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Grozījumi 4.3.1. SAM nolikumā

Atlases nolikuma 3.punkts:

3. Īpašums (Nekustamais īpašums – zeme un ēkas), kurā veic ieguldījumus 
projekta ietvaros (MK noteikumu Nr.135 13., 14. un 15.punkts tiek piemērots 
zemāk esošajā izpratnē) ir:

…

3.2. nodots projekta iesniedzējam nomā ar tiesībām veikt projekta ietvaros 
paredzētos būvdarbus zemes vienībās (ja nomas līgums noslēgts līdz 2016.gada 
31.decembrim). Nomas līgumam  jābūt noslēgtam uz laiku, kas nav mazāks par 
pieciem gadiem pēc noslēguma maksājuma veikšanas (līgumam par nomu ar
tiesībām veikt apbūvi jābūt ierakstam Zemesgrāmatā), vai;

…
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Grozījumi 4.3.1. SAM nolikumā

Atlases nolikuma 5.punkts tiek sadalīts:

5. Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēma (infrastruktūra), kurā 
paredzēts veikt ieguldījumus projekta ietvaros, ir projekta iesniedzēja 
īpašumā, nomā vai koncesijā uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem 
pēc noslēguma maksājuma veikšanas (koncesijas līgumam ir jābūt 
reģistrētam publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrā).

6. Zeme, uz kuras atrodas siltumenerģijas pārvades un sadales sistēma, 
var nebūt projekta iesniedzēja īpašumā, nomā vai koncesijā.

7. Infrastruktūra, kas ir nodota projekta iesniedzējam nomā vai koncesijā, 
pēc nomas vai koncesijas līguma termiņa beigām jānodod iznomātāja 
bilancē. Nomas vai koncesijas līgumā nav paredzēta centralizētās siltumapgādes 
ražošanas avota, pārvades vai sadales sistēmas vai to elementu nodošana projekta 
iesniedzēja īpašumā vai valdījumā pēc nomas vai koncesijas līguma termiņa 
beigām, neatkarīgi no projekta iesniedzēja veikto ieguldījumu apjoma.
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Grozījumi 4.3.1. SAM nolikumā

Atlases nolikuma 6.1.apakšpunkts tiek svītrots:

“6.1. projekta iesniegumā tiek norādīts plānotās peļņas aprēķins visā pamatlīdzekļu 
un ilgtermiņa ieguldījumu nolietojuma periodā;“

Atlases nolikuma 15.punkts:

15.10. tehniski  ekonomiskais pamatojums (tehniski ekonomisko pamatojumu 
lūdzam sagatavot atbilstoši CFLA rekomendētajam saturam: 
http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-3-
1-k-1);

15.23. potenciālo iekārtu piegādātāju un/ vai būvdarbu veicēju izpētes 
dokumentācija (sarakste, cenu piedāvājumi (vismaz 2 piedāvājumu 
salīdzinājums projekta iesniegumā norādīto provizorisko projekta izmaksu 
noteikšanai), ekrānšāviņi no potenciālo piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju 
tīmekļa vietnēm u.tml.);

4

http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-3-1-k-1


Grozījumi 4.3.1. SAM nolikumā

Atlases nolikuma 15.punkts:

Tiek svītrots 15.32.apakšpunkts: “augstas efektivitātes sistēmu izmantošanas 
novērtējums (ja attiecināms)“;

15.33. finanšu prognozes projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas 
(bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsma pa gadiem nākamajiem 5 
gadiem, pieņēmumu paskaidrojums) par visu uzņēmuma darbību, norādot 
datus kādi tie būtu ar un kādi bez projekta realizācijas;

