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Projektu iesniegumu minimālās gatavības 
prasības, nepieciešamie sagatavošanas 

pasākumi



Atbilstība MK noteikumu prasībām
 Projekta iesniedzējs ir valsts vai pašvaldības profesionālās 

izglītības iestāde 
 nozares ministrijas izsniegta izziņa, ka profesionālās 

izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģija ir 
saskaņota 

 apliecinājums, ko izsniegusi nozares ministrija, kuras 
institucionālajā padotībā ir valsts profesionālās izglītības 
iestāde, ja projekta iesniedzējs ir valsts profesionālās 
izglītības iestāde, vai pašvaldība, ja projekta iesniedzējs ir 
pašvaldības profesionālās izglītības iestāde, par to, ka ēkai, 
kurā plānotas projekta aktivitātes, vismaz piecus gadus pēc 
projekta ieviešanas netiks mainīts lietošanas veids vai tā 
netiks demontēta



Projekta iesniedzēja apliecinājums
 Projekta iesniedzējs ir apliecinājis gatavību sniegt savu līdzfinansējumu 

attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai nepieciešamajā apmērā 
(ja attiecināms) 

 Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka projekta iesniegumā ietvertās 
aktivitātes nav plānotas cita projektu iesniegumu konkursa ietvaros 

 Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka visas projektā ietvertās ēkas ir 
projekta iesniedzēja īpašumā vai valdījumā vai, ja ēka ir valsts vai 
pašvaldības manta, ir projekta iesniedzēja lietojumā uz termiņu, kas nav 
īsāks par pieciem gadiem pēc plānotās projekta īstenošanas 
pabeigšanas, un ir ierakstīta zemesgrāmatā 

 Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka projektā ietvertās aktivitātes uz 
projekta iesniegšanas brīdi netiek un, ja projekts tiks apstiprināts, netiks 
finansētas citu finansējuma programmu ietvaros no citiem finanšu 
instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzekļiem



Obligāti iesniedzamie dokumenti
 ēkas energoaudita pārskats (noteikumu 3.pielikums)
 sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinženiera 

paskaidrojuma raksts ar būvdarbu tāmi (noteikumu 
4.pielikums)

 tehnoloģisko iekārtu specifikāciju tāme (ja 
attiecināms) 

 ēkas enerģijas patēriņa aprēķins saskaņā ar Latvijas 
standartu LVS EN ISO 13790:2009 "Ēku 
energoefektivitāte. Telpu apsildīšanas un dzesēšanas 
energopatēriņa rēķināšana (ISO 13790:2008)" saskaņā 
ar noteikumu 25.5.apakšpunktu (ja attiecināms)



Papildus dokumentācija
 valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 

izsniegta valsts aizsargājama kultūras pieminekļa 
statusu apliecinoša izziņa (ja attiecināms) 

 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
atzinums par noteikumu 25.3.apakšpunktā minētā 
dokumenta atbilstību kultūras pieminekļu aizsardzības 
prasībām, ja ēka ir valsts aizsargājams kultūras 
piemineklis vai tā daļa 

 paziņojuma kopijas par iepirkuma procedūras 
rezultātiem atbilstoši noteikumu 25.6.4.apakšpunktam



Paziņojuma kopija par iepirkumu
 Paziņojuma kopijas par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja projekta 

iesniedzējs kādu no MK not. Nr.417 

 16.2. (projekta ieviešanas tehniskās dokumentācijas – būvprojekta vai 
vienkāršotās renovācijas būvprojekta – izstrādes izmaksas), 

 25.2. (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ēku energoefektivitāti 
sertificēta energoauditora veikta energoaudita pārskatu (3.pielikums)), 

 25.3. (sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinženiera (ja plānota 
vienkāršotā renovācija) parakstītu paskaidrojuma rakstu ar būvniecības 
izmaksu tāmi (4.pielikums)), 

