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Prezentācijas saturs

1. Attiecināmo izmaksu un atbalsta apmēra aprēķināšana

2. Citi atlases nolikuma grozījumi

3. Projektu iesniegumu precizēšanas kārtība un apmērs

4. Jautājumi
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1. Attiecināmo izmaksu un atbalsta apmēra 
aprēķināšana (1)

Regulas Nr. 1407/2013 izmaksas
(de minimis izmaksas)

Atbalsts – 30% no attiecināmajām izmaksām

MK noteikumu 26.1. apakšpunktā (tehniskās
dokumentācijas izstrāde) un 26.3. apakšpunktā
(projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas)
noteiktās izmaksas



NB! 6. pielikumā iekļautas izmaksu aprēķina
vadlīnijas, bet katrā projekta iesniegumā
attiecināmās izmaksas tiks vērtētas pēc projektā
plānoto ieguldījumu satura un būtības!
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1. Attiecināmo izmaksu un atbalsta apmēra 
aprēķināšana (2)

Regulas Nr. 651/2014 38. panta 3. punkta
a) apakšpunkts 

Atbalsts – 30% no attiecināmajām izmaksām

1) situācija 2) situācija

ieguldījumi tiktu veikti
arī bez Kohēzijas fonda 
atbalsta un no kopējiem 
ieguldījumiem ir 
iespējams izdalīt tās 
izmaksas, kas vērstas 
tieši uz 
energoefektivitātes 
paaugstināšanu

ieguldījumi bez 
Kohēzijas fonda atbalsta 
netiktu veikti, t.i., to 
vienīgais mērķis ir 
energoefektivitātes 
paaugstināšana

Regulas Nr. 651/2014 38. panta 3. punkta 
b) apakšpunkts 

Atbalsts – 45/55/65% no attiecināmajām 
izmaksām (atkarībā no uzņēmuma lieluma)

3) situācija

ieguldījumi tiktu veikti arī bez Kohēzijas fonda 
atbalsta, taču no tiem nav iespējams izdalīt tās 
izmaksas, kas vērstas tieši uz energoefektivitātes 
paaugstināšanu
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1. Attiecināmo izmaksu un atbalsta apmēra 
aprēķināšana (3)

1) situācija

ieguldījumi tiktu veikti arī bez Kohēzijas fonda atbalsta un no kopējiem ieguldījumiem ir iespējams 
izdalīt tās izmaksas, kas vērstas tieši uz energoefektivitātes paaugstināšanu

Tiek remontēts ražošanas ēkas jumts, t.sk. veikti jumta siltināšanas darbi. No kopējām jumta
remontdarbu izmaksām atbilstoši darbu tāmei var precīzi izdalīt tieši ar energoefektivitāti
saistītās izmaksas, piemēram, jumta siltināšanai paredzētās vates un tās uzklāšanas izmaksas. Šīs
izdalītās izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmajām izmaksām projekta ietvaros.

Ja maza uzņēmuma kopējās ieguldījumu izmaksas sastāda 270 500,00 euro, t.sk. jumta siltināšanas
darbi – 118 450,00 euro:

1. 118 450,00 euro (attiecināmās izmaksas);

2. 118 450,00 * 30% = 35 535,00 euro (a) apakšpunktam atbilstošo investīciju atbalsta apmērs;
a) apakšpunkta ieguldījumiem piemērojama 30% atbalsta intensitāte neatkarīgi no uzņēmuma
lieluma).
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1. Attiecināmo izmaksu un atbalsta apmēra 
aprēķināšana (4)

2) situācija

ieguldījumi bez Kohēzijas fonda atbalsta netiktu veikti, t.i., to vienīgais mērķis ir energoefektivitātes 
paaugstināšana

Ražošanas ēka ir sekmīgi ekspluatējama bez papildu ieguldījumiem, un visi projektā plānotie
ieguldījumi ražošanas ēkā vērsti uz energoefektivitātes paaugstināšanu (logu nomaiņa, ēkas
norobežojošo konstrukciju siltināšana u.tml.) un uzņēmums norāda, ka bez Kohēzijas fondu
atbalsta tos nebūtu veicis.

