadā
ieviešamo
tehnoloģisko
iekārtu
nav
paredzēts
ražot
siltumenerģiju
, šajā ailē
atzīmē
n.a.
(nav
attiecināms)
Ja ar projektā MWh/gadā
ieviešamo
tehnoloģisko
iekārtu
nav
paredzēts
ražot
elektroenerģij
u, šajā ailē
atzīmē
n.a.
(nav
attiecināms)

oglekļa

dioksīda

samazinājuma

Pamatot projekta ietvaros sasniedzamo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu,
un parādīt tā aprēķinu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumā ietverto metodi (ne
vairāk kā 3000 zīmes)
Visos gadījumos (siltumenerģijas) projekta iesniedzējs var aprēķināt CO2 samazinājumu
izmantojot šādu formulu:
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E = E CO2 x Qpat (1)
E – emisijas (tCO2/gadā);
E CO2 – vidējais emisijas faktors – 0,264 (t/MWh) (Piezīme: Ja konkrētās ēkas centralizētā
siltumapgāde tika nodrošināta ar kurināmo, kam ir augstāks emisijas faktors nekā norādītā
vidējā emisijas faktora vērtība - šādā gadījumā nepieciešams siltuma tīklu operatora
parakstīts dokumentāls pamatojums aprēķins, kur minēts kurināmais, tehnoloģija,
lietderības koeficents u.c. - tad atļauts izmantot siltumtīkla operatora pamatoto emisiju
faktoru);
Qpat – patērētā siltuma enerģija, (MWh/ gadā); (Piezīme: tiek rēķināta pēdējo 5 gadu vidējā
vērtība, ja iekārta ir darbojusies mazāku laiku, tad rēķina uz attiecīgo periodu. Ja plānots
saglabāt fosilo energoavotu pīķa slodzes segšanai, tad tiek atskaitīts plānotais patēriņš MWh
gadā no fosilā energoavota).
Ja konkrētās ēkas autonomā apkure tiek nodrošināta ar kurināmo, kam ir augstāks emisijas
faktors nekā norādītā vidējā emisijas faktora vērtība un kas, īstenojot projektu, tiek
aizvietots ar siltumenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas,
projekta iesniedzējs var izmantot attiecīgā kurināmā CO2 emisijas faktoru atbilstoši
noteikumu 1. pielikuma tabulai un aprēķināt CO2 emisijas samazinājumu atbilstoši formulai
(2) (taču atļauts arī izmantot arī formulu (1)).
E = ECO2 x Qsar / ɳ (2)
E – CO2 emisijas samazinājums gadā (tCO2/gadā);
ECO2 – CO2 emisijas faktors (tCO2/MWh) atbilstoši noteikumu 1.pielikuma tabulai;
Q – saražotais siltumenerģijas apjoms (MWh/gadā). Aizvietojamā siltumenerģijas ražošanas
avotā aprēķina pēdējo piecu gadu vidējo rādītāju. Ja plānots saglabāt fosilo energoavotu
pīķa slodzes segšanai, tad tiek atskaitīts plānotais patēriņš MWh gadā no fosilā
energoavota;
ɳ – aizvietojamās sadedzināšanas iekārtas (katlumājas) lietderības koeficients, kas ir 0,9, ja
izmanto dabasgāzi vai dīzeļdegvielu, un 0,85, ja izmanto citus kurināmā veidus. Projekta
iesniedzējs var izmantot zemāku lietderības koeficienta vērtību, ja tas tiek pierādīts ar
dokumentāri apstiprinātu informāciju.
Ja projektā paredzēts aizvietot elektroenerģijas ražošanas iekārtu, kas izmanto fosilos
energoresursus, ar tādu, kas izmanto atjaunojamos energoresursus, tad CO2 emisiju
samazinājuma aprēķinam izmanto noteikumu Nr.441 1.pielikuma 7.punktā minēto formulu.
Šajā gadījumā emisijas faktoru E co2 izvēlas no noteikumu Nr.441 1.pielikuma 1.tabulas, Q ir
aizvietojamās elektroenerģijas iekārtas pēdējo piecu gadu elektroenerģijas izstrādes vidējais
rādītājs MWh/gadā (ja iekārta darbojas mazāk par pieciem gadiem, vidējo izstrādi rēķina
attiecīgajam gadu skaitam),  ir aizvietojamās elektroenerģijas ražošanas iekārtas
lietderības koeficients.
Ja projektā paredzēts modernizēt atjaunojamos energoresursus izmantojošu elektroenerģijas
ražošanas iekārtu, tad emisiju samazinājumu rēķina saskaņā ar noteikumu Nr.441
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1.pielikuma 9.punktu. Emisiju samazinājumu šajā gadījumā aprēķina kā starpību starp
projektā paredzētās modernizētās iekārtas radīto CO2 emisiju samazinājumu (aprēķina pēc
1.pielikuma 7.punktā minētās formulas) un esošās iekārtas CO2 radīto samazinājumu
(aprēķina pēc 1.pielikuma 7.punktā minētās formulas, kur Qee ir pēdējo piecu gadu vidējā
elektroenerģijas izstrāde esošajā iekārtā (MWh/gadā)).
Ja CO2 samazinājumu paredzēts panākt, ražojot siltumenerģiju ar siltumsūkņiem, tad
transformācijas koeficients ir vidējais gada transformācijas koeficients, ņemot vērā siltuma
sūkņa transformācijas koeficienta vērtības pa mēnešiem atbilstoši tehniskajai
dokumentācijai un Latvijas klimatiskajiem apstākļiem.

