
Pieteikumu dalībai 1.2.1.2.i.1. pasākumā "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" pirmās atlases kārtas nolikuma  

1.pielikums 
 

Projekta vērtēšanas kritēriji 
VIENOTIE KRITĒRIJI 

 

Kritērijs Skaidrojums atbilstības noteikšanai Vērtējums 
Vērtējums ir “Jā”, ja komersants atbilst MK noteikumos  noteiktajam un zemāk minētajam.  

Atbilstības noteikšana: 

 Par komersanta darbības nozari apstiprinājums tiek iegūts, pārbaudot informāciju publiski pieejamās uzņēmumu datu bāzēs, kā arī oficiālajās komersantu tīmekļu vietnēs. 

 Par komersanta eksporta apjomiem informācija tiek iegūta no publiskās datu bāzēs pieejamā Komersanta gada pārskata par pēdējo noslēgto finanšu gadu. Ja gada pārskatā nav sniegta informācija par 

eksporta apjomiem, tad komersants pieteikumam pievieno papildus dokumentus, kas apliecina eksporta apjomu pēdējā noslēgtajā finanšu gadā (izvērstu peļņas vai zaudējumu aprēķinu, eksporta deklarācijas 

u.c.) 

Ja tiek konstatēta neatbilstība kādā no zemāk minētajām prasībām, Pieteikums saņem vērtējumu “Nē”, un tas tiek noraidīts. 
 Energoefektivitātes paaugstināšana Atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģijas 
Bezemisiju 
transportlīdzekļi 

Atbilstība 

 Jā Nē 
1. Komersants 

nedarbojas ar 

neatbalstāmajām 

darbībām un 

nedarbojas 

neatbalstāmajās 

nozarēs, kas 

norādītas MK 

noteikumu 

Nr.594 28. 

punktā, vai, ja 

tas darbojas gan 

neatbalstāmās, 

gan atbalstāmās 

nozarēs, tad tas 

ir apliecinājis, 

ka tiks skaidri 

nodalītas 

atbalstāmās 

darbības un 

1.1.  Komersanta darbības nozare NAV: 

Nr.p.k. Nozare NACE 2 kods 

1 
lauksaimniecības produktu 

primārā ražošana 
A (01.1- 01.6) 

2 tabakas izstrādājumu ražošana C (12.00) 

3 zivsaimniecības un akvakultūra 

A (03.00 – 03.22); C (10.20; 10.41 - 

eļļu ieguve no zivīm un jūras 

zīdītājiem; 10.85 - zivju ēdienu 

ražošana, ieskaitot zivis ar ceptiem 

kartupeļiem; 10.89 - ekstraktu un sulu 

ražošana no zivīm, vēžveidīgajiem vai 

mīkstmiešiem). 

4 
vairumtirdzniecība un 

mazumtirdzniecība; automobiļu 

un motociklu remonts 

G (45;46;47) 

5 azartspēles un derības R (92.00) 

6 transports un uzglabāšana 
 

H (49 (izņemot 49.32 , 49.42 

Individuālie kravu pārvadāšanas 

pakalpojumi, 49.5 Cauruļvadu 

transports); 50; 51) 

neattiecas   
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finanšu plūsmas, 

nodrošinot, ka 

darbības 

izslēgtajās 

nozarēs un 

darbībās negūs 

labumu no 

piešķirtā 
atbalsta. 

 

Ja komersanta darbības nozare ir viena no šajā nolikumā noteiktajām neatbalstāmajām 

nozarēm, tad tas kopā ar Pieteikumu iesniedz apliecinājumu, ka tiks nodalīti atbalstāmie 

pasākumi un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības šī nolikuma neatbalstāmajās 
nozarēs negūs labumu no piešķirtā atbalsta. 

 

1.2. Projektā netiks īstenotas darbības, kas saistītas ar: 

Nr.p.k. Darbība 
1 projekta īstenošanu ēkās vai saistībā ar ēkām, kuru galvenais 

lietošanas veids, atbilstoši būvju klasifikācijas noteikumiem, ir 

mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēkas 

2 kravas transportlīdzekļu iegādi 

3 ar biodegvielām, uz kurām attiecas piegādes vai piemaisījuma 

prasības 

4 hidroelektroiekārtām, kas neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvai 2000/60/EK 

