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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 19.septembra – 2019.gada
31.decembrim
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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

3



Prasības ministrijām

• nepārsniegt tām aprēķināto publisko finansējumu (kvotu)

• izsniegt apliecinājumu projekta iesniedzējam par atļauju īstenot
projektu pieprasītā finansējuma apmērā

• nodrošināt 40% no aprēķinātā publiskā finansējuma novirzīšanu
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 izdevumus
vismaz 32% apmērā no tām pieejamā kopējā publiskā finansējuma
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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/attachments/5%20p.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

• Darbi, kas saistīti ar būves nodošanu ekspluatācijā

• Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana

• Ēkas restaurācijas un iekšējās apdares darbi

• Projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana

• Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu
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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 250 EUR par vienu ēkas
kopējās platības m2

 atbalstāmi tādi ēku energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi, ko pārskatā par energosertifikāta aprēķinos
izmantotajām ievaddatu vērtībām paredzējis neatkarīgs
eksperts ēku energoefektivitātes jomā
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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)

• Valsts budžeta iestādes var saņemt priekšfinansējumu
saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 10.maija noteikumiem
Nr.464 “Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta
izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā
plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto
projektu un pasākumu īstenošanai”

• 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(2)

• Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos
noteiktās prasības:

siltumenerģijas ietaupījums (MWh/gadā)
attiecībā pret projekta attiecināmajām
izmaksām (tūkstošos euro) – 0,7

siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta
īstenošanas ne mazāks kā 30 % gadā
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Papildinošā saimnieciskā 
darbība
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Pamatnosacījumi

• Papildinošā saimnieciskā darbība:

 ir cieši saistīta ar infrastruktūras ekspluatāciju vai ir tai
nepieciešama vai nesaraujami saistīta ar tās galveno
nesaimniecisko izmantojumu

 tai patērē tos pašus resursus kā pamata darbībai,
piemēram, tos pašus materiālus, iekārtas, darbaspēku
vai pamatkapitālu

• Pieļaujams veikt papildinošu saimniecisko darbību 20%
apmērā no infrastruktūras gada jaudas platības, laika
vai finanšu izteiksmē

• Uzrauga projekta dzīves cikla periodā (10-15 gadus)
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Aprēķins platības izteiksmē

PSD – papildinošā saimnieciskā darbība, %;

P1psd – projekta iesniedzēja īpašumā, lietošanā vai valdījumā esošo 
funkcionāli saistīto ēku summārā platība, kas tiek izmantota PSD 
nodrošināšanai, m2;

Pkop – projekta iesniedzēja īpašumā, lietošanā vai valdījumā esošās 
ēkas vai funkcionāli saistīto ēku kopējā platība, m2;

P1saim – projekta iesniedzēja īpašumā, lietošanā vai valdījumā esošo 
funkcionāli saistīto ēku summārā platība, kas tiek izmantota 
saimnieciskai darbībai, m2.

1
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Aprēķins laika izteiksmē

1
3

PSD – papildinošā saimnieciskā darbība, %;
L1psd – PSD veikšanas laiks attiecīgajā ēkā pie attiecīgas platības (P1psd), 
h/diennaktī;
P1psd – funkcionāli saistīto ēku platība, kurā attiecīgā laika brīdī (L1psd) tiek veikta 
PSD, m2;
L1kop – projekta iesniedzēja īpašumā vai valdījumā esošās funkcionāli saistītās 
ēkas izmantošanas laiks pie attiecīgas platības (P1kop) valsts pārvaldes deleģēto 
uzdevumu, PSD un saimnieciskās darbības nodrošināšanai, h/diennaktī;
P1kop – projekta iesniedzēja īpašumā vai valdījumā esošās funkcionāli saistītās 
ēkas, kas attiecīgā laika brīdī (L1kop) tiek izmantotas valsts pārvaldes deleģēto 
uzdevumu, PSD un saimnieciskās darbības nodrošināšanai, kopējā platība (sakrīt 
ar valsts ēku sarakstā norādīto platību), m2;
L1saim – saimnieciskās darbības veikšanas laiks funkcionāli saistītajā ēkā pie 
attiecīgas platības (P1saim), h/diennaktī;
P1saim – ēkas daļas, kurā attiecīgā laika brīdī (L1saim) tiek veikta saimnieciskā 
darbība, platība, m2;
D – dienu skaits kalendārajā gadā



Aprēķins finanšu izteiksmē

PSD – papildinošā saimnieciskā darbība, %;

F1psd – gūtie ienākumi gadā no PSD funkcionāli saistītajā ēkā, 
EUR;

Fkop – kopējie finansējuma saņēmēja ienākumi gadā no 
funkcionāli saistītās infrastruktūras, ieskaitot saņemtās 
dotācijas no valsts budžeta un jebkuriem Eiropas Savienības 
fondu līdzekļiem, EUR;

F1saim – gūtie ienākumi gadā no saimnieciskās darbības 
funkcionāli saistītājā ēkā, EUR.
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Papildinošā saimnieciskā 
darbība: atgūšanas mehānisms

• Ja papildinošā saimnieciskā darbība pārsniedz 20%.
Projekta attiecināmās izmaksas – 100 000 EUR.

PSD pirms projekta īstenošanas bija 15%. Projekta dzīves cikls ir 10 gadi.
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2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027.

Tūkst.

EUR
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

PSD, % 15 20 25 18 22 15 20 15 10 24

Jāatmaksā, 

EUR
0 0 2500 0 2200 0 0 0 0 2400



Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519

Tālrunis: +371 6 7013 171
E-pasts: Kristaps.Zvaigznitis@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

Paldies!
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