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Atbalsts privātpersonām
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Jautājums Atbilde
Vai uz SAM 4.3.1. «Veicināt
energoefektivitāti un
vietējo AER izmantošanu
centralizētajā
siltumapgādē» atbalsta
pasākumu drīkst pretendēt
arī privātpersona, kas
vēlētos īstenot AER
ieviešanu savā privātmājā?

SAM 4.3.1. mērķis ir veicināt energoefektivitāti un vietējo
atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā
siltumapgādē, un projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikā
reģistrēts komersants, līdz ar to SAM 4.3.1. finansējumu
nav plānots piešķirt privātpersonām un privātmājās esošu
siltumavotu efektivitātes paaugstināšanai.



Jaunu patērētāju pieslēgšana
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Jautājums Atbilde
Vai SAM 4.3.1. pirmās
projektu iesniegumu
atlases kārtas ietvaros tiks
atbalstīta tādu siltumtrašu
būvniecība, ar kā palīdzību
sistēmai plānots pieslēgt
jaunus patērētājus un
pilsētas kvartālus?

SAM 4.3.1. pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas
ietvaros jauna siltumenerģijas pārvades un sadales posma
būvniecības izmaksas tiek attiecinātas tikai tajos gadījumos,
kad ar jauno posmu tiek aizstāts jau esošs,
energoneefektīvs posms.

Jaunu posmu būvniecība, ar mērķi centralizētās
siltumapgādes sistēmai pievienot jaunu patērētāju, pirmajā
projektu iesniegumu atlases kārtā netiek atbalstīta.



Jauns komersants kā atbalsta 
pretendents
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Jautājums Atbilde
Vai jauns komersants
(reģistrēts siltumenerģijas
ražošanas reģistrā), kurš
plāno aizstāt šobrīd
pašvaldības SIA, ar fosilu
siltumavotu saražotu
enerģiju, var pretendēt uz
atbalstu SAM 4.3.1.
ietvaros?

Esošais siltumavots,
iepriekšējie patēriņi un
rādītāji tiks uzrādīti
balstoties uz šobrīd
pašvaldības SIA
siltumcentrālē esošo
situāciju.

Ja siltumapgādi šobrīd pašvaldībā nodrošina pašvaldības
SIA, kuras īpašumā ir siltumavots, kas siltumenerģijas
ražošanai izmanto fosilos energoresursus, un sistēmā
uzrodas jauns komersants, kurš vēlas nodarboties ar
siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu un aizstāt esošo
siltumavotu, kas siltumenerģijas ražošanai izmanto fosilos
energoresursus, ar siltumavotu, kas siltumenerģijas
ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, šim
jaunajam komersantam vispirms ir jāpārņem pašvaldības
SIA īpašumā esošais siltumavots, to nopērkot vai noslēdzot
koncesijas vai nomas līgumu uz laiku, kas nav mazāks par 5
gadiem pēc noslēguma maksājuma veikšanas.

Ja objekts, ko ir plānots rekonstruēt vai aizstāt, ir
komersanta īpašumā vai nomā, viņš var pretendēt uz
atbalstu SAM 4.3.1. ietvaros. Ja objekts, ko ir plānots
rekonstruēt vai aizstāt, nav komersanta īpašumā vai nomā,
viņš uz atbalstu SAM 4.3.1. ietvaros pretendēt nevar.



Projektu iesniegumu vērtēšana
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Jautājums Atbilde
Vai projektu iesniegumu
vērtēšana tiks uzsākta tikai
tad, kad būs noslēgta
kārta, vai projekti tiks
vērtēti tiklīdz tie tiks
iesniegti CFLA?

Tā kā SAM 4.3.1. ietvaros ir izsludināta atklātā projektu
iesniegumu atlase, un pieejamais Kohēzijas fonda
līdzfinansējums ir ierobežots, projektu vērtēšana tiks veikta
pēc pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas noslēgšanas,
kas nozīmē, ka visi iesniegtie projekti tiks vērtēti vienlaicīgi.