15.34. (jauns punkts) dokumentācija, kas pierāda, ka projekta iesniedzējs 
nodarbojas ar centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu, ja 
SPRK tīmekļa vietnē nav pieejama informācija par projekta iesniedzējam 
izsniegtu licenci siltumenerģijas pārvadei un sadalei vai projekta 
iesniedzējs nav reģistrēts siltumenerģijas ražotāju reģistrā atbilstoši 
normatīvajiem aktiem enerģētikas jomā.
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Grozījumi 4.3.1. atlases nolikuma 
1.pielikumā
“Projekta iesnieguma veidlapa”
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Grozījumi 4.3.1. atlases nolikuma 
1.pielikumā
“Projekta iesnieguma veidlapa”

Projektu iesniegumu atlases nolikuma 1.pielikuma “Projekta iesnieguma veidlapa” 
2.pielikums “Finansēšanas plāns”:

7



Grozījumi 4.3.1. atlases nolikuma 
1.pielikumā
“Projekta iesnieguma veidlapa”

Papildināts projektu iesniegumu atlases nolikuma pielikums “Apliecinājums par atbilstību 
prasībām un projekta realizāciju” ar punktiem:

2. Projekta iesniedzējs neatbilst Maksātnespējas likuma 57.pantā noteiktajām 
pazīmēm, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas 
procedūru, t.i.: 

a) piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, nav bijis iespējams izpildīt tiesas 
nolēmumu par parāda piedziņu no parādnieka; 

b) nav nokārtojis pamatparādu 4268 euro apmērā, un kreditors ir brīdinājis 
viņu par savu nodomu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa 
pieteikumu; vai 

c) nav nokārtojis pamatparādu 2134 euro apmērā, un kreditors ir brīdinājis 
viņu par savu nodomu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa 
pieteikumu; 

d) parādnieks divu mēnešu laikā nav pilnībā izmaksājis darbiniekam darba 
samaksu, kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai 
arodslimību vai nav veicis sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas divu 
mēnešu laikā no izmaksai noteiktās dienas (ja darba līgumā nav noteikta darba 
samaksas izmaksas diena, uzskatāms, ka šī diena ir nākamā mēneša pirmā 
darbdiena). Nesamaksātās summas apmēram šajā gadījumā nav nozīmes.
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Grozījumi 4.3.1. atlases nolikuma 
1.pielikumā
“Projekta iesnieguma veidlapa”

Papildināts projektu iesniegumu atlases nolikuma pielikums “Apliecinājums par 
atbilstību prasībām un projekta realizāciju” ar punktiem:

3. Projekta iesniedzējs nav uzņēmums, kas ir saņēmis glābšanas atbalstu 
un vēl nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai uzņēmums, 
kas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas 
pārstrukturēšanas plāns, saskaņā ar Komisijas paziņojumu Kopienas 
pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu 
glābšanai un pārstrukturēšanai, Komisijas paziņojumu Pamatnostādnes 
par valsts atbalstu grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu glābšanai un 
pārstrukturēšanai  vai Komisijas paziņojumu par valsts atbalsta noteikumu 
piemērošanu no 2013.gada 1.augusta atbalsta pasākumiem banku labā 
saistībā ar finanšu krīzi.
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Grozījumi 4.3.1. atlases nolikuma 
2.pielikumā “Projekta iesnieguma 
veidlapas aizpildīšanas metodika”

Papildināts 1.5.tabulas “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” skaidrojošais 
teksts:

Ja SPRK tīmekļa vietnē nav pieejama informācija par projekta 
iesniedzējam izsniegtu licenci siltumenerģijas pārvadei un sadalei, vai 
projekta iesniedzējs nav reģistrēts siltumenerģijas ražotāju reģistrā 
atbilstoši normatīvajiem aktiem enerģētikas jomā,  pēc projekta 
iesniedzēja iesniegtajiem dokumentiem par apkalpoto patērētāju skaitu un 
pārdotās vai pārvadītās siltumenerģijas daudzumu pārliecinās, ka projekta 
iesniedzējs sniedz centralizētās siltumapgādes pakalpojumus.”;
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Grozījumi 4.3.1. atlases nolikuma 
2.pielikumā “Projekta iesnieguma 
veidlapas aizpildīšanas metodika”
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Grozījumi 4.3.1. atlases nolikuma 
2.pielikumā “Projekta iesnieguma 
veidlapas aizpildīšanas metodika”