5 eksportu uz trešajām valstīm vai dalībvalstīm, tas ir, atbalstam, kas 

tieši saistīts ar eksportētajiem daudzumiem, izplatīšanas tīkla izveidi 

un darbību vai citiem kārtējiem izdevumiem, kuri saistīti ar eksporta 

darbībām 
6 atbalstu, ko piešķir ar nosacījumu, ka importa preču vietā tiek 

izmantotas vietējās preces  

7 

atkritumu apglabāšanu un atkritumu apglabāšanas poligoniem, 

mehāniski bioloģisko apstrādi vai atkritumu sadedzināšanu un 

mehānisko bioloģisko attīrīšanu un atkritumu sadedzināšanas iekārtām, 

izņemot: 

- iekārtas, kas paredzētas vienīgi nepārstrādājamu bīstamo atkritumu 

apstrādei; 

- esošas iekārtas, kur ieguldījums ir paredzēts energoefektivitātes 

paaugstināšanai, izplūdes gāzu uztveršanai uzglabāšanai vai 

izmantošanai, vai materiālu iegūšanai no sadedzināšanas pelniem, ar 

nosacījumu, ka šādi ieguldījumi nepalielina iekārtu atkritumu 

pārstrādes apjomu vai nepagarina rūpnīcas ekonomisko dzīves ciklu; 



 
Pieteikumu dalībai 1.2.1.2.i.1. pasākumā "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju 

izmantošanu siltumapgādē)" pirmās atlases kārtas nolikuma 1.pielikums  

 

2.versija 3.lp. no 14 16.11.2022. 

 

8 
darbībām, kurās ilgstoša atkritumu apglabāšana var radīt ilgtermiņa 

kaitējumu videi 

9 fosilo kurināmo (ieskaitot pārkārtoto izmantošanu) 

10 

darbībām saskaņā ar Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības 

sistēmu (turpmāk - ES ETS), lai sasniegtu prognozētās CO2 emisijas, kas 

nav zemākas par attiecīgajiem bezmaksas kvotu piešķiršanas kritērijiem. 

Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās CO2 emisijas, kas nav būtiski 

zemākas par attiecīgajiem bezmaksas kvotu piešķiršanas kritērijiem, ir 

jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kuru dēļ tas nav iespējams.  

Bezmaksas kvotu piešķiršanas kritēriji ES ETS ietvaros ir noteikti 

Komisijas 2021. gada 12. marta īstenošanas regulā (ES) 2021/447, ar ko 

nosaka pārskatītās līmeņatzīmju vērtības bezmaksas emisijas kvotu 

iedalei 2021. – 2025. gada periodam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvas 2003/87/EK 10. a panta 2. punktu; 

11 refinansēšanu un restrukturizēšanu 

12 
uzsāktu projektu īstenošanu, izņemot, ja ja pieprasītais kapitāla atlaides 

apmērs nepārsniedz komersantam pieejamo de minimis atbalsta apmēru 

– tādā gadījumā darbu sākums var būt ne agrāk kā 01.01.2022. 

13 energo servisa pakalpojumu sniegšanu 
 

 neattiecas 1.3. Komersanta 

pamatdarbības nozare 

IR apstrādes rūpniecība 

(NACE 2. red. C 

sadaļa), izņemot “C12 

– Tabakas 

izstrādājumu 

ražošana. 

  

 neattiecas 1.4. Komersants atbilst 

vienai no minētajām 

pazīmēm: 

1.4.1. 

komersants vai 

komersanta 
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saistītās 

personas pēdējā 
noslēgtajā 
finanšu gadā 
eksportē vismaz 

51 % no 

saražotā; 
1.4.2. 

komersanta 

eksporta apjoms 

pēdējā 
noslēgtajā 
finanšu gadā ir 

vismaz 1 000 

000 euro. 

2. Komersants plāno 

veikt pasākumus, 

kas noteikti MK 

noteikumos 

Nr.594  
 

Energoefektivitātes paaugstināšanā: 
 Būvdarbi esošas nedzīvojamās ēkas un noliktavas norobežojošajās 

konstrukcijās, lai sasniegtu augstāku energoefektivitātes līmeni 

 Nedzīvojamās ēkas, noliktavas un ražošanas teritorijas inženiersistēmu 

atjaunošana, pārbūve vai izveide, tai skaitā pieslēguma izveidošana 

centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltummezgla izveide. 

 Energoefektīvāku ražošanas iekārtu un ražošanas procesus nodrošinošo 

blakusprocesu iekārtu iegāde un uzstādīšana, ja aizstāj esošās ražošanas 

iekārtas un ražošanas procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtas. 