Attiecināmo izmaksu aprēķins 
siltumavota rekonstrukcijai vai 
būvniecībai
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Jautājums Atbilde
Kā aprēķināt attiecināmās
izmaksas siltumavota
rekonstukcijai vai
būvniecībai?

MK noteikumos Nr.135 noteiktā Kohēzijas fonda līdzfinansējuma
intensitāte ir 40%. Attiecināmās izmaksas siltumavotu
rekonstrukcijai vai būvniecībai ir papildu izmaksas salīdzinājumā
ar konvencionālu siltumavotu. Attiecināmo izmaksu aprēķinā kā
konvencionāls ražošanas avots tiek uzskatīts ražošanas avots,
kas tiek darbināts ar dabasgāzi.
Konvencionāla ražošanas avota 1 MW jaudas uzstādīšanas
vidējās izmaksas, balstoties uz esošo tirgus situāciju, ir 21 000
euro.
Praktiski tas nozīmē, ka, ja šķeldas katlumājas 1 MW
būvniecības izmaksas ir, piemēram, 300 000 eiro, tad projekta
attiecināmās izmaksas aprēķina šādi:
300 000 – 21 000 = 279 000 eiro
Attiecīgi, Kohēzijas fonda līdzfinansējums arī tiek rēķināts no
attiecināmajām izmaksām, kas šajā gadījumā ir 279 000 eiro.

Attiecībā uz investīcijām siltumenerģijas pārvades un sadales
sistēmas posmu rekonstrukcijai vai būvniecībai informējam, ka
attiecināmas ir visas ar projektu saistītās izmaksas, ja tās
nepārsniedz SAM 4.3.1. MK noteikumos noteikto apmēru.



Aktivitātes viena projekta 
ietvaros
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Jautājums Atbilde
Kādas aktivitātes var
iekļaut (apvienot) viena
projekta ietvaros?

Attiecībā uz prasībām projektu iesniegumam informējam, ka
viena projekta ietvaros neapvieno finansējumu pārvades un
sadales sistēmas un centralizētās siltumapgādes ražošanas avota
efektivitātes paaugstināšanai. Kā arī viena projekta ietvaros
nedrīkst apvienot investīcijas vairākos siltumavotos.

Praktiski tas nozīmē, ka, ja uzņēmums plānojis rekonstruēt 4
siltumavotus, un vienu siltumenerģijas pārvades un sadales
sistēmas posmu, tam nepieciešams iesniegt 5 projekta
iesniegumus.

Papildus norādām, ka projektu iesniegumu skaits, ko viens
projekta iesniedzējs var iesniegt, nav ierobežots, ierobežots ir
tikai 2014.-2020.gada plānošanas periodā noteiktais Kohēzijas
fonda līdzfinansējuma apmērs vienam projekta iesniedzējam,
kas ir 8 000 000 eiro.



Siltumtrases pilna pārbūve –
rekonstrukcija/jauna būvniecība
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Jautājums Atbilde
Centralizētajā siltumapgādes sistēmā
ir plānots veikt pilnu siltumtrašu
pārbūvi - tiks demontēti visi esošie
siltumapgādes tīkli. Veicot pārbūvi,
daļa cauruļvadu fiziski tiks mainīti
esošo siltumtrašu atrašanās vietā, bet
daļa (optimizējot cauruļu novietojumu
pret esošajiem patērētājiem) izvietota
zemē, kur līdz šim nav atradusies
siltumtrase.

Jautājumi:
1. Vai šādi plānotie darbi
ir uzskatāmi kā divas atsevišķas
darbības – „pārvades un sadales
sistēmas jauna posma būvniecība” un
„pārvades sadales sistēmas
efektivitātes paaugstināšana
rekonstruējamā posmā”?
2. Vai šādi darbi ir
uzskatāmi tikai par „pārvades sadales
sistēmas efektivitātes paaugstināšana
rekonstruējamā posmā”?