3. Sadaļa – Projekta ieviešana
3.1. Projekta ieviešanas un vadības kapacitāte
Raksturot projekta iesniedzēja pieredzi atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju līdzīga mēroga
un specifikas projektu ieviešanā, kā arī būvniecības darbu organizēšanā un vadīšanā. Norādīt
iepriekšējo 3 gadu finanšu apgrozījumu katrā no gadiem. Norādīt pieredzi atjaunojamo
energoresursu izmantošanas paaugstināšanas pasākumu īstenošanā un videi draudzīgas
būvniecības darbu organizēšanā, jā tāda ir (ne vairāk kā 2500 rakstu zīmes).
Ieviešanas kapacitāte:
Informācija par iepriekš ieviestajiem un pašlaik realizējamiem projektiem, kuros projekta
iesniedzējs ir bijis finansējuma saņēmējs (projekta nosaukums, ieviešanas periods,
finansējuma avots, aktivitātes, tehnoloģijas galvenie raksturlielumi, rezultāts) projekta
iesniegumā norādītās atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju projektu īstenošanas jomā.
Projekta iesniedzēja kapacitātes izvērtējums tiek vērtēts saskaņā ar noteikumu Nr.441
5.pielikuma 5.kritēriju, tāpēc īpaši svarīgi parādīt, vai projekta iesniedzējam ir (un cik ilga)
pieredze projekta iesniegumā norādītās atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas projektu
ieviešanā.
Projekta iesniedzēja finanšu kapacitātes raksturojums (projekta iesniedzēja finanšu
apgrozījums pēdējos trijos gados.
Projekta iesniedzēja finansiālais stāvoklis tiek vērtēts saskaņā ar noteikumu Nr.441
5.pielikuma 3.kritēriju.

