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Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansēto projektu 

atklāta konkursa 
"Atjaunojamo energoresursu 
izmantošana mājsaimniecību 

sektorā" 
nolikums
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Vispārīgie jautājumi

MK noteikumi Nr.11: apstiprināti 2011.gada 4. janvārī.

Noteikumi nosaka konkursa nolikumu, tai skaitā vērtēšanas
kritērijus, projekta pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un
finansējuma piešķiršanas kārtību, kā arī projekta īstenošanas,
pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību.

Konkursa mērķis: oglekļa dioksīda (CO2) emisiju samazināšana
mājsaimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerācijas
siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko
iekārtu (turpmāk – iekārtu) iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai
mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas
ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai
elektroenerģijas piegādi tikai mājsaimniecības vajadzībām.

Attiecība starp CO2 emisiju samazinājuma rādītāju un KPFI
finansējumu nav mazāka par 0,4 kg CO2/Ls.

Projektu īsteno Latvijas Republikas teritorijā.
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MK noteikumu Nr.11 struktūra

Konkursa nolikums

I pielikums: sasniedzamā CO2 emisijas samazinājuma 
rādītāja aprēķins

II pielikums: konkursa iesnieguma veidlapa

III pielikums: projekta kopējās  maksimālās attiecināmās 
izmaksas un iekārtu tehniskā specifikācija

IV pielikums: administratīvās vērtēšanas kritēriji

V pielikums: kvalitātes vērtēšanas kritēriji

VI pielikums: piegādātāju un montētāju atbilstības 
apliecinājuma iesnieguma vērtēšanas kritēriji

VII pielikums: piegādātāju un montētāju atbilstības 
apliecinājuma iesnieguma veidlapa
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Prasības projekta iesniedzējam (I)

Projekta iesniedzējs ir:
dzīvojamās mājas īpašnieks, kas ir fiziska persona, uz kuras
vārda ir reģistrēta dzīvojamā māja;

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidotā
biedrība, kas neveic saimniecisko darbību (noteikts statūtos) un
rīkojas dzīvokļu īpašnieku vārdā, kas ir fiziskas personas, kuru
attiecīgais nekustamais īpašums atrodas divu vai vairāku
dzīvokļu dzīvojamā mājā.

Projektus šajā konkursā varēs iesniegt par:

ēku, kas klasificējas kā dzīvojamā māja (dārza māja, individuālā 
dzīvojamā māja, vasarnīca, dvīņu vai rindu māja, divu un vairāku 
dzīvokļu māja); 

ekspluatācijā nodotu dzīvojamo māju vai jaunbūvi; 

visu dzīvojamo māju, nevis dzīvojamās mājas daļu vai atsevišķu 
dzīvokli; 

nekustamo īpašumu, kura īpašnieks ir ierakstīts zemesgrāmatā. 
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Prasības projekta iesniedzējam (II)

Par vienu un to pašu dzīvojamo māju drīkst iesniegt tikai
vienu projekta iesniegumu.

Dzīvojamā māja, kur tiks īstenots projekts, netiek izīrēta
trešajām personām vai izmantota saimnieciskās darbības
veikšanai.

Projekta iesniedzējam nav nodokļu parādi, kas kopsummā
pārsniedz 100 latu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādi (nekustamā īpašuma nodoklis).

Projekta iesniedzējs visas darbības, kas saistītas ar projekta
īstenošanu, uzsācis ar dienu, kad noslēgts līgums par
projekta īstenošanu.

Konkursa ietvaros apstiprinātie projekti jāīsteno gada laikā no
līguma parakstīšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada
1.jūlijam.

5

6

Mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu 
piegādātāju un montētāju cenu aptauja

Projekta iesniedzējs veic vismaz trīs piegādātāju un trīs
montētāju piedāvājuma cenu aptauju.

