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

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” III kārtu 
 

Nr.p.k. Jautājums Atbilde 

1. Vai konkursa trešajā kārtā iesniedzot projektu, 

attiecināmās izmaksas var būt radušās pirms projekta 

līguma parakstīšanas? 

Pieteikuma veidlapas 6.sadaļā – apliecinājums – 

rakstīts, ka     "projekta iesniegumā norādītās 

attiecināmās izmaksas nebūs radušās pirms projekta 

līguma parakstīšanas vai arī pēc projekta īstenošanas 

termiņa beigām", savukārt MK noteikumos Nr.408 

"20. Izmaksas uzskatāmas par attiecināmām, ja tās: 

20.3. ir radušās pēc projekta līguma noslēgšanas, taču 

ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām. 

Konkursa otrās kārtas ietvaros izmaksas ir uzskatāmas 

par attiecināmām, ja tās radušās pēc tam, kad stājušies 

spēkā grozījumi šajos noteikumos, kas paredz 

konkursa otrās un turpmāko kārtu rīkošanu;" 

 

MK noteikumos Nr.408 nav tieši atrunāts par trešo kārtu, bet, ņemot vērā MK 

noteikumu Nr.408 20.3.apakšpunktā teikto par otro kārtu, tāds pats nosacījums 

ir attiecināms uz trešo un turpmākām kārtām (ja tādas būs), respektīvi, trešajā 

kārtā izmaksas ir attiecināmas, ja tās radušās pēc tam, kad stājušies spēkā 

grozījumi šajos noteikumos, kas paredz konkursa otrās un turpmāko kārtu 

rīkošanu. 

 

 

2. MK noteikumi nosaka, ka apgaismojuma 

infrastruktūrai (gan gaismekļiem, gan balastiem, gan 

arī apgaismojuma energoapgādes tīkliem) ir jāatrodas 

pašvaldības publiskajā teritorijā, kas ir ceļi, ielas, 

veloceliņi, laukumi, parki, skvēri un citas publiskai 

lietošanai paredzētas teritorijas, kas atrodas 

pašvaldības īpašumā. 

Pašvaldības publiskā teritorija ir teritorija, kura ir pašvaldības īpašumā un tiek 

definēta kā publiska. MK noteikumi nosauc piemērus publiskām teritorijām – 

ceļus, ielas, veloceliņus, laukumus, parkus un skvērus, kas pamatā ir brīvi 

pieejami ikvienam iedzīvotājam bez ierobežojumiem. Attiecībā uz pirmsskolas 

izglītības iestādes teritoriju, kura lielāko daļu laika ir slēgta un kurā nevar 

ikviens iedzīvotājs iekļūt, uzturēties un darboties, informējam, ka tā nav 

uzskatāma par publisku teritoriju. 
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Jautājums: vai par publisku teritoriju tiek atzīta 

iežogota izglītības iestādes teritorija?  

 

3. MK noteikumos Nr.408. pirmā pielikumā 8.punktā ir 

iekļauta tabula, kur norādīti Uzstādāmo LED 

gaismekļu jaudas diapazons [Pnom b, W] un 

Aprēķiniem atbilstoša nātrija augstspiediena spuldžu 

nominālā jauda [Pnom s, W]. Vai tās nozīmē, ka ja 

maina nātrija augstspiediena spuldzi ar nominālo 

jaudu 150W uz LED gaismekļi, tā jaudai obligāti 

jābūt diapazonā no 51līdz 90W? 

 

MK noteikumu Nr.408. 1.pielikuma 8.punktā iekļautā tabula ir paredzēta 

elektroenerģijas patēriņa aprēķināšanai, lai noteiktu CO2 emisijas 

samazinājumu, kas panākts, jaunā līnijā uzstādot jaunus n-skaita 

energoefektīvus LED (gaismu izstarojošas diodes) gaismekļus (pieņemot, ka 

tie aizvieto apgaismojuma klasei atbilstošus nātrija augstspiediena gaismekļus) 

atbilstoši 1.pielikuma 7.punktam. 

Ja esošā līnijā paredzēts aizvietojot esošus energoefektīvus gaismekļus ar 

energoefektīviem gaismekļiem, CO2 emisijas samazinājumu aprēķina 

atbilstoši 1.pielikuma 3.punktam un (ja attiecināms) 4.punktam. Minētajā 

aprēķinā ir jāizmanto faktiskais patērētais (izmērītais) nomaināmo un plānotais 

uzstādāmo gaismekļu elektroenerģijas patēriņš. 

4. Atbilstoši MK noteikumu 2.12.apakšpunktam, 

„pašvaldības publiskā teritorija ir ceļi, ielas, 

veloceliņi, laukumi, parki, skvēri un citas publiskai 

lietošanai paredzētas teritorijas, kas atrodas 

pašvaldības īpašumā.” Pašvaldības ielas nav 

reģistrētas zemes grāmatā, bet ir reģistrētas Valsts 

ceļu reģistrā, kā pašvaldības īpašums. Kādi vēl 

apliecinājumi ir vajadzīgi, lai to pierādītu, ka ceļš, 

iela, utt. ir pašvaldības īpašumā?  

MK noteikumi nosaka, ka projekta iesniedzējs apliecina, ka: 

 apgaismojuma infrastruktūra, ar kuru nodrošina pašvaldības autonomas 

funkcijas izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem par pašvaldībām un 

kurā tiks veiktas konkursā atbalstāmās aktivitātes, ir projekta 

iesniedzēja bilancē un tā atrodas pašvaldības publiskajā teritorijā, kas 

atbilst Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumu Nr.408  

"Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 

konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību 

publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums" 

2.12.apakšpunktā minētajai definīcijai; 

 projekta iesniedzēja rīcībā ir un pēc pieprasījuma tiks uzrādīti 
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 dokumenti, kas apliecina, ka apgaismojuma infrastruktūra ir projekta 

iesniedzēja bilancē. 

Vienlaikus, aicinām izvērtēt iespēju īpašumtiesības ierakstīt zemesgrāmatā, lai 

laikā, kad tiek veikta pārbaude projekta īstenošanas vietā, to varētu uzrādīt. 

5. Lūdzam skaidrot, vai komersants atbildīs konkursa 

kritērijiem, ja tā bilancē ir apgaismojuma 

infrastruktūra: 

1) kas atrodas komersanta īpašumā (komersanta  

vairāk kā 50% kapitāldaļu turētājs ir 

pašvaldība)? 

2) kas atrodas publiski pieejamās sporta 

infrastruktūras teritorijās (pievedceļš/ 

iebraucamais ceļš, kas ved uz sporta zāli, 

skeitparka apgaismojums)?  

 

Ņemot vērā, ka pašvaldība nav 100% komersanta kapitāldaļu turētājs, šāda 

kapitālsabiedrība nav uzskatāma par pašvaldības kapitālsabiedrību atbilstoši 

MK noteikumu Nr. 408 9.1.apakšpunktam un līdz ar to neatbilst konkursa 

kritērijiem. 

Projekta aktivitātes norādītajās teritorijās ir atbalstāmas, ja vien šīs teritorijas 

atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes. 

 
 

 

 

Vienlaikus, skatīt arī atbildes uz jautājumiem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” II kārtai  http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=16799  

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=16799

