
   
 

Pieteikumu dalībai 1.2.1.2.i.1. pasākumā "Energoefektivitātes paaugstināšana 

uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju 

izmantošanu siltumapgādē)"  pirmās atlases kārtas nolikums (turpmāk – Nolikums) 

 
Pasākuma īstenošanu 

reglamentējošie Ministru 

kabineta noteikumi 

Ministru kabineta 2022. gada 20.septembra noteikumi Nr. 594 

"Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 

1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes 

uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes 

paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo 

energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un 

pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 

1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana 

uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi" 

(turpmāk – MK noteikumi Nr.594) 

Programma 1.2.1.2.i.1. pasākums “Energoefektivitātes paaugstināšana 

uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)”, kura ietvaros tiek sniegts 

atbalsts 3 atbalsta jomās: 

1. energoefektivitātes paaugstināšanai; 

2. atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām; 

3. bezemisiju transportlīdzekļiem. 

Atlases kārtas Nr. 1. 

Pieteikumu dalībai 

programmā iesniegšanas 

termiņš atlases kārtā 

No 2022.gada 4. novembra plkst.12:00 līdz 2023.gada 4. janvārim 

plkst.11.59. 

 

Atlases kārtā un atbalsta 

jomās pieejamais publiskā 
finansējuma apmērs 

KĀRTĀ KOPĀ 25 250 281 euro 

Energoefektivitātes paaugstināšanai 8 583 614 euro 

Atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģijām 
15 000 000 euro 

Bezemisiju transportlīdzekļiem 1 666 667 euro 

 

I. Lietotie termini un saīsinājumi 

 
aizdevums  Altum investīciju aizdevums (ar kapitāla atlaidi), kas ir vismaz kapitāla 

atlaides apmērā, un kuru sniedzot, projekta finansēšanā nav iesaistīts 

finansētājs 

ar komersantu saistītas 
personas 

saistītās personas atbilst Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas (ES) 

Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām 

ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, I pielikuma 3. 

panta 3. punktā noteiktajai definīcijai un tie ir uzņēmumi, kuru starpā 
pastāv kādas no norādītajām attiecībām: 

a) uzņēmumam ir akcionāru vai locekļu balsstiesību vairākums 

citā uzņēmumā; 
b) uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist pārvaldes, vadības vai 

uzraudzības struktūras locekļu vairākumu citā uzņēmumā; 
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c) uzņēmumam ir tiesības īstenot dominējošu ietekmi pār citu 

uzņēmumu saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo uzņēmumu, vai 

saskaņā ar tā dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem; 

d) uzņēmums, kas ir cita uzņēmuma akcionārs vai loceklis, 

vienpersoniski kontrolē akcionāru vai locekļu vairākuma balsstiesības 

minētajā uzņēmumā saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem 

uzņēmuma akcionāriem vai locekļiem. 

darbu sākums  ar ieguldījumu saistītu darbu sākums, kas norāda, ka īstenošana ir 

uzsākta, t.i., būvdarbu sākums vai pirmā juridiski saistošā apņemšanās 

pasūtīt iekārtas/ aprīkojumu vai pakalpojumu, vai citas saistības, kas 

padara ieguldījumu neatgriezenisku (atkarībā no tā, kas notiek 

pirmais), piemēram: 

o noslēgts līgums un līgums neparedz aizņēmējam tiesības 

atkāpties no tā pirms pakalpojuma/ preces saņemšanas; 

o noslēgts līgums vai priekšlīgums, vai apvienotās projektēšanas 

un būvniecības līgums, kurā nav nepārprotami atrunāts, ka jebkādas 

darbības projekta ietvaros tiks uzsāktas tikai pēc pieteikuma 

saņemšanas un atruna par līguma pārtraukšanu bez sekām, ja netiks 

saņemts publiskais atbalsts projekta īstenošanai; 

o aizņēmējs ir veicis avansa maksājumu noslēgtā līguma 

ietvaros; 