 25.4. (tehnoloģisko iekārtu specifikāciju ar tāmi) un 25.5.apakšpunktā 
(ēkas enerģijas patēriņa aprēķinu saskaņā ar Latvijas standartu LVS EN 
ISO 13790:2009 "Ēku energoefektivitāte. Telpu apsildīšanas un 
dzesēšanas energopatēriņa rēķināšana (ISO 13790:2008)", izmantojot 
pasīvo ēku projektēšanas programmu, mainīgu enerģijas sistēmu 
simulācijas programmu vai analogu aprēķina programmatūru) 
minētajām tehniskās dokumentācijas sastāvdaļām 

ir izstrādājis pirms konkursa izsludināšanas



Energoaudita pārskats
 Nosakot veicamos pasākumus, ēkas energoaudita pārskata autors 

sadarbojas ar sertificētu arhitektu vai sertificētu būvinženieri, kas 
atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.417 
"Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu 
atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās 
izglītības iestāžu ēkās" nolikums" 4.pielikumam sagatavo 
paskaidrojuma rakstu, tādējādi nodrošinot vienādu pasākumu 
paredzēšanu abos dokumentos

 Vērtēšanas kritērijs (informāciju var precizēt)
 Sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinženiera paskaidrojuma 

rakstam pievienotajā būvdarbu tāmē ir skaidri norādīts veicamo 
darbu apjoms un prasības veicamajiem darbiem (materiāli, materiālu 
raksturojošās pazīmes, konstruktīvo elementu tehniskie parametri)



Sertificēta arhitekta vai sertificēta 
būvinženiera paskaidrojuma raksts 
 Obligāti izskatāmā dokumentācija

 Ēkas tehniskā apsekojuma atzinums (par katru ēku) 
 Energoaudita pārskata 6.daļa "Ēkas renovācijas projekta 

priekšlikums" atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 5.maija 
noteikumu Nr.417 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un 
pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums" 
3.pielikumam (par katru ēku)

 Ar ēkas atrašanos pilsētbūvniecības pieminekļa aizsardzības 
zonā vai ar ēkas valsts vai vietējas nozīmes pieminekļa statusu 
saistītie dokumenti 

 Vietējās būvvaldes lēmums vai lēmumi par ēkas nozīmi 
publiskajā telpā



Sertificēta arhitekta vai sertificēta 
būvinženiera paskaidrojuma raksts (2)

 Pielikums
 Būvdarbu koptāme atbilstoši būvniecības un publisko 

iepirkumu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem 
(izmaksu novērtējums, ņemot vērā šajā paskaidrojuma 
rakstā ietverto informāciju)



Uzskaites nodrošināšana
 Izmaksas ir uzskatāmās par attiecināmām, ja:

 tās ir iekļautas kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi 
tās personas aktīvos, kuras uzskaitē atrodas projektā 
iekļauta ēka

 ir norādītas projekta iesniedzēja grāmatvedības uzskaitē, 
ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, 
pārbaudāmas, kā arī apliecinātas ar attiecīgiem 
attaisnojuma dokumentu oriģināliem vai dokumentu 
oriģinālu atvasinājumiem, kuri izgatavoti atbilstoši 
lietvedību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām 
dokumentu izstrādes un noformēšanas prasībām



Papildus informācijai
 Projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējuma saņemšanu 

konkursa ietvaros, ja: 

 projekta iesniegums atbildīgajā iestādē ir iesniegts noteiktajā termiņā 
un to ir parakstījusi atbildīgā amatpersona; 

 projekta iesniedzējs projekta iesniegumā vai tā pielikumos ir sniedzis 
patiesu informāciju; 

 projekta iesniedzējs par finanšu instrumenta finansētajām 
attiecināmajām izmaksām šim projektam nav saņēmis vai nepretendē 
saņemt līdzfinansējumu citu finansējuma programmu ietvaros no 
citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzekļiem; 

 projekta iesniedzējs projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā nav centies 
iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai ietekmēt 
projektu iesniegumu vērtēšanu, tai skaitā projektu iesniegumu 
vērtēšanas komisiju, atbildīgo iestādi vai citas konkursa vērtēšanā 
iesaistītās amatpersonas un ekspertus.