3.2. Projekta ieviešanas riski
Identificēt un raksturot iespējamos projekta ieviešanas riskus (ne vairāk kā 1000 zīmes).
Norādīt galvenos identificētos riskus – gan ārējos, gan iekšējos, kā arī pasākumus risku
mazināšanai vai novēršanai. Ar riskiem saprot apstākļus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt,
traucēt vai kavēt projekta īstenošanas gaitu. Ar riska novēršanu saprot, ka plānojot
projekta aktivitātes, ir ņemti vērā priekšnoteikumi, kas nepieciešami veiksmīgai projekta
realizēšanai. Nepieciešams norādīt, kādi riski identificēti (piemēram, ieviešamās
tehnoloģijas un jaudas atbilstība ilgtermiņā, tehnoloģijas darbināšanas izmaksu
pieaugums sadārdzinājuma dēļ, atkāpes no iepirkumu izpildes grafika dažādu iemeslu dēļ
u.c. )
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3.3. Pasākumi projekta ieviešanas risku mazināšanai
Raksturot preventīvos pasākumus projekta ieviešanas risku mazināšanai (ne vairāk kā 1000
zīmes).
Ar riska novēršanu saprot, ka plānojot projekta aktivitātes, ir ņemti vērā
priekšnoteikumi, kas nepieciešami veiksmīgai projekta realizēšanai. Nepieciešams
norādīt, vai un kādi ir plānotie pasākumi 3.2.punktā minēto risku novēršanai (īsi aprakstīt
pasākumus, minēt vai ir sastādīts konkrēts projektu risku novēršanas plāns)

3.4. Projektā paredzētie avansa un starpposmu maksājumi
3.4.1. Avansa maksājums
Norādīt vēlamo, atzīmējot ar „X”.

Vai projekta ietvaros projekta iesniedzējs vēlēsies saņemt avansa maksājumu
Jā
Nē
3.4.2. Starpposmu maksājums
Norādīt vēlamo, atzīmējot ar „X”.

Vai projekta ietvaros projekta iesniedzējs vēlēsies saņemt starpposma maksājumu
Jā
Nē
4. sadaļa – Publicitāte
4.1. Publicitātes pasākumu plāns
Īsi aprakstīt publicitātes pasākumu veikšanas plānu, nosaucot to mērķauditorijas, īstenošanas
laikus un būtiskākos satura elementus. (ne vairāk kā 1000 zīmes).

Informācija jāsniedz atbilstoši 4.2.punktā norādītajiem publicitātes pasākumu
veidiem, nevis atsevišķi par katru aktivitāti. Par informācijas un publicitātes
pasākumu īstenošanu atbildīgs ir finansējuma saņēmējs.

4.2. Publicitātes pasākumu veidi
Atzīmēt, kāda veida publicitātes pasākumi tiks veikti projekta īstenošanas laikā.
Norādīt, atzīmējot ar „X”.

Nozīmēts par publicitātes pasākumiem atbildīgais speciālists
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Informāciju par plānotajiem un īstenotajiem publicitātes
pasākumiem, projekta īstenošanu, finanšu izlietojumu un
panākto vides kvalitātes uzlabojumu regulāri un ne retāk kā
reizi ceturksnī ievieto finanšu saņēmēja tīmekļa vietnē
Organizēti semināri
Semināri nepieciešami gan darbiniekiem, gan iedzīvotājiem,
uzaicinot plašsaziņas līdzekļus
Informatīva plāksnīte
Šobrīd vēl nav pieņemts lēmums, vai plāksnītes tiks
izgatavotas centralizēti. Projekta īstenotājam ieviešanas gaitā
par to konsultēties ar atbildīgo iestādi
Cits (norādot kāds)
Gadījumā, ja paredzētie publicitātes pasākumi neatbilst piedāvātajiem veidiem, sadaļā „cits”
norādīt, kādi pasākumi tiks īstenoti (piem., plakāti, informācijas dienas u.c.), kā arī to skaitu.

5. sadaļa – Projekta finansēšanas rādītāji
5.1. Finansēšanas rādītāji
Attiecināmo un neattiecināmo izmaksu summas aprēķins jāveic atbilstoši noteikumu Nr.441.
2.pielikumam, ņemot vērā, ka tajā norādītas un aprēķinu formulā izmantojamas tehnoloģiju
izmaksas ar PVN, ja tās ir attiecināmās izmaksas, ja nē, tad PVN kā neattiecināmās izmaksas
parādās rindiņā pie neattiecināmajām izmaksām. Katram projekta iesniedzējam ir jāizsver PVN
iekļaušana attiecināmajās vai neattiecināmajās izmaksās, t.i., lai netiktu saņemts dubultā gan no
Vides ministrijas KPFI līdzekļiem, gan no Valsts ieņēmumu dienesta.

Nr.
p.k.