o ir uzsākti projekta īstenošanas darbi (piemēram, būvdarbi- 

demontāžas darbi, būvlaukumu teritorijas sagatavošanas darbi, citi ar 

būvniecību saistītie darbi, kas fiziski ir uzsākti vai pabeigti un par 

kuriem ir samaksāts vai par tiem vēl tiks samaksāts atkarībā no tā, kas 

no iepriekš minētā iestājas pirmais vai tiek veikti iekārtu/aprīkojuma 

uzstādīšanas sagatavošanas darbi, citi ar iekārtu/aprīkojuma 

uzstādīšanu saistītie darbi, kas fiziski ir uzsākti vai pabeigti un par 

kuriem ir samaksāts vai par tiem vēl tiks samaksāts atkarībā no tā, kas 

no iepriekš minētā iestājas pirmais). 

Attiecībā uz uzņēmējdarbības vietai piederošu aktīvu iegādi “darbu 

sākums” ir brīdis, kad tiek iegādāti aktīvi, kas ir tieši saistīti ar iegādāto 

uzņēmējdarbības vietu. 

Zemes pirkšanu un sagatavošanās darbus neuzskata par darbu sākumu.  

Apbūvētas zemes pirkšanu (ja apbūve ir tieši saistīta ar ieguldījumu) 

neuzskata par darbu sākumu tikai tad, ja zemes un apbūves izmaksas 

netiek iekļautas projekta attiecināmās izmaksās (Eiropas Komisijas 

23.08.2015. atbildē Polijai e-Wiki). 

de minimis finansējums aizdevuma vai paralēlā aizdevuma veidā, ko sniedz 

saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 

1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. 

panta piemērošanu de minimis atbalstam  (termins attiecas arī uz šīs 

regulas nosaukuma saīsinājumu) 

finansētājs   kredītiestāde, tās filiāle vai tās meitas sabiedrība, vai līzinga 

sabiedrība, kura ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā; 

 ieguldījumu fonds, kas ir tiesīgs sniegts finanšu pakalpojumus 

Latvijā; 

 Starptautiska finanšu institūcija (piemēram, Eiropas 

Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Investīciju banka, 

Ziemeļu Investīciju banka, Eiropas Padomes attīstības banka) 

kapitāla atlaide Altum izsniegtā aizdevuma vai paralēlā aizdevuma neatmaksātās 
pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums 
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komersants sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants vai lielais komersants, 

kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā  
paralēlais aizdevums Altum investīciju aizdevums(ar kapitāla atlaidi), kas atbilst šādiem 

nosacījumiem: 

 ir vienāds ar kapitāla atlaides apmēru; 

 tiek piešķirts tikai kopā ar finansētāja aizdevumu; 

 ir struktūrā subordinēts attiecībā pret finansētāja sniegto 

aizdevumu un  ir nodrošināts ar zemāku nodrošinājuma kārtu nekā 
finansētāja aizdevums; 

 finansētāja (vai vairāku) piešķirtā un izsniegtā aizdevuma apmērs 

nav mazāks par Altum piešķirtā un izsniegtā paralēlā aizdevuma 

apmēru 

 pieteikums pieteikums dalībai programmas atlases kārtā (atbalsta pieteikums) 

 
II. Pieteikuma noformēšanas un iesniegšanas kārtība 

 
1. Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – Altum) sagatavo un 

publicē paziņojumu par pieteikumu dalībai programmā atlasi Altum tīmekļa vietnē www.altum.lv. 