Projekta iesniedzējs cenu aptaujai izvēlas tikai tos
piegādātājus un montētājus, kas atbilst noteikumu projektā
minētām prasībām piegādātājiem un montētājiem,
izmantojot vienu no šādiem paņēmieniem:

personīgi izvērtējot piegādātāju un montētāju atbilstību  augstāk 
minētām prasībām (piegādātājam vai montētājam jānosūta 
informatīva vēstule);

izvēloties piegādātājus un montētājus no piegādātāju un 
montētāju (PMR) informatīvā saraksta , kuru ir izveidojusi 
atbildīgā iestāde, izvērtējot piegādātāju un montētāju atbilstību 
augstāk minētām prasībām. 

PMR saraksts atvērtais saraksts, kas ievietots VARAM 
tīmekļa vietnē konkursa izsludināšanas dienā un tiek regulāri 
papildināts.
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Vispārīgās prasības piegādātājiem un 
montētājiem

tas ar tiesas nolēmumu nav pasludināts par 
maksātnespējīgu, tajā skaitā neatrodas sanācijas vai 
tiesiskās aizsardzības procesā;

tas ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu 
konkurences, darba tiesību pārkāpumā vai ar kukuļošanu 
saistītā noziedzīgā nodarījumā;

tam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 
latus, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādu.
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Konkrētas prasības piegādātājiem un 
montētājiem

Piegādātāji Montētāji
konkursā atbalstāmās iekārtas 

piedāvājums Būvkomersantu reģistra Nr.

2-gadu garantija
pēcgarantijas apkope 36 stundu 

laikā pēc rakstveida pieprasījuma 
saņemšanas

Iekārtas sertifikāts (CE marķējums 
vai “Solar Keymark”) 3 objektu pieredze 

-

vismaz viens attiecīgo 
iekārtu ražotāja sertificēts servisa 

apkopes un montāžas darbu 
speciālists
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Finansējuma apmērs

Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir
11 399 481 lats.

Ja konkursā nav izmantots viss pieejamais finansējums, tad
konkursa nākamo kārtu izsludina ne vēlāk kā pēc sešiem
mēnešiem pēc iepriekšējā konkursa īstenošanas.

Konkursa ietvaros vienam projekta iesniegumam pieejamais
maksimālais finanšu instrumenta finansējums – 7 000 latu.

Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta
atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām nepārsniedz 50%.

Avansa maksājums projekta īstenošanai nav pieejams.
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Konkursa ietvaros atbalstāmās tehnoloģiskās 
iekārtas 

šķeldas, salmu, biomasas granulu, malkas katli un
biomasas kamīni ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW
ieskaitot;

saules kolektoru sistēmas – līdz 25 kW ieskaitot;

siltumsūkņi – līdz 50 kW ieskaitot;

saules baterijas – līdz 10 kW ieskaitot;

vēja ģeneratori – līdz 10 kW ieskaitot;

vairāku šajā slaidā minētu dažādu tehnoloģisko iekārtu
kombinēta izmantošana.



6

11

Konkursa ietvaros attiecināmās izmaksas

Izmaksas iekārtu, kas izmanto atjaunojamos
energoresursus, iegādei, uzstādīšanai, pieslēgšanai un
ieregulēšanai;
dalīto vadības sistēmu uzstādīšanas izmaksas;
būvdarbu veikšanas izmaksas, kas tieši saistītas ar
atbalstāmajām aktivitātēm (t.i. vēja ģeneratoru pamatu
būvniecības izmaksas, siltumsūkņu ierīkošanas būvdarbu
izmaksas, tostarp urbšanas darbu izmaksas).