 Sekundāro energoresursu atgūšana no ražošanas tehnoloģiskiem 

procesiem. 

 Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana. 

 Iekšējo un ārējo individuālo un lokālo siltumtīklu un aukstumapgādes 

sistēmu pārbūve. 

 Citi pasākumi, ja tie ir nepieciešami energoefektivitātes paaugstināšanai, 

vienlaikus ar vienu vai vairākiem šajā. apakšpunktā minētajiem 

pasākumiem. 

neattiecas   
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Atjaunojamo energoresursu tehnoloģijās: 

 Saules enerģiju izmantojošo elektroenerģiju ražojošo tehnoloģiju iegāde 

un uzstādīšana. 

 Vēja enerģiju izmantojošo elektroenerģiju ražojošo tehnoloģiju iegāde un 

uzstādīšana. 

 Sistēmas pieslēguma ierīkošana vai pārbūve, kas nepieciešams 

elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanai elektroenerģijas sistēmai. 

 Atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas ražošanas 

avotu iegāde un uzstādīšana, tajā skaitā siltumsūkņu (gaiss, ūdens, zeme) 

un cietās biomasas tehnoloģiju ieviešana (tai skaitā gaisu piesārņojošo 

vielu emisiju attīrīšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana). 

 Biogāzes tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, kas nodrošina biogāzes 

iegūšanu no izejvielām, kas ir noteiktas Ministru kabineta 2011. gada 5. 

jūlija noteikumu Nr. 545 "Noteikumi par biodegvielu un bioloģisko 

šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un 

uzraudzības un kontroles kārtību" 10. pielikumā, ja minēto izejvielu 

īpatsvars kopējā izejvielu apjomā ir vismaz 60%). 

 Citu atjaunojamos energoresursus izmantojošu tehnoloģiju iegāde un 

uzstādīšana. 

 Ar iekārtu uzstādīšanu saistītās būvniecības izmaksas. 

 neattiecas Bezemisiju 
transportlīdzekļos 
jaunu, rūpnieciski 

ražotu M1 kategorijas 

transportlīdzekļu 

iegāde: 
 kura odometra 

rādījums 

reģistrācijas brīdī 
nepārsniedz 500 

km 
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 kas par vienīgo 

mehānisko 

dzinējspēku 

izmanto enerģiju 

no 

transportlīdzeklī 
glabātās 

elektroenerģijas 

 kura 

siltumnīcefekta 

gāzu emisijas ir 0 

g CO2/km 
3. Komersantam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, nav ierosināts un netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process 

un komersants neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas 

procedūru. 

  

4. Pieteikums dalībai atbalsta programmā iesniegts noteikto atlašu kārtu noteiktajos termiņos   
5. Projektā  plānoto 

pasākumu 

gatavība 

uzsākšanai: 

jāsaņem vismaz 2 punkti jāsaņem vismaz 4 
punkti 

 

5.1. Augsta gatavība uzsākšanai – 4 punkti  
4 punkti tiek piešķirti, ja komersants pievieno Pieteikumam: 

 1.tabulas “Pieteikumam pievienojamie dokumenti un piešķiramie punkti par projekta gatavību energoefektivitātes pasākumiem”: 

o visus B kolonnā norādītos dokumentus, ja īsteno pasākumus, kas ietver būvdarbus norobežojošās konstrukcijās,  

o visus D kolonnā norādītos dokumentus, ja īsteno pasākumus, kas ietver inženiersistēmu pārbūvi, izveidi vai atjaunošanu vai siltummezgla izveidi,  
o visus F kolonnā norādītos dokumentus, ja īsteno pasākumus, kas ietver pieslēguma izveidošanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai, 

o visus H kolonnā norādītos dokumentus, ja īsteno pasākumus, kas ietver ražošanas iekārtu iegādi, 

o visus J kolonnā norādītos dokumentus, ja īsteno pasākumus, kas ietver apgaismojuma nomaiņu uz energoefektīvāku, 

o visus L kolonnā norādītos dokumentus, ja īsteno pasākumus, kas ietver sekundāro energoresursu atgūšanu no ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem; 

