4.2.1.2. pasākuma
"Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās"
pirmā projektu iesniegumu atlases kārta

10.01.2017.

Pamatnosacījumi
• Regulējošie MK 09.08.2016. noteikumi Nr. 534
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā
atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un
dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases
kārtas īstenošanas noteikumi
• Mērķis
Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un
atjaunojamo energoresursu izmantošanu tiešās valsts pārvaldes
iestādes vai tās padotības iestādes, vai valsts deleģētās funkcijas
veicošas atvasinātas publiskas personas īpašumā vai lietošanā
esošajās ēkā

• Atlases veids
Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projektu iesniegšana no 2016.gada
31.decembrim

19.septembra

–

2018.gada
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Finansējums
• Pieejamais kopējais publiskais finansējums – 82,61 milj. EUR
 ERAF finansējums – 70,22 milj. EUR
 valsts budžeta finansējums – 12,39 milj. EUR
• Atbalsta veids – grants
• Maksimālā ERAF atbalsta intensitāte - 85%, valsts budžeta
finansējums – 15%

• Izmaksas attiecināmas sākot ar 2016.gada 1.janvāri
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Finansējuma sadalījums kvotās
(attiecināmo izmaksu segšanai)
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Prasības, nosacījumi ministrijām
• nepārsniegt tām aprēķināto publisko finansējumu (kvotu)
• izsniegt apliecinājumu projekta iesniedzējam par atļauju īstenot
projektu pieprasītā finansējuma apmērā
 tiešās valsts pārvaldes iestādēm, padotības iestādēm norādot
attiecināmo izmaksu apmēru
 valsts
augstskolām,
zinātniskajiem
institūtiem,
valsts
kapitālsabiedrībām norādot attiecināmo un neattiecināmo izmaksu
apmēru un šo izmaksu segšanas avotus

• kvotas ietvaros var mainīt izsniegtajā apliecinājumā norādīto
finansējuma sadalījumu starp projektiem, CFLA iesniedzot
pamatojošu dokumentāciju par izmaiņu piemērošanu
• 40 % no aprēķinātās kvotas novirzīt ārpus Rīgas administratīvās
teritorijas
 finansējuma sadalījumu var neievērot, ja:
 tas nav iespējams ministrijas īpašumā, lietojumā vai valdījumā
esošo ēku reģionālā sadalījuma dēļ
 saimnieciski izdevīgāk investīcijas veikt citā proporcijā
 projekta īstenošanas laikā tiek veiktas finanšu korekcijas

• līdz 2018.gada 31.decembrim nodrošināt sertificētus izdevumus5
vismaz 32 % apmērā no aprēķinātās kvotas

Projekta iesniedzēji
• tiešās valsts pārvaldes iestāde
• tiešās valsts pārvaldes iestādes padotības iestāde
• valsts augstskola, valsts zinātniskais institūts – atvasināta publiska
persona un zinātniskais institūts – atvasināta publiska persona, kas ir
valsts dibinātas universitātes pārraudzībā
• valsts kapitālsabiedrība, kura saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto
deleģējumu pārvalda un apsaimnieko valsts nekustamos īpašumus:
 VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
 VAS "Tiesu namu aģentūra"
 VSIA "Šampētera nams"
 VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
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Ēkas atbilstības nosacījumi
• izmanto valsts iestāde, valsts augstskola, tās pārraudzībā esošs
zinātniskais institūts – atvasināta publiska persona vai valsts zinātniskais
institūts – atvasināta publiska persona valsts deleģēto pārvaldes funkciju
vai uzdevumu veikšanai
• ēka ir projekta iesniedzēja īpašumā vai uz normatīvā akta, līguma vai
iestādes lēmuma pamata nodota projekta iesniedzējam lietojumā vai
valdījumā
• ēka ir iekļauta valsts iestāžu un to padotības iestāžu īpašumā un
lietošanā esošo apsildāmo un (vai) dzesējamo ēku sarakstā (valsts ēku
sarakstā)
https://www.em.gov.lv/files/energetika/DIR_2016_SASK_11.10.2016.pdf,
vai ir pieņemts MK rīkojums par ēkas izmantošanu valsts iestādes,
valsts augstskolas, tās pārraudzībā esošā zinātniskā institūta – atvasinātas
publiskas personas vai valsts zinātniskā institūta – atvasinātas publiskas
personas funkciju īstenošanā
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Atbalstāmās darbības
• ēkas energoefektivitātes paaugstināšana:
 būvdarbu veikšana ēku norobežojošajās konstrukcijās
 ēku inženiertehnisko sistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide
 atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas
ražošanas avotu iegāde un uzstādīšana
 ēku automatizētās vadības un kontroles sistēmu iegāde un
uzstādīšana
• projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana
• ēkas restaurācijas un iekšējās apdares darbi
• projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana
• publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu
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Neattiecināmās izmaksas