Piezīme: Izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir radušās pēc projekta līguma
noslēgšanas, taču ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa
beigām.
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Projektu iesniegumu sagatavošana

Lai pieteiktos konkursa finansējuma saņemšanai,
projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz
atbildīgajā iestādē projekta iesniegumu divos
eksemplāros (oriģināleksemplāru un otru
oriģināleksemplāru vai tā apliecinātu kopiju),
pievienojot projekta iesnieguma veidlapu
elektroniskā formā, kas sastāv no:

projekta iesnieguma veidlapas (pieejama šeit:
http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/proj
ekti/majsaimn/?doc=11383 )

papildus iesniedzamajiem dokumentiem.
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Papildus iesniedzamie dokumenti (obligāti
iesniedzami visiem projekta iesniedzējiem)

Piegādātāja apliecināta sertifikāta kopija katrai 
uzstādāmajai un konkursā atbalstāmajai iekārtai:

Eiropas atbilstības sertifikāts (CE marķējums) 

vai 

saules kolektoru kvalitātes sertifikāts (Solar Keymark).

Projekta iesniedzēja apliecināta dzīvojamās mājas 
aktuāla:

stāvu plānu kopija ar apsildāmās platības eksplikāciju

vai

inventarizācijas lietas kopija, kurai pievienoti stāvu plāni 
ar apsildāmās platības eksplikāciju.
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Papildus iesniedzamie dokumenti (atkarībā 
no projekta iesniedzēja vajadzībām)

Pilnvara par tiesībām pārstāvēt projektu iesniedzēju 
konkursā.

Dzīvokļu īpašnieku izveidotās biedrības protokollēmums, 
kur norādīta šāda informācija:

kopējās attiecināmās izmaksas un biedrības līdzfinansējuma 
apjoms;
biedrības pilnvarotā persona;
biedrības pārstāvēto dzīvokļu īpašnieku saraksts.

Dokumenti, kas apliecina kopējo siltumenerģijas patēriņu 
apkurei 2009.gadam.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
atzinums par projektā plānoto aktivitāšu atbilstību kultūras 
pieminekļu aizsardzības prasībām.
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Konkursa gaita

1.
• Konkursa izsludināšana:                                       

2011.gada 28.janvāris

2.
• Projektu iesniegumu iesniegšanas gala termiņš:               

2011.gada 24.marts

3.
• Vērtēšana, lēmumu pieņemšana, rezultātu paziņošana             

2011.gada jūnijs

4.
• Pirmā līguma noslēgšana                                    

2011.gada jūlijs
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Projektu administratīvā vērtēšana

Projektu iesniegumu administratīvā vērtēšana 
notiek atbilstoši MK noteikumu Nr.11 4.pielikumā
minētiem kritērijiem:

neprecizējamie (saistīti ar konkursa pamatprasībām, 
papildus iesniedzamiem dokumentiem, iesnieguma 
noformējumu);

precizējamie (saistīti, piem., ar CO2 aprēķiniem, 
projekta attiecināmām izmaksām).
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Projektu kvalitatīvā vērtēšana

Projektu iesniegumu (turpmāk – PI) kvalitatīvā vērtēšanā 
piedalās tie PI, kas atbilst visiem administratīvās 
vērtēšanas kritērijiem.

PI kvalitatīvā vērtēšana notiek atbilstoši MK noteikumu 
Nr.11 5.pielikumā minētiem kritērijiem, kā rezultātā PI tiek 
piešķirti punkti.

Lēmums par PI apstiprināšanu tiek pieņemts, ja:

PI atbilst visiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem;

projekta iesniegumā paredzēto aktivitāšu īstenošanai ir 
pietiekams finansējums, sarindojot projekta iesniegumus 
MK noteikumos Nr.11 noteiktajā secībā.
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Papildinformācija/ Kontaktinformācija

www.vidm.gov.lv/kpfi/
Projektu konkursi -> Atjaunojamo energoresursu 
izmantošana mājsaimniecību sektorā

Vadlīnijas

Veidlapa

Biežāk uzdotie jautājumi

Semināri (prezentācijas)

Piegādātāju un montētāju informatīvais saraksts

Veronika Gomančenko, KPFI eksperte:

E-pasts: veronika.gomancenko@vidm.gov.lv