 2.tabulas “Pieteikumam pievienojamie dokumenti un piešķiramie punkti par projekta gatavību atjaunojamo energoresursu pasākumiem un bezemisiju transportlīdzekļu pasākumiem”: 

o visus B kolonnā norādītos dokumentus, ja īsteno pasākumus, kas ietver saules, vēja elektroenerģiju ražojošo iekārtu ieviešanu,  

o visus D kolonnā norādītos dokumentus, ja īsteno pasākumus, kas ietver atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas ražošanas avotu iegādi un uzstādīšanu 

o visus F kolonnā norādītos dokumentus, ja īsteno pasākumus, kas ietver biogāzes tehnoloģiju iegādi un uzstādīšanu  

o visus H kolonnā norādītos dokumentus, ja īsteno pasākumus, kas ietver bezemisiju transportlīdzekļu iegādi 

 

5.2. Vidēja gatavība uzsākšanai – 2 punkti 
2 punkti tiek piešķirti, ja komersants pievieno Pieteikumam: 
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 1.tabulas “Pieteikumam pievienojamie dokumenti un piešķiramie punkti par projekta gatavību energoefektivitātes pasākumiem”: 

o visus C kolonnā norādītos dokumentus, ja īsteno pasākumus, kas ietver būvdarbus norobežojošās konstrukcijās,  

o visus E kolonnā norādītos dokumentus, ja īsteno pasākumus, kas ietver inženiersistēmu pārbūvi, izveidi vai atjaunošanu vai siltummezgla izveidi,  

o visus G kolonnā norādītos dokumentus, ja īsteno pasākumus, kas ietver pieslēguma izveidošanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai, 
o visus I kolonnā norādītos dokumentus, ja īsteno pasākumus, kas ietver ražošanas iekārtu iegādi, 

o visus K kolonnā norādītos dokumentus, ja īsteno pasākumus, kas ietver apgaismojuma nomaiņu uz energoefektīvāku, 

o visus M kolonnā norādītos dokumentus, ja īsteno pasākumus, kas ietver sekundāro energoresursu atgūšanu no ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem; 

 2.tabulas “Pieteikumam pievienojamie dokumenti un piešķiramie punkti par projekta gatavību atjaunojamo energoresursu pasākumiem un bezemisiju transportlīdzekļu pasākumiem”: 

o visus C kolonnā norādītos dokumentus, ja īsteno pasākumus, kas ietver saules, vēja elektroeneģiju ražojošo iekārtu ieviešanu,  
o visus E kolonnā norādītos dokumentus, ja īsteno pasākumus, kas ietver atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas ražošanas avotu iegādi un uzstādīšanu 

o visus G kolonnā norādītos dokumentus, ja īsteno pasākumus, kas ietver biogāzes tehnoloģiju iegādi un uzstādīšanu  

5.3. Nav atbilstoša gatavība tā uzsākšanai – 0 punkti 
Punkti netiek piešķirti, ja komersants Pieteikumam nav pievienojis visus dokumentus, lai nodrošinātu projekta gatavību vismaz vidējā stadijā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 20.septembra noteikumiem 

Nr. 594, ja kritērijā saņemti 0 punkti, pieteikums tiek noraidīts. 
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1. tabula “Pieteikumam pievienojamie dokumenti un piešķiramie punkti par projekta gatavību energoefektivitātes pasākumiem ” 

 Pieteikumam 
pievienojamais 
dokuments 

Būvdarbi 
norobežojošajās 

konstrukcijās, lai 
sasniegtu augstāku 
energoefektivitātes 

līmeni 

Nedzīvojamās ēkas, 
noliktavas un 

ražošanas teritorijas 
inženiersistēmu 

atjaunošana, 
pārbūve vai izveide, 
siltummezgla izveide 

Pieslēguma 
izveidošana 

centralizētajai 
siltumapgādes 

sistēmai 

Ražošanas iekārtu 
iegāde un 

uzstādīšana 

Apgaismojuma 
nomaiņa uz 

energoefektīvāku 

Sekundāro 
energoresursu 
atgūšana no 
ražošanas 

tehnoloģiskiem 
procesiem 

A B C D E F G H I J K L M  
4 punkti 2 punkti 4 punkti 2 punkti 4 punkti 2 punkti 4 punkti 2 punkti 4 punkti 2 punkti 4 punkti 2 punkti 

Veidlapa Projekta 
energoresursu 
ietaupījuma aprēķins 

jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz 

Ēkas energosertifikāts ar 
pielikumiem, sagatavots 

saskaņā ar Ministru 

Kabineta noteikumiem Nr. 

