
Jautājumi un atbildes no 27.04.2022. PME programmas 

atklāšanas pasākuma  

 

1. Par saules paneļu iesniegumu - vai ir būtiski iesniegumā pievienot 

elektroenerģijas skaitītāja fotogrāfiju? Skaitītāja numurs ir zināms. 

Aizpildot pieteikumu mans.altum.lv, var iesniegt arī elektroenerģijas 

skaitītāja Nr. fotogrāfiju. Tas atvieglo projekta izvērtēšanu. 

2. Kā rīkoties situācijā, kad bērni ir mātes apgādībā, bet īpašums uz vīra 

vārda?  

 

Atbalsta saņēmējam zemesgrāmatā ir jābūt nostiprinātām īpašuma 

tiesībām uz nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir ekspluatācijā nodota 

dzīvojamā māja, un ir jābūt apgādībā vismaz vienam bērnam un šim 

bērnam ir jābūt deklarētam tajā pašā adresē, kur ir deklarēts atbalsta 

saņēmējs. 
 

3. Vai var uzlikt paneļus lauku īpašumā un tērēt elektrību Rīgas dzīvoklī? 

 

Programmas noteikumi paredz, ka saražotā elektroenerģija ir jāizmanto 

dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām.  

 

4.  Ja ēkā ir reģistrēta SIA juridiskā adrese un saimnieciskā darbība 

atbilstoši VID tiek veikta attālināti ar struktūrvienību (interneta veikalu), 

vai šādā gadījumā atbalstu var saņemt?  

 

Mājā nedrīkst veikt saimniecisko darbību. Ja mājas adrese ir uzņēmuma 

juridiskā adrese un tas saimniecisko darbību veic citur,  tad pieteikums 

atbilst programmas noteikumiem un būs nepieciešams aizpildīt 

apliecinājumu, kurā tiks  skaidrots uzņēmuma darbības veids un 

saimnieciskās darbības veikšanas vieta.  
 

5. Īpašumā ir dzīvoklis un māja. Vai var pretendēt uz grantu 5000 EUR 

mājas energoefektivitātei? 

 

Programmā pieteikumu var iesniegt fiziska persona, kuras īpašumā ir 

dzīvojamā māja un tā atbilst viena vai divu dzīvokļu mājas klasei, tā ir 

nodota ekspluatācijā, un tajā netiek veikta saimnieciskā darbība. 

Informācija par privātmāju energoefektivitātes programmas 

nosacījumiem pieejama šeit: 

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/privatmaju-

energoefekitivitate/privatmaju-energoefektivitate/ 
 

6. Vai tiks atmaksātas efektivitātes novērtējuma izmaksas, ja būvdarbi 

netiks uzsākti? 

 

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/privatmaju-energoefekitivitate/privatmaju-energoefektivitate/
https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/privatmaju-energoefekitivitate/privatmaju-energoefektivitate/


Tehniskās palīdzības atbalsts tiek izmaksāts pēc energoefektivitātes 

pasākumu īstenošanas, ja tiek sasniegts programmas mērķis. Lai 

saņemtu tehniskās palīdzības atbalstu, ir jāsasniedz privātmāju 

energoefektivitātes programmas mērķi. 
 

7. Ja ir 3 īpašumi un saules paneļus izdevīgāk ir  izvietot lauku īpašumā, 

kur patēriņš  ir tikai vasarā. Vai ir iespējams apvienot vairāku īpašumu 

patēriņu? 

 

Saražoto elektroenerģiju jāizmanto dzīvojamā mājā dzīvojošo 

iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām. Programmas ietvaros noteiktā 

prasība neparedz iespēju īpašumā saražoto elektroenerģiju izmantot 

citā īpašumā. 

 

8. Vai var zvanīt Altum un saņemt telefoniski konsultāciju?  

 

Informāciju par privātmāju energoefektivitātes programmu var atrast 

Altum mājas lapā, savukārt, neskaidru jautājumu gadījumā, rakstiet uz 

pme.programma@altum.lv 

 

9. Vai māja var būt ar hipotēku? 

 

Jā, var. Ierobežojumi attiecībā uz hipotēku esamību programmas 

ietvaros nav. 
 

10. Vai mājas siltināšana var būt jau paveikta? 

 

Nē, mājas siltināšanas pasākumi nevar būt veikti pirms ir iesniegts 

pieteikums Altum.  
 

 

11. Ja mājā nepieciešams nomainīt gāzes katlu uz granulu katlu, vai ir 

obligāti nepieciešams energoefektivitātes novērtējums? 

Energoauditoriem šobrīd ir milzīgas rindas.  

