
Informācija par specifiskajiem atbalsta 
mērķiem uzņēmumu energoefektivitātes 

paaugstināšanai



SAM 4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un 
vietējo AER izmantošanu centralizētajā 
siltumapgādē
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18.07.2017. noslēgusies pirmā projektu iesniegumu atlases kārta:

▪ apstiprināto projektu iesniegumu skaits – 80;

▪ tiek veikta iesniegto precizējumu vērtēšana;

▪ apstiprināto projektu iesniegumu ietvaros plānotās darbības:

1. siltumtīklu rekonstrukcija un optimizācija;

2. siltumavotu rekonstrukcija.

01.02.2018. noslēgusies otrā projektu iesniegumu atlases kārta:

▪ iesniegto projektu iesniegumu skaits – 40;

▪ iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas termiņš – 01.05.2018.;

▪ iesniegto projektu iesniegumu ietvaros plānotās darbības:

1. siltumtīklu rekonstrukcija un optimizācija;

2. jaunu siltumtīklu posmu būvniecība ar mērķi pievienot 

sistēmai jaunu klientu;

3. siltumavotu rekonstrukcija;

4. akumulācijas iekārtu būvniecība.



SAM 4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu 
izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un 

pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē
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SAM 4.1.1. pamatnosacījumi (1)

➢ Regulējošie noteikumi – 2018.gada 16.janvāra MK 
noteikumi Nr.38

➢ Kopējais pieejamais Kohēzijas fonda finansējums –
15,4 milj. euro

➢ Atbalsta sniedzējs – CFLA

➢ Atbalsta veids – grants 30% apmērā no projekta 
attiecināmajām izmaksām

➢ Atlases veids – atklāta projektu iesniegumu atlase, ar 
plānoto projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu no 
01.02.2018. līdz 30.04.2018.
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SAM 4.1.1. pamatnosacījumi (2)

➢ Projekta iesniedzējs – Latvijas Republikā reģistrēts 
sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais apstrādes 
rūpniecības komersants (NACE 2.red. C sadaļa)

➢ Maksimālais finansējuma apmērs vienam 
finansējuma saņēmējam 2014 – 2020 plānošanas 
perioda ietvaros īstenotiem projektiem SAM 4.1.1. 
ietvaros – 1 milj. euro

➢ Īpašums, kurā veic ieguldījumus projekta ietvaros, ir 
rūpnieciskās ražošanas ēka (kods: 1251) projekta 
iesniedzēja īpašumā, nomā vai lietojumā, vai 
viņam ir apbūves tiesība uz laiku, kas nav mazāks par 
5 gadiem
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Atbalstāmās darbības (1)

➢ Ražošanas ēku (kods: 1251) energoefektivitāti 
paaugstinoši pārbūves vai atjaunošanas darbi

➢ Energoefektivitātes paaugstināšana esošajās ražošanas 
iekārtās

➢ Esošo iekārtu aizstāšana ar efektīvākām iekārtām

➢ Esošo ražošanas procesu nodrošinošo blakusprocesu 
iekārtu aizstāšana ar efektīvākām iekārtām

➢ Sekundāro energoresursu atgūšana no ražošanas 
tehnoloģiskajiem procesiem
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Atbalstāmās darbības (2)

➢ Inženiersistēmu atjaunošana vai pārbūve

➢ Ieguldījumi AER avotu izmantošanai

➢ Lokālo siltumtīklu un aukstumtīklu atjaunošana

➢ Tehniskās dokumentācijas sagatavošana

➢ Projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana
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Valsts atbalsta nosacījumi

➢ Valsts atbalsts = ES fondu līdzfinansējums + 
pašvaldības līdzfinansējums + pašvaldības galvots 
kredīts + Altum garantijas + …..
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Mazi 
uzņēmumi

Vidēji 
uzņēmumi

Lieli 
uzņēmumi

Tehniskās 
dokumentācijas 
sagatavošana
(3 fiskālo gadu 
ietvaros)

200 000 euro 200 000 euro 200 000 euro

Energoefektivitāti 
paaugstinošu 
darbību 
īstenošana

30% + 20% 30% + 10% 30%



Projektu vērtēšanas kritēriji

➢ Izstrādāti specifiski kvalitātes kritēriji, nodrošinot gan 

ieguldījumu efektivitātes, gan sasniegto 

energoefektivitātes rādītāju vērtēšanu

➢ Punkti tiek piešķirti par:

▪ siltumenerģijas ietaupījumu

▪ ražošanas procesā panākto enerģijas ietaupījumu

▪ CO2 samazinājumu

▪ ieguldījumiem AER izmantojošu iekārtu uzstādīšanā

▪ sertificētas energopārvaldības sistēmas ieviešanu

▪ zaļo darbvietu ieviešanu un zaļā publiskā iepirkuma 

piemērošanu
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Sasniedzamie rādītāji

➢ Plānotais enerģijas ietaupījums pēc energoefektivitātes 
pasākumu īstenošanas – 15% gadā

➢ Siltumenerģijas patēriņš ražošanas ēkas apkurei pēc 
energoefektivitātes pasākumu īstenošanas – 110 kWh/ m2 

gadā

➢ Rādītāji, kas ietverti projekta iesnieguma 1.6.1. sadaļā
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Plānotie semināri par uzņēmumu 
energoefektivitāti

14.02.2018. – Saldus

15.02.2018. – Jelgava

21.02.2018. – Rēzekne

22.02.2018. – Smiltene
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Paldies!

Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519

Tālrunis: +371 6 7013 100
Fakss: +371 6 7280 882
E-pasts: pasts@em.gov.lv
Mājaslapa: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem
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