Attiecināmās izmaksas ir konkrēto ieguldījumu izmaksas pilnā apmērā, piemēram, logu nomaiņa,
ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana un ar tām saistītās izmaksas – būvlaukuma teritorijas
sakārtošana u.tml., jo tās rodas tikai projektā plānoto, uz energoefektivitātes paaugstināšanu vērsto
ieguldījumu dēļ.
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1. Attiecināmo izmaksu un atbalsta apmēra 
aprēķināšana (5)

3) situācija

ieguldījumi tiktu veikti arī bez Kohēzijas fonda atbalsta, taču no tiem nav iespējams izdalīt tās 
izmaksas, kas vērstas tieši uz energoefektivitātes paaugstināšanu

a. piemērs

Nolietotu ražošanas iekārtu ir plānots aizstāt ar jaunu, energoefektīvāku. Plānotās ražošanas iekārtas
cenā nav iespējams nodalīt daļu, kuras mērķis ir paaugstināt iekārtas energoefektivitāti, no
daļas, kas paredzēta iekārtu atjaunošanai turpmāka ražošanas procesa nodrošināšanai (nolietota
iekārta jebkurā gadījumā būtu jāaizstāj). Ir jānosaka references izmaksas, un attiecināmās izmaksas
projekta ietvaros ir plānoto izmaksu un references izmaksu starpība.

Ja vidējs uzņēmums maina ražošanas iekārtu:

1. 482 620,00 - 192 604,70 = 290 015,30 euro (starpība starp energoefektīvāku projekta
ieguldījumu izmaksām un references izmaksām = attiecināmās izmaksas);

2. 290 015,30 x 55% = 159 508,41 euro (b) apakšpunktam atbilstošo investīciju atbalsta
apmērs).
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1. Attiecināmo izmaksu un atbalsta apmēra 
aprēķināšana (6)

References izmaksas

1) EM izstrādātā analīze par SAM 4.1.1. 1. un 2. kārtas projektos
iegādātajām iekārtām (6. pielikuma 4. sadaļa):

2) iesniedzēja sagatavots un projekta iesniegumam pievienots
pamatojums/ izpēte par projektā paredzētās iekārtas references
iekārtu vai būvlaukuma sakārtošanas cenu

Kalte (viena kamera) Juvenal

kokmateriāla veids egle, priede

33846.15

žāvātās koksnes apjoms 249 kb.m

kameras 4 skaits

Max temperatūra kamerā 80 temp

Kokmateriāla mitrums pēc 

žāvēšanas 6 %

Ūdensildāmais katls

ZG 

industrial

boiler

kurināmais biomasa

36119.73
katla jauda 1.4 MW

katla max spiediens 10 bar

Max temperatūra 115 temp
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1. Attiecināmo izmaksu un atbalsta apmēra 
aprēķināšana (7)

References iekārtas cenas noteikšana

1) references iekārtai ir jābūt tehniski salīdzināmai ar projektā
plānoto jauno iekārtu (pēc, piem., jaudas, kurināmā veida, materiāla
izmēriem (darba platums, biezums, garums), žāvētās koksnes apjoma,
presēšanas spēka, CNC asu skaita u.tml.). Starp iekārtām drīkst
atšķirties parametri, kas tieši ietekmē iekārtas augstāka
energoefektivitātes līmeņa sasniegšanu;

2) informācijai jābūt pārbaudāmai – publiski pieejamai, piem.,
ražotāja/ piegādātāja tīmekļvietnē, vai vēstulei/ indikatīvam
piedāvājumam no ražotāja/ piegādātāja, kas ietver iekārtas būtiskākos
tehniskos parametrus un cenu;

3) Regula Nr.651/2014 neierobežo potenciālā ražotāja/piegādātāja
atrašanās valsti, un noteikt, kas konkrētā uzņēmuma gadījumā būtu
ticams ieguldījums situācijā bez atbalsta, ir projekta iesniedzēja
pārziņā.
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1. Attiecināmo izmaksu un atbalsta apmēra 
aprēķināšana (8)

3) situācija

ieguldījumi tiktu veikti arī bez Kohēzijas fonda atbalsta, taču no tiem nav iespējams izdalīt tās 
izmaksas, kas vērstas tieši uz energoefektivitātes paaugstināšanu

b. piemērs

Nomainot iekārtu, rodas saistītās izmaksas – iekšējo siltumtīklu, kas nepieciešami iekārtas
energoefektivitātes nodrošināšanai, rekonstrukcijas izmaksas. Siltumtīklu rekonstrukcijai nav iespējams
noteikt references izmaksas un no kopējām izmaksām izdalīt daļu, kas vērsta tieši uz saistītās
iekārtas energoefektivitāti paaugstinošo daļu. Tiek piemērota tā pati proporcija, kas ieguldījumiem, ar
ko siltumtīklu rekonstrukcija ir saistīta.