 

Piesakoties atbalstam energoefektivitātes uzlabošanai, obligāta prasība 

ir sākotnējā dzīvojamās mājas energoefektivitātes novērtējuma 

iesniegšana kopā ar pieteikumu.  

 

12. Kā un kur var iegūt šo informāciju: informatīva atbilde no 

elektroenerģijas sadales sistēmas operatora par iekārtas pieslēgšanu 

esošajam elektrotīklam bez tīkla pārbūves vai izsniegtas tehniskās 

prasības mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas 

pieslēgšanai?  

 

Lai saņemtu informatīvo atbildi no elektroenerģijas sadales sistēmas 

operatora, ir jāvēršas pie elektroenerģijas sadales sistēmas operatora ar 

lūgumu šādu atbildi sagatavot. Informācija mājas lapā 

www.sadalestikls.lv  
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13. Ja saules paneļi tiek novietoti uz mājai blakus esošā šķūnīša, vai arī 

šķūnītim ir jābūt nodotam ekspluatācijā? Vai arī pietiek ar to, ka māja ir 

nodota ekspluatācijā?  

 

Programmas nosacījumi neierobežo, kur tiek novietoti saules paneļi. 

Galvenais nosacījums, lai saražotā elektroenerģija tiek izmantota 

dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām un lai tiek 

sasniegts programmas mērķis. Vēršam uzmanību, ka visām būvēm, kas 

atrodas nekustamajā īpašumā, ir jāatbilst normatīvo aktu prasībām. 
 

14. Kad tiks ieviests kontakttelefons atbildīgajam cilvēkam ALTUM par šo 

programmu?  

 

Jautājumus par privātmāju energoefektivitātes programmu ir iespējams 

saņemt, rakstot uz pme.programma@altum.lv. Atbildes uz jautājumiem 

tiek sagatavotas un nosūtītas 1-2 dienu laikā. 

 

15. Kā realizēt saules paneļu projektu, ja saimniecība - lauku teritorijas 

zeme ar ēku - pieder juridiskai personai (SIA), bet realitātē ēkā 

saimnieciskā darbība netiek veikta, tajā dzīvo uzņēmēja ģimene ar 

bērniem. SIA juridiskā adrese ir cita. 

 

 

Uz atbalstu var pieteikties fiziska persona, kurai zemesgrāmatā ir 

nostiprinātas īpašumtiesības uz nekustāmo īpašumu. Ja nekustamais 

īpašums ir juridiskas personas īpašumā, šajā programmā  atbalstu nav 

iespējams saņemt.  

 

16. Vēlos noskaidrot, vai Privātmāju energoefektivitātes 

paaugstināšanas programmā var iesniegt pieteikumu, ja objektā ir 

reģistrēta pašnodarbinātas personas prakses vieta?  

 

Mājā nedrīkst veikt saimniecisko darbību. Ja mājā notiek saimnieciskā 

darbība, tostarp atrodas pašnodarbinātas personas prakses vieta, 

atbalsts netiek piešķirts. 

 

17.  Vai ir iespējams saņemt atbalstu, ja mājā nenotiek saimnieciskā 

darbība, bet māja ir izīrēta? 

 

Mājā nedrīkst veikt saimniecisko darbību. Mājas izīrēšana ir saimnieciskā 

darbība.  

 

18. Ja māja pieder privātpersonai: 1) vai drīkst maksāt par saules 

paneļiem no uzņēmuma konta?;  2) vai rēķinu par saules paneļiem drīkst 

izrakstīt uz uzņēmumu? 

 

Saskaņa ar Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 

103 16.p. Altum izmaksā grantu atbalsta saņēmējam pēc pasākumu 

īstenošanas (elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādes, uzstādīšanas 

un pieslēgšanas tīklam). Energoefektivitātes pasākumus var īstenot 
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izmantojot kredītiestādes aizdevumu vai savus līdzekļus, apliecinot 

naudas līdzekļu izcelsmi, līdz ar to visi maksājumi ir jāveic atbilstoši LR 

noteiktajai kārtībai. 

 

19. Vai tehniskās palīdzības atbalsts 1000 EUR ir fiksēta atbalsta summa 

vai arī, ja energoefektivitātes pakalpojumi izmaksājuši lētāk, šis atbalsts 

būs mazāks? 

 

Tehniskā palīdzība paredzēta līdz 1000 EUR par privātmājas 

energoefektivitātes novērtējumu un tehniskās dokumentācijas 

sagatavošanu. Atbalsta apmērs ir atkarīgs no reālā pakalpojuma 

cenas un nevar pārsniegt 1000 EUR apmēru. 

 

 

 

Papildu informāciju par energoefektivitātes programmu 

iespējams saņemt, rakstot uz pme.programma@altum.lv. 
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