Finansēšanas rādītāji

Mērvienība

1.

Attiecināmo izmaksu summa

Ls

2.

Finanšu instrumenta finansējums

Ls

3.

Finanšu instrumenta atbalsta intensitāte

%

4.

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums

Ls

5.

Projekta iesniedzēja atbalsta intensitāte

%

6.

Neattiecināmo izmaksu summa

Ls

Dati
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7.

Kopējais projekta finansējums (1+6), t.sk.,

Ls

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums (4+6)

Ls

Finanšu instrumenta finansējums (2)

Ls

5.2. Projekta finansēšanas plāns
Skat. Iesnieguma veidlapas 1.pielikumu
5.3. Projekta izmaksu tāme
Skat. Iesnieguma veidlapas 2.pielikumu
5.4. Tehniskā analīze
Skat. Iesnieguma veidlapas 3.pielikumu
6. sadaļa – iesniedzamie dokumenti

Aizpildot papildus iesniedzamos dokumentu sarakstu, ar „X” atzīmē iesniedzamos
dokumentus, kas jāiesniedz saskaņā ar noteikumu Nr.441 prasībām. Ja attiecīgais
dokuments nav nepieciešams (piemēram, pilnvara, par iesnieguma iesniedzēja
pilnvarotās personas paraksta tiesībām) projekta kontekstā, tad attiecīgajā ailē
ieraksta „-”.
Nr.p.k.
Dokumenta nosaukums
1.
projekta iesniedzēja apliecinājums par projektam
nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu, norādot
kredītiestādi, kurā kredīts pieprasīts. Ja projekta
līdzfinansējumu nodrošina juridiska vai fiziska persona,
kura nav kredītiestāde, projekta pieteicējs iesniedz
dokumentus, kas pierāda, ka līdzfinansētāja rīcībā ir
projekta līdzfinansēšanai nepieciešamais līdzekļu apjoms.
Projekta iesniedzējs līdz līguma par finansējuma
piešķiršanu parakstīšanas dienai iesniedz atbildīgajā iestādē
finansētāja lēmumu vai līgumu par līdzfinansējuma
piešķiršanu
2.
projekta iesniedzēja lēmuma izraksts par projekta
īstenošanu, kurā norādītas projekta kopējās attiecināmās
izmaksas un projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjomu
piem., pašvaldībām – domes lēmums, komersantiem –
valdes lēmums
3.
deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mikro, mazajai
vai vidējai komercsabiedrībai, kas aizpildīta saskaņā ar
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4.
5.

6.

7.

normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas
kārtību
atbilstoši
mikro,
mazajai
vai
vidējai
komercsabiedrībai, ja attiecināms
pilnvara, par iesnieguma iesniedzēja pilnvarotās personas
paraksta tiesībām, ja attiecināms
iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamās tehniskās
specifikācijas. Ja tehniskais projekts nav izstrādāts un tam
tiek veikta atsevišķa iepirkuma procedūra, iesniedz tehniskā
projekta izstrādei nepieciešamās tehniskās specifikācijas
tehnoloģiskās iekārtas apraksts (brīvā formā) un principiāla
shēma, pamatojot iesniegumā un tā 3.pielikumā iekļautos
rādītājus un norādot informāciju par tehnoloģisko iekārtu –
izmantojamo energoresursu veidu, atrašanās vietu, plānoto
jaudu, izmantojamās tehnoloģijas, esošos vai plānotos darba
režīmus
Būvniecības izmaksu tāme saskaņā ar Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi
par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu
noteikšanas kārtība„
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7. sadaļa – Apliecinājums
Nedrīkst mainīt apliecinājuma redakciju, jo pretējā gadījumā nebūs iespējams saņemt pozitīvu
vērtējumu projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijos, kur tiek prasīts projekta iesniedzēja
apliecinājums.
Apliecinājuma iekļautie punkti apliecina projekta iesniedzēja atbilstību kritērijiem, kas nosaka,
ka pieteicējs ir tiesīgs saņemt finansējumu KPFI ietvaros, kā arī apliecina projekta iesniedzēja
apņemšanos pildīt saistības, ko tas uzņemsies, parakstot līgumu par projekta īstenošanu, ja
projektam tiks apstiprināts finansējums

Es, apakšā parakstījies (-usies),
Projekta iesniedzēja
projekta iesniedzēja nosaukumam
jāatbilst 1.1.1. sadaļā norādītajam.

Projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona
jāatbilst 1.2.1. sadaļā norādītajam

vārds, uzvārds
amata nosaukums

Apliecinu, ka uz projekta
iesniegšanas brīdi
dd.mm.gggg.
 projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai
un projekta ieviešanai pieprasītais finanšu instrumenta līdzfinansējums tiks
izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;
 par finanšu instrumenta finansētajām attiecināmajām izmaksām nav saņemts
un nav plānots saņemt līdzfinansējumu citu finansējuma programmu vai
individuālā atbalsta projekta ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, tai
skaitā Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem ;
 projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu ar tiesas lēmumu,
tajā skaitā neatrodas sanācijas, tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā
darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas
neatrodas likvidācijas procesā ;
 projekta iesniedzējs nav grūtībās nonākušais uzņēmums atbilstoši Komisijas
regulas (EK) Nr. 800/2008 (2008. gada 6. augusts) kas atzīst noteiktas
atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un
88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) definīcijai;
 projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu;
Vadlīnijas iesnieguma veidlapas aizpildīšanai Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.441 „Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz
atjaunojamajiem energoresursiem” nolikums”

30
 piekrītu, ka Vides ministrija pieprasa Valsts ieņēmumu dienestā izziņu, kas
apliecina, ka projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu;
 projekta iesniedzēja rīcībā ir un pēc pieprasījuma tiks uzrādīti: dokumenti,
kas apliecina īpašuma uz ēkām, kurās plānots īstenot projekta aktivitātes,
piederību vai piekritību projekta iesniedzējam; vai arī dokumenti par minēto
ēku nomu (uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta
īstenošanas), ieskaitot līgumā atrunātas nomnieka tiesības veikt būvniecību
attiecīgajās ēkās, ja attiecināms; projekta iesniedzēja rīcībā ir un pēc
pieprasījuma tiks uzrādīti dokumenti, kas apliecina īpašuma uz zemi, uz
kuras plānots īstenot projekta aktivitātes, piederību vai piekritību projekta
iesniedzējam (uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta
īstenošanas), ieskaitot līgumā atrunātas nomnieka tiesības veikt būvniecību
attiecīgajā zemesgabalā, ja attiecināms.
apliecinu, ka projekta apstiprinājuma gadījumā:
 projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes netiks iesniegtas līdzfinansēšanai
citu finansējuma programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros no
citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu
palīdzības līdzekļiem;
 projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksas nebūs radušās pirms
līguma parakstīšanas, izņemot šo noteikumu 24.1.1., 24.1.2., 24.1.3. un
24.1.4. apakšpunktā minētos gadījumus;
 projekta ieviešanas laikā tiks īstenoti publicitātes pasākumi saskaņā ar šo
noteikumu 68. punkta prasībām.
 iepirkumu procedūras tiks veiktas konkurences apstākļos, bez slepenām
norunām;
 projekta iesniegumā paredzētās attiecināmās izmaksas tiks veiktas un
uzskaitītas
finansējuma
saņēmēja
grāmatvedības
uzskaitē,
būs
identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās
apliecinās attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli;
 ja projekta īstenošanas gaitā projekta kopējās attiecināmās izmaksas
pārsniegs apstiprinātās projekta attiecināmās izmaksas, šo starpība tiks segta
no projekta iesniedzēja finanšu līdzekļiem ;
 uz projekta līguma noslēgšanas brīdi ir saņemtas visas vides aizsardzības
jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās atļaujas vai cita veida
dokumenti, kas nepieciešami, lai uzsāktu tehnoloģisko iekārtu būvniecību vai
uzstādīšanu, vai arī tādi tiks saņemti līdz līguma noslēgšanas dienai;
 projekta ieviešana tiks ievērotas ilgtspējīgas projektēšanas un būvniecības
prasības un kultūras pieminekļu aizsardzības prasības, ja attiecināms.
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apliecinu, ka pēc projekta ieviešanas:
 ja projekta ietvaros tiek finansēti būvdarbi vai ilgtermiņā lietojamu preču
piegādes, attiecīgie projekta objekti atbilstoši projekta mērķiem tiks
ekspluatēti ne mazāk kā piecus gadus pēc projekta beigām;
 turpmāko piecu gadu laikā, projekta iesniedzējs vai viņa pilnvarotā persona
ik gadu līdz 31.janvārim iesniegs projekta rezultātu monitoringa pārskatu.
Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no finanšu instrumenta, ja
projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī,
ja normatīvajos aktos par finanšu instrumenta ieviešanu plānotais līdzfinansējums
projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.
Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā
administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas pret augstākminēto
projekta iesniedzēju.
Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās papildus iesniedzamo dokumentu
kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekts iesnieguma
kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Paraksts:
Datums:
dd/mm/gggg
Zīmoga vieta
(Dokumenta rekvizītus "Datums", "Paraksts" un „Zīmoga vieta” neaizpilda, ja elektroniskais
dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām).
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Iesnieguma veidlapas 1. pielikums