 

2. Komersants reģistrējas mans.altum.lv, sagatavo un iesniedz pieteikumu atbilstoši tiešsaistē 
mans.altum.lv aizpildāmajai pieteikuma formai un pievieno: 

 

2.1. Deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai 

komercsabiedrībai (jāiesniedz arī komercsabiedrībām ar kategoriju - lielā); 
2.2. Projekta energoresursu ietaupījuma aprēķinu, ko sagatavojis un elektroniski parakstījis: 

 

2.2.1. Bezemisiju transportlīdzekļu pasākumiem – komersants; 

2.2.2. Atjaunojamo energoresursu pasākumiem, kuru ietvaros plānots uzstādīt tikai 

saules vai vēja enerģiju izmantojošas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas tikai 

tīkla elektroenerģijas aizstāšanai – komersants;  

2.2.3. Energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunojamo energoresursu 

pasākumiem, kas nav 2.2.2. punktā minētie pasākumi, viens no zemāk minētiem 

speciālistiem: 

2.2.3.1. akreditēts uzņēmumu energoauditors, juridiska persona; 

2.2.3.2. sertificēts speciālists ēku energoefektivitātes jomā; 
2.2.3.3. komersanta darbinieks – energopārvaldnieks, ja komersantam ir 

spēkā esošs ISO 50001 sertifikāts, kas apliecina, ka uzņēmumā ieviesta 

energopārvaldības sistēma atbilstoši ISO 50001 standartam. 

2.3. Dokumentus, kas uzskaitīti šī Nolikuma 1.pielikuma 1.tabulā “Pieteikumam 

pievienojamie dokumenti un piešķiramie punkti par projekta gatavību 

energoefektivitātes pasākumiem” vai 2.tabulā “Pieteikumam pievienojamie dokumenti 

un piešķiramie punkti par projekta gatavību atjaunojamo energoresursu pasākumiem un 

bezemisiju transportlīdzekļu pasākumiem”, kas apliecina projekta augstu vai vidēju 

gatavību. 

2.4. Projekta izmaksu finansēšanas aprēķins (veidlapa) – tikai Energoefektivitātes 

paaugstināšanas un Atjaunojamo energoresursu pasākumiem, kuros pieprasītais kapitāla 

atlaides apmērs pārsniedz Komersantam pieejamo de minimis atbalsta apmēru. 
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3. Pieteikumu jāiesniedz līdz Nolikumā noteiktajam pieteikumu iesniegšanas termiņam atlases 

kārtā. Pieteikumi, kas iesniegti pēc Nolikumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa atlases kārtā, 
netiek vērtēti. 
 

4. Pieteikumi jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds no pieteikuma pielikumiem ir citā valodā, 
atbilstoši Valsts valodas likumam pievieno Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu 

Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”  noteiktajā kārtībā vai 

notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā. 
 

5.  Komersants pirmajā atlases kārtā var iesniegt vairākus pieteikumus, tostarp vienā atbalsta 

jomā vai vairākās atbalsta jomās, ievērojot, ka pieteikumi katrā atbalsta jomā iesniedzami atsevišķi. 
 

6. Ja komersants  vēlas mainīt vai papildināt jau iesniegtu pieteikumu, tam ir jāiesniedz 

iesniegums par attiecīgā pieteikuma atsaukšanu mans.altum.lv un jāiesniedz jauns pieteikums, 

ievērojot Nolikuma 2.-5. punktā noteiktās prasības. Par iesniegšanas laiku tiek uzskatīts jaunā 
pieteikuma iesniegšanas laiks. Jaunā pieteikuma vērtēšana tiek veikta, balstoties uz jaunajā 
pieteikumā sniegto informāciju (atsauktais pieteikums vai tam pievienotie pielikumi netiek vērtēti). 
 

7. Jautājumus par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var uzdot, izmantojot elektroniskā 
pasta adresi ued@altum.lv. Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem tiks nosūtītas elektroniski jautājuma 

uzdevējam. Jautājumus par pieteikumu atlasi iesniedz ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms 

Nolikumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa atlases kārtā. Atbildes uz biežāk uzdotajiem 

jautājumiem tiks publicētas Altum tīmekļa vietnē www.altum.lv. 