Svītrota 2.1.tabulas “Projekta īstenošanas kapacitāte” skaidrojošā daļa zem tabulas 
nosaukuma:
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Grozījumi 4.3.1. atlases nolikuma 
2.pielikumā “Projekta iesnieguma 
veidlapas aizpildīšanas metodika”

Papildināta 5.sadaļas “Publicitāte” tabula “Projekta informatīvie un publicitātes 
pasākumi”:

Papildināts 2.pielikuma “Finansēšanas plāns” piemērs ar jaunām pozīcijām atbilstoši 
šīs prezentācijas 7 lapā norādītajām izmaiņām, kā arī papildināta attiecīgā punkta 
skaidrojošā daļa (aktuālo versiju lūdzam skatīt CFLA mājas lapā).
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Grozījumi 4.3.1. atlases nolikuma 
3.pielikumā “Projektu iesniegumu 
vērtēšanas kritēriji”

Precizēta numerācija Vienoto kritēriju 11. un 15.punktu apakšpunktiem:

Precizēts maksimāli saņemamais punktu skaits Kvalitātes kritērijos:
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Grozījumi 4.3.1. atlases nolikuma 4.pielikumā
“Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju 
piemērošanas metodika”

Papildināta Vienoto kritēriju 1.punkta 1.daļa:

- ja SPRK tīmekļa vietnē nav pieejama informācija par projekta iesniedzējam izsniegtu 
licenci siltumenerģijas pārvadei un sadalei, vai projekta iesniedzējs nav reģistrēts 
siltumenerģijas ražotāju reģistrā atbilstoši normatīvajiem aktiem enerģētikas jomā,  
pēc projekta iesniedzēja iesniegtajiem dokumentiem par apkalpoto patērētāju skaitu 
un pārdotās vai pārvadītās siltumenerģijas daudzumu pārliecinās, ka projekta 
iesniedzējs sniedz centralizētās siltumapgādes pakalpojumus;

Papildināta Vienoto kritēriju 1.punkta 2.daļa:

- siltumenerģijas pārvades un sadales tīkla posma īpašumtiesības apliecina iesniedzot 
izrakstu no grāmatvedības sistēmas un/vai pamatlīdzekļu uzskaites kartītes. 

* Zeme, uz kuras atrodas siltumenerģijas pārvades un sadales sistēma, var nebūt 
projekta iesniedzēja īpašumā, nomā vai koncesijā.

** Ja projekta ietvaros plānota jauna siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas 
posma būvniecība, ar mērķi sistēmai pievienot jaunuzbūvētu siltumavotu (ar ko tiek 
aizstāts sistēmā esošs, energoneefektīvs posms, bet sistēmai netiek pievienots jauns 
klients), tādējādi panākot siltumenerģijas ražošanai patērētā kurināmā ietaupījumu 
un CO2 emisiju samazinājumu, projekta iesniedzēja īpašumā var arī nebūt 
aizvietojams siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas posms.

15



Grozījumi 4.3.1. atlases nolikuma 4.pielikumā
“Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju 
piemērošanas metodika”

Precizēts Vienoto kritēriju 5.3.punkts:

Precizēts Vienoto kritēriju 6.punkts (iesniedzamie dokumenti):

-tiek dzēsts skaidrojums pie P “Neprecizējams attiecībā uz dokumentiem, kas 
obligāti iesniedzami, piemēram, biznesa plāns, Eiropas Savienībā reģistrētas 
kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma līguma izpildes garantijas vēstule”;

-atbilstoši šīs prezentācijas 4. un 5.lapā norādītajām izmaiņām iesniedzamajos 
dokumentos (10., 23., 32., 33., 34. dokumentu uzskaites punkti).
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Grozījumi 4.3.1. atlases nolikuma 4.pielikumā
“Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju 
piemērošanas metodika”

