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Atbalsta programmas aktualitāte

2020.g. apglabāt tikai 
35% BNA (salīdzinot ar 

1995.g.)

līdz 2023.g.
jānodrošina BNA 
dalīta savākšana

projektu iesniegumu 
iesniedzēju augstā 

interese 1. uzsaukumā

rādītāja sasniegšana

nozares attīstība

KF finansējums –
29,6 milj. euro

atkritumu pārstrādes 
jaudas pieaugums –

100 000 t/g



Atbalsta programmas finansējums

SA apglabāšanas sabiedriskā 
pakalpojuma sniedzējs

KF atbalsta likme

85%

35% Pārējie

14,97 milj. euro
KF finansējums

0,45 milj. euro
aerobai pārstrādei

14,52 milj. euro
anaerobai pārstrādei

maks. 6 milj. euro
vienam projektam

maks. 125 tūkst. euro
vienam projektam

Vienā projekta iesniegumā nedrīkst
apvienot gan anaerobo, gan aerobo 

pārstrādes iekārtu izveides projektus!



Prasības projektu iesniedzējam

Pašvaldība vai pašvaldības iestāde (BNA kompostēšanas laukumi)

Atbilst NACE klasifikācijas O sadaļas 84.11 klasei

Kapitālsabiedrības

Atbilst NACE klasifikācijas 38. un 39. nodaļai

Ja paredz pašvaldības organizētā SA apsaimniekošanas sistēmā savākto BNA pārstrādi, komersantam, kas nav SA 

apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs, jābūt līgums ar pašvaldību vai ar apsaimniekotāju, kurš ir 

noslēdzis līgumu par SA apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu.

SA apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs

pēc 30.08.2016. nav piešķirts ES fondu finansējums SA pārstrādes vai reģenerācijas infrastruktūrai

poligonā pieņemtais SA apjoms ≥ 20 000 t/g

apkalpotais iedzīvotāju skaits > 120 000 (2019.g.)

saņemta A kategorijas atļauja piesārņojošai darbībai



esošu 
pārstrādes 

iekārtu jaudu 
palielināšana 

(produkcijas 
dažādošana/ 

būtiskas pārmaiņas 
ražošanas procesā)

Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

pārstrādes 
iekārtu izveide 

(t.sk. 
kompostēšanas 

laukumu izveide)

atbalstāmās 
darbības

apglabājamo 
atkritumu 
daudzuma 

palielināšana

iekārtu 
neiekļaušana 

pārstrādes 
kompleksā

neatbalstāmās 
darbības

projekta 
iesniedzēja 

radīto 
atkritumu 
pārstrādei

pārstrādes 
procesa 
ilgums       

>3 gadiem

esošu iekārtu 
uzlabošana/ 

nomaiņa, 
nepalielinot 

jaudu

>50% 
atkritumu 
veido NAI 

dūņas

nekustamā 
īpašuma 
iegāde

<20% LR 
radītie 

pārstrādājamie 
atkritumi



Izmaksu attiecināmība

būvprojekta izstrāde, būvuzraudzība, 
autoruzraudzība

(nepārsniedz 10% no būvdarbu līguma summas)

būvdarbi

iekārtu iegāde un uzstādīšana, ieregulēšana

traktortehnika
(nepārsniedz 10% no projekta attiecināmajām izmaksām)

iekārtas izmaksu daļa proporcionāli iekārtā 
pārstrādāto LR radīto atkritumu daudzumam

izmaksas komunikācijas un vizuālās 
identitātes prasību ievērošanai

(attiecināms SA apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma 
sniedzējiem)

pārsniedz izmaksu ierobežojumu

projekta iesnieguma sagatavošana

uz darba līguma pamata radušās

iekārtas izmaksu daļa proporcionāli 
iekārtā pārstrādāto importēto atkritumu 

daudzumam

iekārtu iegāde, kā rezultātā pārstrādē  
radīto gāzi pārveido siltumenerģijā un 

elektroenerģijā

visas projekta izmaksas, ja neievēro 
MKN Nr. 588 41. punkta nosacījumus



Kvalitātes kritēriji

3.3. investīciju ieguldījumu efektivitāte rādītāja sasniegšanai – līdz 411 euro/ t gadā

3.5. BNA komposta galaprodukta atbilstība kvalitātes standartiem – nodomu protokols/ 
līgums/ apliecinājums

3.9. BNA pārstrādes galaprodukta izmantošanas iespējas – izslēdz, ja nav zināms vai 
plānots apglabāt pilnā apjomā

3.1. inovatīvu tehnoloģiju pielietošana

3.2. zaļā publiskā iepirkuma piemērošana

3.4. dalīti savāktu BNA izmantošana (t.sk. kompostēšanas laukumā)

3.10. vidējais apsaimniekotais SA apjoms pēdējos 3 gados

3.6. BNA anaerobās pārstrādes iekārtu jauda

3.7. metāna atguves aprēķins

3.8. biogāzes utilizācijas rezultātā radītās siltumenerģijas saimnieciska izmantošana



Biežāk pieļautās kļūdas

nav norādīts korekts SA apjoms par pēdējiem 3 gadiem

nav iesniegts pilnvērtīgs kartogrāfiskais materiāls

pieļautas kļūdas izmaksu un ieguvumu analīzes aprēķinā

nekorekti veikts metāna atguves aprēķins

neviennozīmīga informācija par galaprodukta izmantošanu

neviennozīmīga informācija projekta iesniegumā kopumā

pakalpojuma līgumā ar pašvaldību nav iekļautas MKN 15.1 prasības

nav iesniegti nepieciešamie pašvaldības lēmumi un apliecinājumi



Kristīne Dūdiņa

Investīciju politikas departamenta
Vides investīciju nodaļas

vecākā eksperte

kristinedudina@varam.gov.lv
T: 67026410
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