Turpinot 3) situācijas a. piemēra aprēķinu:

1. 290 015,30 / 482 620,00 * 100% = 60,09% (iekārtas attiecināmo izmaksu proporcija kopējās
iekārtas ieguldījumu izmaksās);

2. 55 300,00 * 60,09% = 33 229,77 euro (siltumtīklu rekonstrukcijas attiecināmās izmaksas no
kopējām siltumtīklu rekonstrukcijas izmaksām);

3. 33 229,77 * 55% = 18 276,37 euro (Komisijas regulas Nr. 651/2014 38. panta 3. punkta b)
apakšpunktam atbilstošo investīciju atbalsta apmērs).



11

1. Attiecināmo izmaksu un atbalsta apmēra 
aprēķināšana (9)

Valsts atbalsta regulējums

Regulas Nr.651/2014) 38.panta 3.punkta Regula 
Nr.1407/201

3 (de 
minimis)

a) apakšpunkts b) apakšpunkts

Atbalsta intensitāte 30%

45% lielajiem uzņēmumiem, 
55% vidējiem uzņēmumiem, 

65% sīkajiem (mikro) un 
mazajiem uzņēmumiem 

30%

MK noteikumu Nr.506 attiecināmo izmaksu 
pozīcija

26.2. Autoruzraudzība un būvuzraudzība X
(ja būvdarbu izmaksas 
atbilst 2) situācijai, tad 

2) situācija)

X
(ja būvdarbu izmaksas atbilst 

1) situācijai, tad 3) situācijas b. 
piemērs)

26.4. Ēku energoefektivitāti paaugstinošas 
pārbūves vai vienkāršotās atjaunošanas 
darbu izmaksas ēkas norobežojošajās 

konstrukcijās

X
(1) vai 2) situācija)

26.7. Energoefektīva apgaismojuma 
uzstādīšana iekštelpās

X
(1) vai 2) situācija)

26.8. Ražošanas iekārtu iegādes izmaksas, kas 
aizstāj esošās iekārtas

X
(3) situācijas a. piemērs)



1) 1.5. punkta «Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti» darbību
aprakstos norāda, vai ieguldījumi konkrētajā ēkā, inženiertīklos u.tml.
tiktu veikti arī situācijā bez ES fondu atbalsta;

2) 3. pielikumā «Projekta budžeta kopsavilkums» precizē attiecināmo un
neattiecināmo izmaksu apmēru;

3) atbilstoši precizē 2. pielikumu «Finansēšanas plāns» (attiecināmās un
neattiecināmās izmaksas, atbalsta apmēru), 1.1. punktu «Projekta
kopsavilkums [..]»;

4) pielikumā: pamatojums projektā paredzētās iekārtas references
iekārtu cenai vai būvlaukuma sakārtošanas izmaksām situācijā
bez projekta (ja attiecināms).
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1. Attiecināmo izmaksu un atbalsta apmēra 
aprēķināšana (10)



«ja projekta iesniedzējs ir saņēmis vai plāno saņemt citu valsts
atbalstu attiecībā uz specifiskā atbalsta mērķa ietvaros
attiecināmajām izmaksām, tas iesniedz atbalsta sniedzējam visu
informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par šīm izmaksām, norādot
atbalsta piešķiršanas datumu (attiecināms, ja cits atbalsts jau piešķirts),
atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta
summu»

- 2.5. punkts «Projekta saturiskā saistība ar [..]»