Informējam, ka minētie plānotie darbi ir uzskatāmi kā divas
atsevišķas darbības – “pārvades un sadales sistēmas jauna
posma būvniecība” un “pārvades un sadales sistēmas
efektivitātes paaugstināšana jeb rekonstrukcija”.

Attiecīgi, minētie optimizētie posmi tiks uzskatīti par
jaunbūvētiem posmiem ar mērķi aizstāt/optimizēt sistēmā esošu
energoneefektīvu posmu, un tiem būs jāatbilst 1. un 2.
kvalitātes kritērijā noteiktajām prasībām. Savukārt, jauno posmu
uzstādīšana/ieguldīšana esošo posmu vietā, nemainot to kopējo
garumu, tiks uzskatīta par sistēmas efektivitātes
paaugstināšanu, un attiecīgajiem posmiem būs jāatbilst 3. un 4.
kvalitātes kritērijā noteiktajām prasībām.

Ja viena projekta ietvaros tiks apvienotas darbības gan
siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas jaunu posmu
būvniecībai, gan rekonstrukcijai, attiecīgo posmu izmaksām būs
jābūt skaidri nodalītām, lai projekta vērtēšanas procesa ietvaros
būtu iespējams veikt visus nepieciešamos aprēķinus.



Valsts un pašvaldības 
maksimālais atbalsta apjoms
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Jautājums Atbilde
Valsts un pašvaldības
maksimālais atbalsta apjoms
ir 65 % no izmaksām, tajā
skaitā arī pašvaldības
garantijas. Vai tas varētu
nozīmēt, ka pašvaldības
komersants nevar saņemt
pašvaldības garantiju 100%
apjomā no projekta
izmaksām kredītam valsts
kasē.

Attiecībā uz valsts atbalsta intensitāti darbojas minētais princips,
un valsts atbalsts ir gan Kohēzijas fonda līdzfinansējums, gan
pašvaldības garantēts kredīts, gan pašvaldības līdzfinansējums.

Maksimālā valsts atbalsta intensitāte ir šāda:
• Kohēzijas Fonda līdzfinansējums – 40%
• Valsts atbalsts (ietverot KF līdzfinansējumu):

− lielajiem uzņēmumiem – 45%
− vidējiem uzņēmumiem – 55%
− mazajiem uzņēmumiem – 65%

Tas nozīmē, ka lielajiem uzņēmumiem pašvaldība drīkst
līdzfinansēt projektu vai garantēt kredītu 5% apmērā no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām, vidējiem uzņēmumiem –
15% apmērā, un mazajiem uzņēmumiem – 25% apmērā.
Attiecīgi lielajiem uzņēmumiem nepieciešams pašu finansējums
vai kredīts, kas nav pašvaldības galvots – vismaz 55% apmērā
no kopējām attiecināmajām izmaksām, vidējiem uzņēmumiem –
45% apmērā, mazajiem uzņēmumiem – 35% apmērā.
Pašvaldība nedrīkst līdzfinansēt visas projekta izmaksas, ko
nesedz Kohēzijas fonda līdzfinansējums.



Jaunas katlu mājas būvniecība un 
jauna pieslēguma izbūve tās 
pieslēgšanai esošai siltumtrasei 
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Jautājums Atbilde
Pārejai uz AER ir iespējams
iesniegt projektus šādām
aktivitātēm:

1) Jaunas katlu mājas būve,
pārejot no dabas gāzes uz AER.
Jaunā katlu māja atradīsies citā,
projekta iesniedzējam
piederošā, teritorijā.
2) Lai savienotu jauno katlu
māju ar esošajiem siltuma
padeves tīkliem, nepieciešams
izbūvēt jaunu pārvades
sistēmas posmu. Tātad
nepieciešama jaunas trases
posma būvniecība (kas nav
paralēls esošajam, bet tiks
savienots ar to).

Vai šādas aktivitātes ir
atbalstāmas?
Vai šajā gadījumā jāiesniedz 2
projektu iesniegumi?

Informējam, ka SAM 4.3.1. ietvaros ir iespējams īstenot jaunas
katlu mājas būvniecību citā, projekta iesniedzējam piederošā
teritorijā, ar mērķi aizstāt vecu un energoneefektīvu katlumāju.