222 "Ēku 

energoefektivitātes 

aprēķina metodes un ēku 

energosertifikācijas 

noteikumi" 

jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz -- -- -- -- -- -- 

Energoaudita ziņojums 
iekārtu nomaiņai ar 

pielikumiem, balstīts pieejā 
un metodēs, ko paredz  

Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 487 

“Uzņēmumu energoaudita 

noteikumi” un Ministru 

Kabineta noteikumi Nr. 222 

"Ēku energoefektivitātes 

aprēķina metodes un ēku 

energosertifikācijas 

noteikumi" 

-- -- -- -- -- -- jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz 
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Projekta izmaksu tāme, 

noformēta atbilstoši 

Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 239 

Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 501-17 

"Būvizmaksu noteikšanas 

kārtība" 

jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz 

1) Atbildīgās būvvaldes 

izsniegta būvatļauja ar 
izpildītiem projektēšanas 
nosacījumiem  

vai apliecinājuma karte 

(izdota līdz 28.02.2022.),  

vai  

2) paskaidrojuma raksts 
ar atbildīgās būvvaldes 
atzīmi par būvniecības 

ieceres akceptu 

jāiesniedz -- 

jāiesniedz, ja, 

veicot 

pasākumus, 

nepieciešams 

būvvaldes 

saskaņojums 

-- jāiesniedz -- 

jāiesniedz, ja, 

veicot 

pasākumus, 

nepieciešams 

būvvaldes 

saskaņojums 

-- 

jāiesniedz, ja, 

veicot 

pasākumus, 

nepieciešams 

būvvaldes 

saskaņojums 

-- 

jāiesniedz, ja, 

veicot 

pasākumus, 

nepieciešams 

būvvaldes 

saskaņojums 

-- 

Būvprojekts jāiesniedz -- jāiesniedz -- jāiesniedz -- -- -- 

jāiesniedz, ja, 

veicot 

pasākumus, 

nepieciešams 

būvvaldes 

saskaņojums 

-- 

jāiesniedz, ja, 

veicot 

pasākumus, 

nepieciešams 

būvvaldes 

saskaņojums 

-- 

Informācija par potenciālo 
pakalpojumu sniedzēju 
un /vai piegādātāju 

(kontakti, rekvizīti, 
vispārēja informācija par 

komersantu), paskaidrojot 

izvēles kritērijus un 

pamatojot, piem., ar 

saraksti,  sākotnējiem 

piedāvājumiem, komersanta 

veikts izvērtējums, nosakot 

saimnieciski izdevīgāko 

piedāvājumu, salīdzinot 

jāiesniedz -- jāiesniedz -- jāiesniedz -- jāiesniedz -- jāiesniedz -- jāiesniedz -- 



 
Pieteikumu dalībai 1.2.1.2.i.1. pasākumā "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju 

izmantošanu siltumapgādē)" pirmās atlases kārtas nolikuma 1.pielikums  

 

2.versija 10.lp. no 14 16.11.2022. 

 

vismaz 2 piegādātāju 

piedāvājumus u.tml. 

Inženiersistēmu 
atjaunošanas, pārbūves 
vai izveides procesa 
raksturojums, ietverot 

shematisku attēlojumu, 

novietojumu telpā, 
informāciju par 

izmantojamiem 

materiāliem, ko izstrādājis 

atbilstošas jomas 

speciālists. Ja 

inženiersistēmu 

atjaunošanai, pārbūvei vai 

izveidei nav nepieciešams 

būvvaldes saskaņojums, tad 

procesa raksturojumā cita 

starpā raksturojumā jāietver 

tam pamatojums. 

 

-- 
-- jāiesniedz -- 

jāiesniedz, ja, 

uzstādot 

iekārtas tiks 

veikta 

inženier-

sistēmu 

atjaunošana, 

pārbūve vai 

izveide 

-- 

jāiesniedz, ja, 

uzstādot 

iekārtas tiks 

veikta 

inženier-

sistēmu 

atjaunošana, 

pārbūve vai 

izveide 

-- -- -- 

jāiesniedz, ja, 

uzstādot 

iekārtas tiks 

veikta 

inženier-

sistēmu 

atjaunošana, 

pārbūve vai 

izveide 

-- 

Iekārtu uzstādīšanas / 
nomaiņas procesa 
raksturojums. Ja 

pasākuma ietvaros 

plānotajai iekārtu 

uzstādīšanai / nomaiņai nav 

nepieciešams būvvaldes 

saskaņojums, tad procesa 

raksturojumā cita starpā 
jāietver pamatojums ka, 

veicot iekārtu uzstādīšanu 

nomaiņu, nav nepieciešams 

veikt būvdarbus. 