 

8. Altum nesniedz konsultācijas par jau iesniegtiem pieteikumiem atlases ietvaros. 

 

III. Prasības komersantam 

 

9. Komersantam, kas iesniedz pieteikumu, jāatbilst visām šādām prasībām: 

 Energoefektivitātes 

paaugstināšana 

Atjaunojamo 

energoresursu 

tehnoloģijas 

Bezemisiju transportlīdzekļi 

9.1.  Tas ir Latvijā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais komersants. 

9.2.  Saskaņā ar maksātnespējas reģistrā un komercreģistrā pieejamo informāciju 

aizņēmējam nav pasludināts maksātnespējas process, ierosināta tiesiskās aizsardzības 

procesa lieta vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, tas neatbilst normatīvajos 

aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt 
maksātnespējas procedūru. 

9.3.  Komersanta darbības nozare NAV: 

1) lauksaimniecības produktu primārā ražošana; 

2) tabakas izstrādājumu ražošana; 

3) zivsaimniecība un akvakultūra; 

4)vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; 

automobiļu un motociklu remonts; 

5) azartspēles un derības; 

6) transports un uzglabāšana. 

 

Ja komersanta darbības nozare ir viena no šī 
Nolikuma 9.3.punktā minētajām, tad komersants 

kopā ar pieteikumu iesniedz apliecinājumu, ka tiks 

nodalīti atbalstāmie pasākumi un finanšu plūsmas, 

nodrošinot, ka darbības šī nolikuma 9.3. 

Komersanta pamatdarbības 

nozare IR apstrādes rūpniecība 

(NACE 2. red. C sadaļa), 

izņemot “C12 – Tabakas 

izstrādājumu ražošana. 
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punktā minētajās nozarēs negūs labumu no 

piešķirtā atbalsta. 

9.4.   Komersants atbilst vienai no 

minētajām pazīmēm: 

1) komersants vai 

komersanta saistītās personas 

pēdējā noslēgtajā finanšu gadā 
eksportē vismaz 51 % no 

saražotā; 
2) komersanta eksporta 

apjoms pēdējā noslēgtajā finanšu 

gadā ir vismaz 1 000 000 euro. 

 

 

IV. Prasības pieteikumā iekļaujamām darbībām 

 

10. Pieteikuma pielikumā Projekta energoresursu ietaupījuma aprēķins jāiekļauj informāciju, 

ņemot vērā, ka Programmas atbalsta jomās ir atbalstāmas šādas darbības: 

10.1. Energoefektivitātes paaugstināšanā: 
10.1.1. būvdarbu veikšana esošas nedzīvojamās ēkas un noliktavas norobežojošajās 

konstrukcijās, lai sasniegtu augstāku energoefektivitātes līmeni; 

10.1.2. nedzīvojamās ēkas, noliktavas un ražošanas teritorijas inženiersistēmu 

atjaunošana, pārbūve vai izveide, tai skaitā pieslēguma izveidošana centralizētajai 

siltumapgādes sistēmai un siltummezgla izveide; 

10.1.3. energoefektīvāku ražošanas iekārtu un ražošanas procesus nodrošinošo 

blakusprocesu iekārtu iegāde un uzstādīšana, ja aizstāj esošās ražošanas iekārtas un 

ražošanas procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtas; 

10.1.4.  sekundāro energoresursu atgūšana no ražošanas tehnoloģiskiem procesiem; 

10.1.5. energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana; 

10.1.6. iekšējo un ārējo individuālo un lokālo siltumtīklu un aukstumapgādes 

sistēmu pārbūve; 

10.1.7. citi pasākumi, ja tie ir nepieciešami energoefektivitātes paaugstināšanai, 

vienlaikus ar vienu vai vairākiem šajā. apakšpunktā minētajiem pasākumiem. 