(tikai atvasinātām publiskām personām un valsts
kapitālsabiedrībām)
• izmaksas, kas pārsniedz MK noteikumos Nr. 534 minētos izmaksu
ierobežojumus
• nodokļi un nodevu maksājumi, izņemot MK noteikumu Nr. 534 23.
punktā minēto gadījumu
• izmaksas, kas radušās pirms 2016.gada 1.janvāra
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Prasības projekta iesniedzējiem (1)
• MK noteikumos Nr. 534 noteiktās prasības:
 siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas nav
mazāks kā 30 % gadā
 siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas
nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā
 projekta īstenošanas rezultātā tiek sasniegtas minimālās
energoefektivitātes
prasības
atbilstoši
MK
30.06.2015. noteikumiem Nr. 339 "Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju
siltumtehnika""
 attiecināmās izmaksas nepārsniedz 200 EUR/m2 par vienu
ēkas kopējās platības m2
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Prasības projekta iesniedzējiem (2)
• par katru ēku vai kopēju ēku grupu, kas atrodas vienā adresē, vai
ēku grupu dažādās adresēs, ja tās ir funkcionāli saistītas, projekta
iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu
• valsts augstskolas, zinātniskie institūti var saņemt avansa
maksājumu, kas nepārsniedz 90 % no ERAF un valsts budžeta
kopsummas, valsts kapitālsabiedrības – 100 % (avansa maksājumu ir
iespējams saņemt vairākos maksājumos)
• aktivitātes īstenojamas 48 mēnešu laikā pēc tam, kad ar sadarbības
iestādi noslēgts līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu, bet
ne vēlāk kā līdz 2022.gada 31.oktobrim
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Prasības projekta iesniedzējiem (3)
• Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos noteiktās prasības:
 siltumenerģijas ietaupījums (MWh/gadā) attiecībā
projekta attiecināmajām izmaksām (tūkstošos euro):

pret



ja ēka atrodas pieminekļu teritorijā - ne mazāks kā 0,5



ja ēka neatrodas pieminekļu teritorijā - ne mazāks kā 0,7

 siltumenerģijas ietaupījums
mazāks kā 30 % gadā

pēc

projekta

īstenošanas

ne
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Prasības pēc projekta īstenošanas
• īstenot informācijas un publicitātes pasākumus
• piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas:
 katru gadu līdz 31. janvārim atbildīgajā iestādē iesniegt
pārskatu par enerģijas patēriņu ēkā pārskata gadā saskaņā ar
MK noteikumu Nr. 534 3. pielikumu
 nodrošināt līdzekļus projekta rezultātu uzturēšanai un uzturēt
sasniegtos rezultātus
 nodrošināt valsts deleģēto funkciju īstenošanu ēkā
• nodrošināt, ka pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu
nolietojuma periodā ik gadu tiek veikta papildinoša saimnieciska
darbība ne vairāk kā 20 % apmērā no ēkas kopējās platības
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Veicamie soļi līdz projekta iesnieguma
iesniegšanai CFLA (1)

1.

2.
3.

4.

Katra nozares ministrija izlemj, kuras ēkas kvotas ietvaros tiek
atjaunotas (ēkas apkopotas prioritārajā sarakstā un publicētas
https://em.gov.lv/lv/es_fondi/atbalsta_pasakumi_2014_2020/veicin
at_energoefektivitates_paaugstinasanu_valsts_ekas/)
Projekta
iesniedzējs
uzsāk
tehniskās
dokumentācijas
sagatavošanu
Projekta iesniedzējs informē attiecīgo nozares ministriju par
projekta kopējām izmaksām, norādot attiecināmo un
neattiecināmo izmaksu apmēru un to segšanas avotu
Nozares ministrija projekta iesniedzējam izsniedz apliecinājumu
par atļauju īstenot projektu pieprasītā finansējuma apmērā
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Veicamie soļi līdz projekta iesnieguma
iesniegšanai CFLA (2)
5.

Nozares ministrija informē (ar ministrijas atbildīgās amatpersonas
parakstītu vēstuli) Ekonomikas ministriju par uzaicināmajiem
projekta iesniedzējiem, norādot:
Projekta iesniedzēja nosaukumu
Ēkas īpašnieka nosaukumu
Ēkas lietotāja vai tiesiskā valdītāja nosaukumu
Ēkas atrašanās vietu (adrese, ēkas kadastra apzīmējums)
Ēkas kopējo platību (jāsakrīt ar kadastrs.lv norādīto ēkas kopējo
platību)
 Projekta kopējās izmaksas, norādot attiecināmo un neattiecināmo
izmaksu apmēru un to segšanas avotu (ja attiecināms)
 Plānoto projekta iesniegšanas laiku CFLA






Ja ēka nav iekļauta valsts ēku sarakstā, tā netiek uzaicināta
iesniegt projekta iesniegumu!

6.
7.

CFLA nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu līdz
2018.gada 31.decembrim
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Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu CFLA

Paldies!
Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519
Tālrunis: +371 6 7013 100
Fakss: +371 6 7280 882
E-pasts: pasts@em.gov.lv
Mājaslapa: www.em.gov.lv
Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