-- -- -- -- -- -- jāiesniedz -- -- -- jāiesniedz -- 
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 2. tabula “Pieteikumam pievienojamie dokumenti un piešķiramie punkti par projekta gatavību atjaunojamo energoresursu pasākumiem un bezemisiju 

transportlīdzekļu pasākumiem” 

 Pieteikumam pievienojamais 
dokuments 

Saules, vēja elektroenerģiju ražojošo 
tehnoloģiju ieviešana 

Atjaunojamos energoresursus izmantojošu 
siltumenerģijas ražošanas avotu iegāde un 
uzstādīšana, tajā skaitā siltumsūkņu (gaiss, 
ūdens, zeme) un cietās biomasas tehnoloģiju 
ieviešana (tai skaitā gaisu piesārņojošo vielu 

emisiju attīrīšanas iekārtu iegāde un 
uzstādīšana)  

Biogāzes tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, 
kas nodrošina biogāzes iegūšanu no 
izejvielām, kas ir noteiktas Ministru 

kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 
545 "Noteikumi par biodegvielu un 

bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas 

kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un 
uzraudzības un kontroles kārtību" 10. 

pielikumā, ja minēto izejvielu īpatsvars 
kopējā izejvielu apjomā ir vismaz 60%; 

Bezemisiju 
transportlīdzekļu 

pasākumi 

A B C D E F G H 

 4 punkti 2 punkti 4 punkti 2 punkti 4 punkti 2 punkti 4 punkti 

Veidlapa Projekta energoresursu 
ietaupījuma aprēķins jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz 

Energoaudita ziņojums iekārtu 
nomaiņai ar pielikumiem, balstīts 
pieejā un metodēs, ko paredz  

Ministru kabineta noteikumi Nr. 487 

“Uzņēmumu energoaudita noteikumi” 

un Ministru Kabineta noteikumi Nr. 

222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina 

metodes un ēku energosertifikācijas 

noteikumi" 

-- -- jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz -- 

1) Atbildīgās būvvaldes izsniegta 

būvatļauja ar izpildītiem 
projektēšanas nosacījumiem  
vai apliecinājuma karte (izdota līdz 

28.02.2022.),  

vai  
2) paskaidrojuma raksts ar 
atbildīgās būvvaldes atzīmi par 

būvniecības ieceres akceptu 

jāiesniedz (ja, veicot 
pasākumus, 

nepieciešams 

būvvaldes 
saskaņojums) 

-- 

jāiesniedz (ja, veicot 
pasākumus, 

nepieciešams 

būvvaldes 
saskaņojums) 

-- jāiesniedz -- -- 

Būvprojekts 

jāiesniedz (ja, veicot 

pasākumus, 

nepieciešams 

būvvaldes 

saskaņojums) 

-- 

jāiesniedz (ja, veicot 

pasākumus, 

nepieciešams 

būvvaldes 

saskaņojums) 

-- jāiesniedz -- -- 

Projekta izmaksu tāme, noformēta 

atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 239 Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 

jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz jāiesniedz -- 
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Informācija par potenciālo 
pakalpojumu sniedzēju un /vai 
piegādātāju (kontakti, rekvizīti, 
vispārēja informācija par 

komersantu), paskaidrojot izvēles 

kritērijus un pamatojot, piem., ar 

saraksti,  sākotnējiem piedāvājumiem, 

komersanta veikts izvērtējums, 

nosakot saimnieciski izdevīgāko 

piedāvājumu, salīdzinot vismaz 2 
piegādātāju piedāvājumus u.tml. 

jāiesniedz -- jāiesniedz -- jāiesniedz -- jāiesniedz 

Iekārtu uzstādīšanas / nomaiņas 
procesa raksturojums. Ja pasākuma 

ietvaros plānotajai iekārtu 
uzstādīšanai / nomaiņai nav 

nepieciešams būvvaldes saskaņojums, 

tad procesa raksturojumā cita starpā 
jāietver pamatojums ka, veicot iekārtu 

uzstādīšanu nomaiņu, nav 

nepieciešams veikt būvdarbus. 

