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Pamatnosacījumi

• Regulējošie MK 06.09.2016. noteikumi Nr. 590
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1. 
specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu 
izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju 
uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" īstenošanas 
noteikumi

• Mērķis
Specifiskā atbalsta īstenošanas mērķis ir veicināt efektīvu 
energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa 
samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem 
energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē.

• Atlases veids
Atklātā projektu iesniegumu atlase
Projektu iesniegšana no 13.12.2016 – 12.05.2017
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Finansējums

• Kopējais pieejamais Kohēzijas fonda 
finansējums – 32 555 030 euro.

• Atbalsta veids – grants

• Maksimālā atbalsta intensitāte – 30%

• Minimālais publiskā finansējuma apmērs 50 000 
euro, maksimālais 600 000 euro

• Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs 
projektam 2 000 000 euro.

• Specifiskā atbalsta ietvaros izmaksas ir 
attiecināmas no dienas, kad sadarbības iestāde 
ir saņēmusi projekta iesniegumu, izņemot 
tehniskās dokumentācijas sagatavošanas 
izmaksas, kas ir attiecināmas no 2016. gada 1. 
jūnija.
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Prasības un nosacījumi projekta 
iesniedzējam

• Projekta iesniedzējs ir LR reģistrēts 
komersants. Pamatdarbības nozare ir 
apstrādes rūpniecība.

• Projekta iesniegumā iekļautajā ražošanas ēkā 
vismaz gadu pirms projekta iesniegšanas 
sadarbības iestādē ir uzstādītas ražošanas 
iekārtas un ar tām vismaz gadu ir veikts 
nepārtraukts ražošanas process.

• Īstenošanas vieta ir konkrētais funkcionālais 
zonējums pašvaldības teritorijā, kurā 
projekta iesniedzējs veic saimniecisko 
darbību apstrādes rūpniecības nozarē.

403.01.17. Rīga SAM 4.1.1.



Prasības un nosacījumi projekta 
iesniedzējam

• Ja projektu iesniedz mikro, mazais vai 
vidējais uzņēmums, projekta iesniegumam 
pievieno ēkas energosertifikātu, un 
pārskatu (1. pielikums) vai uzņēmuma 
energoaudita kopiju.

• Ja projektu iesniedz lielais komersants, 
iesniegumam pievieno uzņēmuma 
energoaudita kopiju.

• Ja komersants ir ieviesis sertificētu 
energopārvaldīas sistēmu vai papildinātu  
vides pārvalbas sistēmu, iesniedz 
sertifikāta kopiju ar pārskatu (1. 
pielikums) vai uzņēmuma energoauditu. 
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Prasības un nosacījumi projekta 
iesniedzējam

• Projekta iesniegumā var iekļaut investīcijas 
vairākās ražošanas ēkās, kurām ir viens 
kadastra numurs.

• de minimis atbalsts, ko viena dalībvalsts 
piešķīrusi vienam vienotam uzņēmumam, trīs 
fiskālo gadu periodā nepārsniedz EUR 200 
000.
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Atbalstāmās darbības

• Ēku energoefektivitāti paaugstinošu 
pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanai

• Energoefektivitātes paaugstināšanai 
esošajās ražošanas tehnoloģiskajās 
iekārtās

• Energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko 
iekārtu iegādei

• Ēkas inženiersistēmu atjaunošanai

• Atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai

• Projekta tehniskās dokumentācijas 
sagatavošanai

• Projekta vadības un uzraudzības 
nodrošināšanai
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Attiecināmās izmaksas

• Tehniskās dokumentācijas sagatavošanas 
izmaksas

• Projekta autoruzraudzības un 
būvuzraudzības izmaksas

• Projekta personāla atlīdzības izmaksas 

• Ēku energoefektivitāti paaugstinošu 
pārbūves vai vienkāršotās atjaunošanas 
darbu izmaksas
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Attiecināmās izmaksas

• Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana

• Energoefektivitāti paaugstinošu papildu 
ieguldījumu izmaksas esošajās ražošanas 
iekārtās

• Efektīvāku ražošanas iekārtu iegādes 
izmaksas, kas aizstāj esošās ražošanas 
iekārtas

• Atjaunojamo energoresursu izmantošana

• Iekārtu uzstādīšana un pieslēgšana

• Energopārvaldības sistēmas ieviešanas un 
rūpnieciskā energoaudita izstrādes 
izmaksas mikro, mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem

SAM 4.1.1. 903.01.17. Rīga



Projekta īstenošanas un finansējuma 
saņemšanas nosacījumi

• Projekts īstenojams 24 mēnešu laikā pēc 
līguma noslēgšanas, ne vēlāk kā līdz 2020. 
gada 31. decembrim

• Enerģijas ietaupījums 15%

• Plānotais siltumenerģijas patēriņš ēkas 
apkurei nepārsniedz 110 kWh/m2, ja tiks 
veikti ēkas EE paaugstināšanas pasākumi

• Uzstāda skaitītājus monitoringam

1
0

03.01.17. Rīga SAM 4.1.1.



Projektu iesniegumu vērtēšanas 
kritēriji

Izslēdzošie kritēriji:

• Projekta attiecināmās izmaksas attiecībā 
pret enerģijas ietaupījumu (k euro:MWh)

• Plānotais enerģijas ietaupījums vismaz 
15%

• Projekta gatavības pakāpe

• Finansējuma intensitātes samazināšana 
dod papildus punktus

• Zaļais iepirkums un zaļās darba vietas dod 
papildus punktus
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Prasības pēc projekta īstenošanas 

• Ražošanas ēku vismaz piecus gadus pēc 
noslēguma maksājuma veikšanas izmanto 
ražošanas vajadzībām apstrādes 
rūpniecības nozarē.

• Katru gadu līdz 31. janvārim tiek iesniegts 
pārskats par enerģijas patēriņu saskaņā ar 
MK noteikumu 2. pielikumu
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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
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