10.2. Atjaunojamo energoresursu tehnoloģijās: 

10.2.1. saules enerģiju izmantojošo elektroenerģiju ražojošo tehnoloģiju iegāde un 

uzstādīšana; 

10.2.2. vēja enerģiju izmantojošo elektroenerģiju ražojošo tehnoloģiju iegāde un 

uzstādīšana; 

10.2.3. sistēmas pieslēguma ierīkošanas vai pārbūves izmaksas, kas nepieciešamas 

elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanai elektroenerģijas sistēmai; 

10.2.4. atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas ražošanas avotu 

iegāde un uzstādīšana, tai skaitā siltumsūkņu (gaiss, ūdens, zeme) un cietās 
biomasas tehnoloģiju ieviešana (tai skaitā gaisu piesārņojošo vielu emisiju 

attīrīšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana), ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 

41. panta 2. un 3. punktā noteiktos ierobežojumus; 

10.2.5. 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 %; 

10.2.6. citu atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana; 

10.2.7. ar iekārtu uzstādīšanu saistītās būvniecības izmaksas.  
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10.3. Bezemisiju transportlīdzekļos: 

10.3.1. jaunu, rūpnieciski ražotu M1 (vieglo pasažieru transportlīdzekļu) 

kategorijas transportlīdzekļu iegāde, ja tie atbilst šādiem nosacījumiem: 

10.3.1.1. tā odometra rādījums reģistrācijas brīdī nepārsniedz 500 km; 

10.3.1.2. par tā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no 

transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas; 

10.3.1.3. tā siltumnīcefekta gāzu emisijas ir 0 g CO2/km. 

 

11. Darbu sākums pieteikumā iekļautajiem energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu 

pasākumiem nedrīkst būt noticis pirms pieteikuma dalībai programmā iesniegšanas atlases kārtā, 
izņemot, ja pieprasītais kapitāla atlaides apmērs nepārsniedz komersantam pieejamo de minimis 

atbalsta apmēru – tādā gadījumā darbu sākums var būt ne agrāk kā 01.01.2022, un attiecināmās 

izmaksas var būt radušās ne agrāk kā 20.09.2022. Bezemisiju transportlīdzekļu pasākumi var būt 
uzsākti pirms pieteikuma dalībai programmā iesniegšanas, bet ne agrāk kā 01.01.2022, un 

attiecināmās izmaksas var būt radušās ne agrāk kā 20.09.2022. 

 

V. Pieteikumu vērtēšana un rindošana 

 

12. Pēc pirmās atlases kārtas pieteikumu iesniegšanas termiņa Altum ne vēlāk kā viena mēneša 

laikā veic iesniegto pieteikumu vērtēšanu un rindošanu. Pieteikumi tiek vērtēti un tiem tiek piešķirti 
punkti kritērijos, kas ir noteikti Nolikuma 1. pielikumā. 
 

13. Altum pieteikumu vērtēšanā ir tiesīgs piesaistīt attiecīgās jomas ekspertus, nodrošinot 

komersantu iesniegtās informācijas konfidencialitāti.  
 

14. Pieteikumi tiek rindoti dilstošā secībā, ņemot vērā pieteikumam piešķirto kopējo punktu 

skaitu. 

 

15. Ja iesniegto pieteikumu apmērs pārsniedz atlases kārtā un atbalsta jomās pieejamo publisko 

finansējuma apmēru, un, ja pieteikumiem ir vienāds punktu skaits, priekšroka tiek dota pieteikumam, 

kas ir ieguvis augstāku punktu skaitu Nolikuma 1.pielikumā noteiktajos specifiskajos kritērijos. 

Ja pieteikumiem ir vienāds punktu skaits arī specifiskajos kritērijos, priekšroka tiek dota agrāk 

iesniegtajam pieteikumam. 

 

16. Altum nodrošina pieteikumu savlaicīgu un objektīvu izvērtēšanu.    

 

III. Lēmuma paziņošana 

 

17. Viena kalendārā mēneša laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa atlases kārtā Altum 

komersantam mans.altum.lv sistēmā nosūta paziņojumu par pieņemto lēmumu par pieteikuma 

apstiprināšanu vai noraidīšanu. 

 

Pielikumi: 

1. pielikums “Projektu vērtēšanas kritēriji un to vērtēšanas metodika”. 

 

 