jāiesniedz -- jāiesniedz -- jāiesniedz -- -- 

Ekonomikas ministrijas atļauja 

ražošanas jaudu palielināšanai vai 

jaunas elektroenerģijas ražošanas 

iekārtas ieviešanai  

jāiesniedz, ja 

uzstādāmā jauda 

pārsniedz 500 kW 

-- -- -- -- -- -- 

Pārvades vai sadales sistēmas 
operatora izdoti tehniskie 
noteikumi elektroenerģijas 
ražošanas iekārtas uzstādīšanai 

jāiesniedz jāiesniedz -- -- 
jāiesniedz, ja tiks 

ražota arī 
elektroenerģija 

-- -- 

Informācija par pēdējo 12 mēnešu 
enerģijas patēriņu detalizācijā pa 
mēnešiem 

jāiesniedz, izņemot, ja 

komersantam nav 
pieejama informācija 

par pēdējo 12 mēnešu 

enerģijas patēriņu vai 
arī pēc projekta 

īstenošanas ir plānots, 

ka enerģijas patēriņš 
varētu būt lielāks par 

līdz šim esošo. 

jāiesniedz, izņemot, ja 

komersantam nav 
pieejama informācija 

par pēdējo 12 mēnešu 

enerģijas patēriņu vai 
arī pēc projekta 

īstenošanas ir plānots, 

ka enerģijas patēriņš 
varētu būt lielāks par 

līdz šim esošo. 

jāiesniedz, izņemot, ja 

komersantam nav 
pieejama informācija 

par pēdējo 12 mēnešu 

enerģijas patēriņu vai 
arī pēc projekta 

īstenošanas ir plānots, 

ka enerģijas patēriņš 
varētu būt lielāks par 

līdz šim esošo. 

jāiesniedz, izņemot, ja 

komersantam nav 
pieejama informācija 

par pēdējo 12 mēnešu 

enerģijas patēriņu vai 
arī pēc projekta 

īstenošanas ir plānots, 

ka enerģijas patēriņš 
varētu būt lielāks par 

līdz šim esošo. 

jāiesniedz, izņemot, ja 

komersantam nav 
pieejama informācija 

par pēdējo 12 mēnešu 

enerģijas patēriņu vai 
arī pēc projekta 

īstenošanas ir plānots, 

ka enerģijas patēriņš 
varētu būt lielāks par 

līdz šim esošo. 

jāiesniedz, izņemot, ja 

komersantam nav 
pieejama informācija 

par pēdējo 12 mēnešu 

enerģijas patēriņu vai 
arī pēc projekta 

īstenošanas ir plānots, 

ka enerģijas patēriņš 
varētu būt lielāks par 

līdz šim esošo. 

-- 

Transportlīdzekļa tehniskā 
specifikācija un cenas piedāvājums, 

ietverot informāciju par 

transportlīdzekļa klasi, izlaiduma 

gadu, nobraukumu 

-- -- -- -- -- -- jāiesniedz 
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SPECIFISKIE KRITĒRIJI 

  

1. ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA (ja attiecināms) 
Kritērijs Pieteikuma iesniedzēja iesniegtajā veidlapā 

Projekta energoresursu ietaupījuma aprēķins 
aprēķinātā vērtība 

Vērtējums punktos 

1.1. Uz kapitāla atlaides 1000 euro plānotais primārās enerģijas 
ietaupījums (MWh/ gadā)*: 
*Enerģijas ietaupījums tiek noteikts: energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumiem ražošanas un tehnoloģiskajā procesā(-os) vai procesam tehnoloģiskajā 
procesā(-os), vai ražošanas procesam nozīmīgā blakusprocesā (blakusprocess 

nodrošina tehnoloģiskos procesus ar energoresursiem (tai skaitā iekšējie un ārējie 

tīkli)), ņemot vērā plānoto iegūto siltumenerģijas, aukstumenerģijas vai 

elektroenerģijas ietaupījumu; energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem ēkās 

(tai skaitā iekšējos un ārējos tīklos), ņemot vērā plānoto iegūto enerģijas ietaupījumu. 

Ja projekta ietvaros tiek īstenoti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi gan 

ēkā (tai skaitā iekšējie un ārējie tīkli), gan tehnoloģiskajās iekārtās, enerģijas 

ietaupījumi tiek summēti. 
Kritērija aprēķinā izmanto kopējo projektā pieprasīto kapitāla atlaides apmēru un kopējo primārās enerģijas 
ietaupījumu.  

 

Primārā enerģijas ietaupījumu aprēķina pēc šādas formulas: 

q_rel=  Q^T/I_A   × 1000, kur: 

���� – primārās enerģijas ietaupījums uz kapitāla atlaides 1000 euro apmērā (MWh/ gadā); 
�� – projekta ietvaros panāktais primārās enerģijas ietaupījums (MWh/ gadā); 
�� – projektam pieprasītais kapitāla atlaides apmēŗs (euro) 

 
Lai noteiktu projektam piešķiramo punktu skaitu specifiskajā kritērijā, aprēķināto primārās enerģijas 

ietaupījumu uz viena tūkstoša EUR kapitāla atlaides noapaļo uz leju līdz diviem cipariem aiz komata. 

