
Pašvaldību infrastruktūras energoefektivitātes 
atbalsta programmas piektās atlases nosacījumi un 

būtiskākās izmaiņas
2021. gada 3. novembris

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
Investīciju politikas departaments



Pieejamais finansējums un 
saistītie nosacījumi

2

4.2.2. SAM atlikums*
13.1.3.1. pasākums**

(REACT-EU)

* 2014-2020 ES fondu 4.2.2. specifiskais atbalsta mērķis (SAM) «Pašvaldību ēku energoefektivitāte»
** 2014-2020 ES fondu 13.1.3.1. pasākums “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā 
ekonomiskās situācijas uzlabošanai”

2,19 milj. EUR 35,24 milj. EUR

+

37,43 milj. EUR

! Izdevumi attiecināmi no 01.02.2020.
! 1 pašvaldība ≤ 5 000 000 EUR
! ERAF projektā ≥ 30%
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Sasniedzamie iznākuma 
rādītāji

Rādītāju sasniegšanas termiņš: 31.12.2023.

Rādītāju ziņošana:

- pēc būvdarbu pabeigšanas izdotajā pagaidu en.sertifikātā datiem jāsakrīt ar projektā plānotajiem datiem

- Uzraudzības periodā uzkrāj un CFLA iesniedz datus par faktisko En patēriņu un SEG samazinājumu
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Primārās En ietaupījums:
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SEG samazinājums:
2362 CO2 t ekv./gadā



Atbalstāmās darbības
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Ēku projektos atbalstāmās darbības => Primārās enerģijas un SEG emisiju 
samazināšana:
➢ esošu ēku pārbūve vai atjaunošana, t.sk. ventilācija, apgaismojums un ēkas 

enerģijas patēriņa vadības viedās tehnoloģijas
➢ AER izmantojošu siltumenerģiju ražojošu iekārtu iegāde un uzstādīšana
➢ Lokālās/autonomās siltumapgādes infrastruktūras pārbūve/atjaunošana
➢ Gaisu piesārņojošo vielu emisiju attīrīšanas iekārtu iegāde/nomaiņa

Papildus plānotas Ū/S projektos atbalstāmās darbības => SEG emisiju samazināšana:
➢ AER izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu iegāde un uzstādīšana
➢ Ūdenssaimniecības iekārtu nomaiņa un inženierbūvju 

pārbūve/atjaunošana/nojaukšana/ierīkošana
➢ EE veicinošas viedās tehnoloģijas

Atbalsta sadalījums pa projektu veidiem:
 Ēku energoefektivitātei 27,43 milj. EUR
 Ūdenssaimniecības energoefektivitātei 10 milj. EUR



Darbību un rādītāju 
pamatošana
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1. Projektā plānotās darbības pamato ar:
➢ (ēkām) ēkas energosertifikāciju atbilstoši MKN Nr. 222 «Ēku energoefektivitātes 

aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi»*
➢ (Ū/S) uzņēmuma energoaudits atbilstoši MKN Nr. 487 «Uzņēmumu 

energoaudita noteikumi»
vai energopārvaldības sistēmas dok. pēc standarta LVS EN ISO 50001:2012 

vai LVS EN ISO 50001:2019
vai vides pārvaldības sistēmas dok. pēc standarta LVS EN ISO 14001:2017

2. Primārās En un SEG samazinājumu pamato ar:
➢ (ēkām) energosertifikātu un pārskatu par ēkas energosertifikāta aprēķinos 

izmantotajām ievaddatu vērtībām -> atlases nolikuma 7.pielikums
➢ (Ū/S) aprēķiniem atbilstoši VARAM SEG samazinājuma aprēķina metodikai -> 

atlases nolikuma 8.pielikums

* Neder energosertifikāti, kas izstrādāti pēc vecajiem MKN Nr. 348; jāpārstrādā atbilstoši MKN Nr. 222



Projekta efektivitātes 
noteikšana
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𝐾𝑘 = 𝐾1 + 𝐾2 + 𝐾3 + 𝐾4

kur:

Kk – kopējais projekta efektivitātes koeficients

K1 – projekta efektivitāte

K2 – projekta gatavība (0,5)

K3 – ietekme uz HP «Vienlīdzīgas iespējas» (0,2)

K4 – ietekme uz HP «Ilgtspējīga attīstība» (0,2)

𝐾1 =
4

( Τ𝐹 𝐸)
+

15 848

( Τ𝐹 𝐺)
+ 𝑅

F – plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums

E – plānotais primārās enerģijas samazinājums ēkās (kWh/gadā)

NB! «E» nav attiecināms uz Ū/S projektiem. Tad «E» netiek rēķināts, līdz ar ko
4

( Τ𝐹 𝐸)
=0

G – plānotais SEG emisiju samazinājums (ogļskābo gāzu ekvivalenta tonnas/gadā)

R – atjaunojamo energoresursu rādītājs. R=Rsilt+Rsol, kur:
=> Rsilt=1, ja projektā plānota pāreja no fosilajiem energoresursiem uz AER siltumenerģijas nodrošināšanai
=> Rsol=1, ja projektā plānota no AER saražotā papildjauda ≥20 kW



Projekta iesniedzēji
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➢ Valstspilsētas vai novada pašvaldība
➢ Pašvaldības izveidota iestāde
➢ Pašvaldības kapitālsabiedrība
➢ Pašvaldības publiski privātā kapitālsabiedrība, kurā

kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz
vienai šajā apakšpunktā minētajai pašvaldībai.

NB! Kapitālsabiedrībai:
- jāveic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi
vai
- jābūt noslēgtam pakalpojumu līgumam par sabiedrisko pakalp. sniegšanu



Citi nosacījumi
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Atklāta projektu iesniegumu atlase (konkurss)
=> projektu iesniegums precizējams 1x

Projektu iesniegšana CFLA no 14.10.2021. līdz
15.12.2021.

Projektu īstenošana līdz 31.12.2023.



Paldies par uzmanību!