Projekta
kopējās
izmaksas, ko
veido
projekta
attiecināmās
un
neattiecinām
ās izmaksas

Izmaksu
kopsumma,
kas
būs
iekļauta
projekta
izmaksās, bet
neatbilst
noteikumu
Nr.441
20.punktā
noradītajām
attiecināmajā
m izmaksām.

Kopējās
attiecināmās
izmaksas, ko
veido KPFI
un projekta
iesniedzēja
attiecināmās
izmaksas

Projekta
iesniedzēja
līdzfinansējums

Finanšu
instrumenta
finansējums

Attiecināmās
izmaksas

Neattiecināmās
izmaksas

Kopējās izmaksas

Gads

Projekta finansēšanas plāns, LVL

Plānotais
finansējums no
KPFI, ņemot
vērā
max
atbalsta
intensitāti no
kopējām
Attiecināmām
izmaksām.
Max 350 000
LVL.

Intensitāti
aprēķina kā
KPFI
finansējuma
un
kopējo attiecināmo
izmaksu dalījumu
(%).

Attiecināmo
izmaksu summas
daļa,
kuru
nesedz KPFI un
kuru
finansējuma
pretendents
iegulda
no
saviem
resursiem

%
1=2+3

2

3=4+6

4

5=4/3

6

Intensitāti
aprēķina kā
KPFI
finansējuma
un
kopējo
attiecināmo
izmaksu
dalījumu (%).

%
7=6/3

Norāda %
Norāda %
2010
Norāda %
Norāda %
2011
Norāda %
Norāda %
Kopā
Projekta finansēšanas plāns tiek aizpildīts pa kalendārajiem gadiem, finansējums norādāms
pilnos latos.
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Iesnieguma veidlapas 2.pielikums

Projekta izmaksu tāme
Tāmē noradīt visas ar projekta īstenošanu saistītas attiecināmās un neattiecināmās izmaksas.

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Vienības
nosaukum
s

Vienību
skaits

Vienības
Kopā
izmaksas izmaksas
,
, LVL
LVL
(t. sk.
(ar PVN)
PVN)

Izmaksas,
LVL

Attiecināmās

Bez
PVN

%
PVN
no kopējām
(aizpilda
attiecināma
ja nav
jām
atgūstams)
izmaksām

1. Projekta
dokumentācijas
sagatavošanas
un
saskaņošanas
izmaksas un projekta uzraudzības
izmaksas
1.1. būvprojekta un tehniskās
dokumentācijas izstrāde
1.2. tehnoloģisko iekārtu
specifikācijas izstrāde
1.3. būvuzraudzības izmaksas
1.4. autoruzraudzības izmaksas
kopā
2. Izmaksas tehnoloģisko iekārtu, kas
izmanto
atjaunojamos
energoresursus, iegādei, uzstādīšana
un ieregulēšanai (tai skaitā izmaksas
tehnoloģisko iekārtu darbināšanas
personāla apmācībai), kas tieši
nodrošina to darbību
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Neattiecin
āmās
Bez
PVN