 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 20.septembra noteikumiem Nr. 594, ja kritērijā saņemti 0 punkti, 

pieteikums tiek noraidīts. 

2,50 vai vairāk 6 

no 2,00 līdz 2,49  5 

no 1,50 līdz 1,99  4 

no 1,00 līdz 1,49  3 

no 0,40 līdz 0,99  2 

mazāk par 0,39 MWh/ gadā 
vai attiecība starp energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu īstenošanas rezultātā 
plānoto iegūto enerģijas ietaupījumu pret aprēķinātā 

enerģijas patēriņu pirms energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ir mazāka 
par 30,00% 

0 

 

2. ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU TEHNOLOĢIJU IEVIEŠANA (ja attiecināms) 
Kritērijs Pieteikuma iesniedzēja iesniegtajā veidlapā Projekta 

energoresursu ietaupījuma aprēķins aprēķinātā 
vērtība 

Vērtējums 
punktos 
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2.1. Uz kapitāla atlaides 1000 euro plānotais siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājums (tCO2/ gadā): 
 

Panākto siltumnīcefekta gāzu samazinājumu aprēķina pēc šādas formulas: 

E_rel=  E^T/I_A   × 1000, kur: 

E_rel – siltumnīcefekta gāzu samazinājums uz kapitāla atlaidi 1000 euro apmērā (tCO2/ gadā); 
E^T – projekta ietvaros panāktais siltumnīcefekta gāzu samazinājums (tCO2/ gadā); 
I_A – projektam pieprasītais kapitāla atlaides apmērs (euro) 

 
Lai noteiktu projektam piešķiramo punktu skaitu specifiskajā kritērijā, aprēķināto siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazinājumu uz viena tūkstoša EUR kapitāla atlaides noapaļo uz leju līdz diviem cipariem aiz komata. 

 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 20.septembra noteikumiem Nr. 594, ja kritērijā saņemti 0 punkti, 

pieteikums tiek noraidīts. 

0,38 vairāk 6 

no 0,33 līdz 0,37  5 

no 0,28 līdz 0,32  4 

no 0,23 līdz 0,27  3 

no 0,18 līdz 0,22  2 

mazāks par 0,17 0 

 

3. BEZEMISIJU TRANSPORTLĪDZEKĻU IEGĀDE (ja attiecināms) 
Kritērijs Pieteikuma iesniedzēja iesniegtajā veidlapā Projekta 

energoresursu ietaupījuma aprēķins aprēķinātā 
vērtība 

Vērtējums 
punktos  

3.1. Uz kapitāla atlaides 1000 euro plānotais siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājums (tCO2/ gadā): 
 
Aprēķinā izmantojamais CO2 emisijas faktors: 0,130 kg CO2/km, kas atbilst maksimāli pieļaujamām SEG 

emisijām jaunām automašīnām Eiropas Savienībā 2015.gadā. 
 

Panākto siltumnīcefekta gāzu samazinājumu aprēķina pēc šādas formulas: 

E_rel=  E^T/I_A   × 1000, kur: 
E_rel – siltumnīcefekta gāzu samazinājums uz kapitāla atlaidi 1000 euro apmērā (tCO2/ gadā); 
E^T – projekta ietvaros panāktais siltumnīcefekta gāzu samazinājums (tCO2/ gadā); 
I_A – projektam pieprasītais kapitāla atlaides apmērs (euro) 

 

Lai noteiktu projektam piešķiramo punktu skaitu specifiskajā kritērijā, aprēķināto siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazinājumu uz viena tūkstoša EUR kapitāla atlaides noapaļo uz leju līdz diviem cipariem aiz komata. 

 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 20.septembra noteikumiem Nr. 594, ja kritērijā saņemti 0 punkti, 

pieteikums tiek noraidīts. 

0,42 vai vairāk 6 

no 0,37 līdz 0,41 5 

no 0,32  līdz 0,36  4 

no 0,27 līdz 0,31  3 

no 0,22 līdz 0,26 2 

mazāks par 0,21 

vai vidējais ikgadējais nobraukums ir plānots mazāks 

par 20 000 km gadā 

0 

 

 