Precizēta Vienoto kritēriju 8.punkta, Specifisko atbalsta kritēriju 3.punkta un 
Kvalitātes kritēriju 9.punkta rindkopa:

finanšu prognozes projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas 
(bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsma pa gadiem 
nākamajiem 5 gadiem, pieņēmumu paskaidrojums) par visu uzņēmuma 
darbību, norādot datus kādi tie būtu ar un kādi bez projekta 
realizācijas

Precizēta Vienoto kritēriju 11.punkta un Kvalitātes kritēriju 9.punkta rindkopa:

potenciālo iekārtu piegādātāju un/vai būvdarbu veicēju izpētes dokumentācija 
(sarakste, cenu piedāvājumi (vismaz 2 piedāvājumu salīdzinājums 
projekta iesniegumā norādīto provizorisko projekta izmaksu 
noteikšanai), ekrānšāviņi no potenciālo piegādātāju un pakalpojumu 
sniedzēju tīmekļa vietnēm u.tml.)
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Grozījumi 4.3.1. atlases nolikuma 4.pielikumā
“Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju 
piemērošanas metodika”

Papildināta Vienoto kritēriju 11.punkta sadaļas „Vērtējums ir „Jā”, ja” 
8.apakšpunkta 2.daļa:

-jauna siltumenerģijas pārvades un sadales posma būvniecība ar mērķi slēgt 
centralizētajā siltumapgādes sistēmā esošu, energoneefektīvu siltumavotu, un 
tam pievienotos klientus pieslēgt citam, energoefektīvam siltumavotam (šajā 
gadījumā projekta iesniedzēja īpašumā var arī nebūt tāds 
siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas posms, kas tiks 
aizvietots ar jauno siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas 
posmu). Efektivitātes un siltumenerģijas zudumus pirms projekta īstenošanas 
aprēķina, ņemot vērā abos siltumavotos patērētā kurināmā daudzumu 
siltumenerģijas ražošanai, bet pēc projekta īstenošanas – energoefektīvajā 
siltumavotā patērēto kurināmā daudzumu siltumenerģijas ražošanai;
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Grozījumi 4.3.1. atlases nolikuma 4.pielikumā
“Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju 
piemērošanas metodika”
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Grozījumi 4.3.1. atlases nolikuma 4.pielikumā
“Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju 
piemērošanas metodika”

Precizēts Kvalitātes kritēriju 13.punkts (papildu saņemamie punkti par samazināto 
atbalsta intensitāti):

-5 punkti publiskā atbalsta intensitāte ir 35% no 40%

-4 punkti publiskā atbalsta intensitāte ir 36% no 40%

-3 punkti publiskā atbalsta intensitāte ir 37% no 40%

-2 punkti publiskā atbalsta intensitāte ir 38% no 40%

-1 punkts publiskā atbalsta intensitāte ir 39% no 40%

-0 punktu publiskā atbalsta intensitāte ir 40% no 40%
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Grozījumi 4.3.1. atlases nolikumā un tā 
pielikumos

- Precizēts Tehniski ekonomiskajā pielikumā iekļaujamo punktu apraksts (aktuālo 

versiju lūdzam skatīt CFLA mājas lapā)

- Tehniski ekonomiskais pamatojums papildināts ar pielikumu “Projektu 
iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritēriju aprēķinos nepieciešamās vērtības”*

* obligāti iesniedzams dokuments
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Jautājumiem* par projekta iesnieguma sagatavošanu un vērtēšanu:
e-pasti: atlase@cfla.gov.lv vai info@cfla.gov.lv

tālrunis: (+371) 66939777

* jautājumus par projektu iesniegumu atlasi iesniedz ne vēlāk kā 2 darba dienas līdz projektu iesniegumu 
iesniegšanas beigu termiņam

mailto:atlase@cfla.gov.lv
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