«saskaņā ar MK noteikumu 38. punktu projektu var īstenot ne ilgāk kā 36
mēnešus no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu (bet ne
ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim»

- 1.1. punkts «Projekta kopsavilkums [..]», 2.3. punkts «Projekta
īstenošanas laiks [..]», 1. pielikums «Projekta īstenošanas laika
grafiks»», 2. pielikums «Finansēšanas plāns»
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2. Citi atlases nolikuma grozījumi (1)



«kolonnā «Neattiecināmās izmaksas» norāda izmaksas, kas ir
nepieciešamas projekta īstenošanai, taču ir neattiecināmas
saskaņā ar MK noteikumu 36.punktu vai saskaņā ar attiecināmo izmaksu
aprēķinu [..]. Piem., ja projektā tiek mainīta ražošanas iekārta,
neattiecināmas ir izmaksas, kas atbilst references iekārtas cenai»

- 3. pielikums «Projekta budžeta kopsavilkums», atbilstoši arī 2.
pielikums «Finansēšanas plāns»

«projekta iesniedzējs [..] neveic A kategorijas piesārņojošas darbības,
kas noteiktas likuma “Par piesārņojumu” 1.pielikumā, vai veic A
kategorijas piesārņojošas darbības, kas noteiktas likuma “Par
piesārņojumu” 1.pielikumā, un ir saņēmis A kategorijas atļauju»

- «Apliecinājums par atbilstību prasībām un dubultā finansējuma
neesamību»

14

2. Citi atlases nolikuma grozījumi (2)



atbalsta intensitātes un apmēra atbilstība 6.pielikumam, projektā
plānotajām darbībām un uzņēmuma lielumam

- vienoto kritēriju Nr.9 un Nr.10 piemērošanas metodika

darbību aprakstos sniegta informācija vai ieguldījumi konkrētajā ēkā,
inženiertīklos u.tml. tiktu veikti arī situācijā bez ES fondu atbalsta

- vienotā kritērija Nr.14 piemērošanas metodika

pieprasītā finansējuma intensitāte ir samazināta attiecībā uz projekta
iesniegumam maksimāli pieļaujamo intensitāti

- kvalitātes kritērija Nr.8 piemērošanas metodika

skaidrojoša, precizējoša informācija, piemēram, par katras izmaksu
pozīcijas atbilstību valsts atbalsta regulējumam (Regula Nr.1407/2013 vai
Nr.651/2014), viena vienota uzņēmuma vērtēšanu u.tml.
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2. Citi atlases nolikuma grozījumi (3)
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3. Projektu iesniegumu precizēšanas kārtība un 
apmērs

Projekta iesniedzējs atsauc projekta 
iesniegumu

projektu iesniegumu atlases termiņa ietvaros

pieļaujami arī būtiski precizējumi, piemēram, 
mainot projekta darbības

sadaļa «Apliecinājums», poga «Atsaukt» 
(pieejama lietotājiem ar «A» tiesībām)

iesniegts jauns projekta iesniegums, vērtēšanā 
tiks ņemts vērā tikai jaunā projekta iesnieguma 
iesniegšanas datums

NB! Aicinām pārliecināties par stimulējošās 
ietekmes nosacījumu ievērošanu attiecībā uz 
jaunajā projekta iesniegumā plānotajām darbībām

CFLA atgriež projekta iesniegumu statusā 
«Sagatavošanā»

pēc grozījumu izsludināšanas

precizējumi pieļaujami sadaļās un pielikumos, 
ko tieši skar plānotie grozījumi

nav pieļaujamas izmaiņas projekta būtībā – mērķī, 
plānotajās darbībās, rezultātos u.tml., izņemot, ja 
no kādas projekta darbības atsakās, samazinot 
projekta tvērumu

iesniegts tas pats projekta iesniegums, vērtēšanā 
tiks ņemts vērā sākotnējā projekta iesnieguma 
iesniegšanas datums

NB! Projektu iesniegumos, kas ir iesniegti un kuru 
īstenošana ir uzsākta, nevarēs palielināt atbalsta 
apmēru, uz kādu atbalsta pretendents pieteicies 
sākotnēji



Jautājumi un diskusija

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu var uzdot,
nosūtot uz elektroniskā pasta adresi atlase@cfla.gov.lv.

Madara Zamarina

Infrastruktūras projektu atlases nodaļas 
vecākā eksperte

Madara.Zamarina@cfla.gov.lv

tel. 26802187

mailto:atlase@cfla.gov.lv
mailto:Madara.Zamarina@cfla.gov.lv

