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Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansēto projektu atklāta konkursa 

"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai ražošanas 

ēkās”

Klimata politikas un tehnoloģiju departaments

Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļa
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Konkursa mērķis/ projekta iesniedzējs

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu (turpmāk –
SEG) emisiju samazināšana, veicot enerģijas avotu
nomaiņu uz atjaunojamajiem energoresursiem un
uzlabojot energoefektivitāti komersantu ražošanas
ēkās

Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēts
komersants, kura saimnieciskā darbība atbilst
Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas
(NACE) kodiem 10 – 32, 52.1, 96.01. Projekta
iesniedzējam ir tiesības iesniegt vienu projekta
iesniegumu ar vairākām aktivitātēm
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Vispārīgie jautājumi 

Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 9 839 256

latu.

Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais

minimālais finansējums ir 20 000 latu, maksimālais

finansējums – 1 000 000 latu.

Finansējumu konkursa ietvaros sniedz saskaņā ar

Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK)

Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas

par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87.

un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula)

Konkursa ietvaros apstiprinātie projekti jāīsteno līdz

2011.gada 1.decembrim. Var pagarināt par 9 mēnešiem

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0800:LV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0800:LV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0800:LV:HTML
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Atbalsta intensitāte

Konkursa ietvaros projektam pieejamā finansējuma 

atbalsta intensitāte no projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:

55% - sīkiem un maziem komersantiem;

45% - vidējiem komersantiem;

35%- lieliem komersantiem.
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Sasniedzamais rādītājs 

Īstenojot projektu, jāpanāk atbilstība 

šādam kritērijam: oglekļa dioksīda 

emisiju samazinājuma efektivitātes 

rādītājs (turpmāk –efektivitātes 

rādītājs), kas raksturo oglekļa dioksīda 

emisijas samazinājumu attiecībā pret 

projektam pieprasīto finanšu 

instrumenta finansējumu, nav mazāks 

par 0,35 kgCO2/Ls gadā. 
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Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes 

(1) 

energoaudita, tehniskās izpētes slēdziena, būvprojekta un 

tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana ēku 

energoefektivitāti un būvniecību regulējošajos normatīvajos 

aktos paredzētajā kārtībā;

ražošanas ēku energoefektivitāti paaugstinošu 

rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbu un citu 

ražošanas ēku energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu 

veikšana; 

ražošanas iekārtu energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu 

veikšana;

siltumapgādes sistēmas maiņa no fosilajiem energoresursiem 

uz nefosilajiem, t.sk. nefosilo enerģijas avotu (saules 

kolektori, gaisa vai zemes siltumsūkņi, granulu vai šķeldas 

apkures katli) uzstādīšana un pieslēgšana;
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Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes 

(2) 

energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana;

citi ēkas renovācijas darbi, kas atbilstoši energoauditam 

samazina elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņu;

ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaude būvniecības 

stadijā, spiediena tests, kurš veikts atbilstoši spiediena 

testa mērīšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un 

termofotografēšana.

projekta īstenošanas būvuzraudzība un 

autoruzraudzība;

projekta publicitātes pasākumi. 
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Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes 

(3) 

tehniskās dokumentācijas izstrādes, 

autoruzraudzības, būvuzraudzības un tehniskās 

uzraudzības izmaksu summa nedrīkst pārsniegt 10 

% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Izmaksas, kas radušās kā neparedzētas tehniskā 

projekta izstrādes vai būvdarbu gaitā, ir pamatotas 

un nepārsniedz 5% no projekta attiecināmajām 

būvdarbu izmaksām, uzskata par attiecināmām. 
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Konkursa izsludināšanas kārtība

Konkursu izsludina 15 darba dienu laikā pēc šo 

noteikumu spēkā stāšanās par visu šo noteikumu 

4. punktā noteikto finansējumu.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir divi 

kalendārie mēneši no konkursa izsludināšanas 

dienas. Projektu iesniegumus iesniedz ne agrāk kā 

30 dienas pēc konkursa izsludināšanas dienas līdz 

projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, 

kurš norādīts konkursa sludinājumā.
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Projektu iesniegumu izvērtēšana

Projektu iesniegumus vērtē projektu iesniegumu

vērtēšanas komisija (trīs pārstāvji no VIDM, viens no

EM un viens LIAA)

Projektu iesniegumu vērtēšana notiek atbilstoši

administratīvās un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem

Projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši kvalitātes

vērtēšanas kritērijiem var tikt pieaicināti neatkarīgi

eksperti
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Finansējuma saņēmējam pieejamie 

maksājumi un to saņemšanas nosacījumi

avansa maksājums līdz 15 % no projektam apstiprinātā

kopējā finansējuma summas

viens vai vairāki starpposma maksājumi, kuru kopējā

summa nav lielāka par 75 % no projektam apstiprinātā

kopējā finansējuma, un katra atsevišķa starpposma

maksājuma summa nav lielāka par 25% no projektam

apstiprinātā kopējā finansējuma

noslēguma maksājums, kas ņemot vērā finansējuma

saņēmējam izmaksāto avansa maksājumu un

starpposmu maksājumus, nepārsniedz projektam

apstiprinātā kopējā finansējuma summu
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Kontaktinformācija

Valdis Bisters (67026417)/ valdis.bisters@vidm.gov.lv

Einārs Cilinskis (67026535)/ einars.cilinskis@vidm.gov.lv