Arī jauna pārvades un sadales sistēmas posma būvniecība, ar
mērķi sistēmā esošos klientus pārslēgt no vienas katlumājas uz
otru katlumāju, SAM 4.3.1. ir atbalstāma, ar nosacījumu, ka
pārvades un sadales sistēmas posms, ko plāno aizstāt, ir
projekta iesniedzēja īpašumā. Īstenojot šādu projektu, tas tiks
vērtēts atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kvalitātes
kritērijos Nr.1 un Nr.2 noteiktajam.
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, ir
pieļaujama situācija, ka projekta iesniedzēja īpašumā var arī
nebūt aizvietojams siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas
posms.

Lai īstenotu norādītos projektus, nepieciešams iesniegt divus
atsevišķus projekta iesniegumus.



Zemes noma/īpašumtiesības siltumenerģijas 
pārvades un sadales sistēmas efektivitātes 
paaugstināšanas gadījumā
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Jautājums Atbilde
Ja projektam ir jau saskaņots
būvprojekts, t.sk. tas ietver
saskaņojumus ar zemes
īpašniekiem, kuru teritorijās
ir izvietota siltumtrase, vai ir
papildus jāpievieno nomu/
apbūves tiesības apliecinoši
dokumenti?

Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes
paaugstināšanas gadījumā, attiecīgajam rekonstruējamajam
pārvades un sadales tīkla posmam ir jābūt projekta iesniedzēja
īpašumā, ko pierāda ieraksts projekta iesniedzēja grāmatvedības
sistēmā vai grāmatvedībā reģistrēta pamatlīdzekļu uzskaites
kartīte.
Zeme, uz kuras atrodas siltumenerģijas pārvades un sadales
sistēma, var nebūt projekta iesniedzēja īpašumā, nomā vai
koncesijā.

Civillikumā noteiktās normas attiecībā uz siltumenerģijas
pārvades un sadales sistēmas posmu rekonstrukciju un
būvniecību nav attiecināmas. Siltumenerģijas pārvades un
sadales sistēmas rekonstrukcijas gadījumā nepieciešami
Būvvaldes norādītie saskaņojumi būvatļaujas saņemšanai.

Atsevišķi norādām, ka uz projektiem, kuru ietvaros plānots veikt
siltumavota rekonstrukciju vai būvniecību, attiecas MK
noteikumu Nr.135 13. un 14.punkti par ēkas/zemes
īpašumtiesībām.



Siltumenerģijas un elektroenerģijas 
patēriņu pamatojoša dokumentācija
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Jautājums Atbilde
Vai kopā ar projekta
iesniegumu jāiesniedz
aprēķini/apliecinājumi par
siltumenerģijas un
elektroenerģijas patēriņu
pirms un pēc projekta
īstenošanas un to zudumu
samazinājumu, kā arī CO2
emisiju samazinājuma
aprēķini un aprēķinus
apliecinoši dokumenti?

Kopā ar projekta iesniegumu ir jāiesniedz izvērsts aprēķinu
veikšanas ceļš katram konkrētajam rādītājam, t.sk. jāpievieno
aprēķinos izmantoto izejas datu apliecinoša dokumentācija
(siltumenerģijas skaitītāju rādījumi, iepirkto energoresursu
pamatojošie dokumenti, u.c.).

Aprēķinus par pirms projekta īstenošanas periodu veic balstoties
uz vēsturisko datu periodu par pēdējiem 3 gadiem (norādot
vidējo rādītāju). Ja informācija par pēdējiem 3 gadiem nav
pieejama, aprēķinos izmanto informāciju par pēdējiem 2 vai 1
gadu, norādot objektīvu iemeslu, kāpēc nav iespējams norādīt
vidējo patēriņu par pēdējiem 3 gadiem.

Šie aprēķini un tos pamatojošā dokumentācija jāpievieno
Tehniski ekonomiskajam pamatojumam.



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
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