PV
N

34
Izmaksas jānorāda pēc iespējas
detalizētāk, arī tādā gadījumā, ja tās
visas tiek iekļautas kā vienots
iepirkums
2.1.
...
kopā
3. Patenttiesību un licenču izmaksas
tehnoloģisko
iekārtu
darbības
nodrošināšanai
3.1.
...
kopā
4. Būvdarbu veikšanas izmaksas, kas
tieši saistītas ar atbalstāmajām
aktivitātēm
Norādīt atsevišķi ēku novietņu,
laukumu izbūvi, kā arī
inženierkomunikāciju infrastruktūras
pieslēgumu izveidi –
elektroenerģijas, siltumtrases,
kanalizācija, ūdensvadi (ja tādi
nepieciešami).
4.1.
...
kopā
5. Projekta iesniedzēja īpašumā
esošo
tehnoloģisko
iekārtu
demontāžas,
ēku
un
būvju
nojaukšanas izmaksas, ja tas
nepieciešams jaunu tehnoloģisko
iekārtu būvniecībai vai uzstādīšanai,
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kurās tiks izmantoti atjaunojamie
energoresursi, kā arī izmaksas
būvlaukuma teritorijas sakārtošanai
pēc būvdarbu pabeigšanas atbilstoši
stāvoklim
pirms
būvdarbu
uzsākšanas
5.1.
...
kopā
6. Neparedzētie izdevumi. Izmaksu
summa nedrīkst pārsniegt piecus
procentus no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām:
Izmaksas, kas rodas vai atklājas jau
uzsāktu darbu laikā (procesā). Tie
būtu jāparedz jau sākotnēji. Ja
neatklājas, tad šo summu neizmanto.
6.1.
...
kopā
Kopējās projekta attiecināmās
izmaksas
Nepieciešamības gadījumā projekta iesniedzējs var papildināt izmaksu pozīciju ailes.
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3.pielikums
TEHNISKĀ ANALĪZE
ENERGOAVOTA PLĀNOTIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI
1.1. Siltumenerģijas ražošanas iekārtām
Nr.
p.k.

Rādītājs

Mērvienība

1.

Uzstādītā siltuma jauda:

2.

Lietderības koeficients

2.1.

apkures periodā

%

2.2.

vasarā

%

3.

Pieslēgto vidējo siltumslodžu summa:

3.1.

apkures periodā

MW

3.2.

vasarā

MW

4.

Plānotie siltumnesēju parametri:

4.1.

tvaikam:
spiediens
temperatūra

4.2.

tīklu ūdenim:
turpgaitas temperatūra
atgaitas temperatūra

Prognozētais
lielums

Esošais
lielums*

MW

Mpa
o
C
o

C
C

o

5.

Transformācijas koeficients siltuma sūkņiem

-

6.

Kurināmā veids

-
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7.

t vai m3

Kurināmā patēriņš

* Aizvietojamās siltumenerģijas ražošanas iekārtas pēdējo piecu gadu vidējie rādītāji.
1.2. Elektroenerģijas ražošanas iekārtām
Nr.
p.k.

Rādītājs

Mērvienība

1.

Uzstādītā elektriskā jauda

2.

Lietderības koeficients

%

3.

Spriegums tīklā, kuram plānots pieslēgt energoavotu

kV

4.

Saražotais elektroenerģijas daudzums

Prognozētais
lielums

Esošais
lielums*

MW

MWh

* Aizvietojamās elektroenerģijas ražošanas iekārtas (piemēram, hidroelektrostacijas) pēdējo piecu gadu vidējie

rādītāji. Ja paredzēta jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas būvniecība vai uzstādīšana, tad minētajā ailē
ieraksta „n.a.” („nav attiecināms”)
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