
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta 

mērķa „Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, „zaļo” infrastruktūru, it īpaši 

pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.6. pasākuma „Gaisa piesārņojumu mazinošu 

pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas” īstenošanas 

noteikumu PROJEKTS 

 

2.2.3.6. 

pasākuma 

mērķis 

Samazināt gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku 

veselību, veicot mājsaimniecību sektora dzīvojamās mājās siltumapgādē 

izmantoto sadedzināšanas iekārtu aizstāšanu, uzlabojot individuālo 

siltumapgādes sistēmu efektivitāti, ieviešot siltumapgādes iekārtas un 

tehnoloģijas, kas būtiski samazina gaisa piesārņojumu, tai skaitā dzīvojamās 

mājas pieslēdzot efektīvām centralizētajām pilsētu siltumapgādes sistēmām. 

Pasākuma 

mērķa grupa 

Valstspilsētu un novadu pilsētu iedzīvotāji, mājsaimniecības un sabiedriskā 

siltumapgādes pakalpojuma sniedzēji. 

Atbildīgā 

iestāde 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 

Atlases veids  Atklāta projektu iesniegumu atlase. 

 Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu elektroniski, 

izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu, saskaņā 

ar pasākuma projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām. 

 Pasākuma uzsaukumus sadarbības iestāde organizē, paredzot, ka katrs 

nākamais uzsaukums tiek izsludināts ne ātrāk kā divus mēnešus pēc 

iepriekšējā uzsaukuma izsludināšanas. Ceturtais uzsaukums tiek izsludināts 

ne vēlāk kā līdz 2024. gada 1. martam. 

Fonds / 

finansējums 
 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 

 Avansa maksājums finansējuma saņēmējam nav paredzēts. 

 Finansējumu pasākuma ietvaros piešķir ar atbildīgās iestādes apstiprināto un 

vadošās iestādes saskaņoto vienas vienības izmaksu likmju aprēķina un 

piemērošanas metodiku granta veidā. 

 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs projektā 

nepārsniedz 4400 euro uz vienu dzīvesvietas adresē dzīvojamā mājā vai 

dzīvokļu īpašumu mājsaimniecībā deklarēto iedzīvotāju, kurā tiek īstenotas 

projekta aktivitātes (turpmāk - deklarētie iedzīvotāji), ievērojot šādus 

nosacījumus: 

 iedzīvotāju skaits ir projekta iesniegumā norādītais iedzīvotāju skaits, 

kas uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu par savu dzīvesvietu 

deklarējuši projekta īstenošanas vietas adresi; 

 projekta iesniedzējs apliecina, ka projekta noslēguma maksājuma 

pieprasīšanas dienā dzīvesvietas adresē dzīvojamā mājā vai dzīvokļu 

īpašumu mājsaimniecībā tiks nodrošināts ne mazāks deklarēto 

iedzīvotāju skaits kā projekta iesnieguma iesniegšanas dienā sadarbības 

iestādē; 
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 netiek samazināts atbalsta finansējuma apjoms, ja objektīvu un 

pierādāmu apstākļu dēļ nav iespējams saglabāt deklarēto iedzīvotāju 

skaitu projekta dzīvojamā mājā vai dzīvokļu īpašumu mājsaimniecībās 

projekta noslēguma maksājuma pieprasīšanas dienā. 

Projekta 

iesniedzējs 
 Īpašnieks – privāto tiesību juridiskā persona vai fiziskā persona, kuras 

īpašumā ir sadaļas „Projekta iesniegumu var iesniegt” 1., 2., 3. punktā 

minētā dzīvojamā māja vai īpašnieka pilnvarota persona. 

 Kopīpašnieku vai vairāku īpašnieku (ieskaitot pašvaldības), kuru īpašumā ir 

sadaļas „Projekta iesniegumu var iesniegt” 1., 2., 3. punktā minētā 

dzīvojamā māja, pilnvarota persona. 

Projekta 

iesniegumu var 

iesniegt 

Projekta iesniegumu projektu atlases ietvaros var iesniegt par vienu dzīvokļa 

īpašumu dzīvojamā mājā, vairākiem dzīvokļa īpašumiem dzīvojamā mājā vai 

par dzīvojamo māju kopumā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvju 

klasifikāciju dzīvojamā māja atbilst šādai klasei: 

1. viena dzīvokļa mājas (kods 11100102; 11100103); 

2. divu dzīvokļu mājas (kods 11210101); 

3. triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 11220101; 11220102; 11220103). 

 

 Projektu īsteno dzīvojamā mājā (ēkā), kas atbilst šādiem nosacījumiem: 

 dzīvojamās mājas kopējā lietderīgā platība pārsniedz 50 kvadrātmetrus; 

 dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā vismaz septiņus  gadus pirms 

projekta iesnieguma iesniegšanas dienas un pastāvīgi ekspluatēta 

vismaz pēdējos trīs kalendāros gadus; 

 dzīvojamās mājas esošā siltumapgāde attiecībā uz projektā 

uzstādāmajām siltumapgādes iekārtām vismaz pēdējos trīs kalendāros 

gadus ir nodrošināta ar biomasas cieto kurināmo sadaļas „Projekta 

iesniegumu var iesniegt”1. un 2. punktā noteiktajās klasēs, bet 3. punktā 

noteiktajā klasē – tiek nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas 

cieto kurināmo. Ja sadaļas „Projekta iesniegumu var iesniegt” 3. punktā 

minētajā dzīvojamā mājā siltumapgāde tiek nodrošināta ar akmeņoglēm, 

kūdru vai biomasas cieto kurināmo vismaz 50% dzīvokļu īpašumos, 

projektu var īstenot arī dzīvokļu īpašumos, kuros tiek patērēti citi 

energoresursi siltumapgādes nodrošināšanai, nodrošinot dzīvojamā 

mājā vienotu siltumapgādes risinājumu projekta ietvaros; 

 kura atbilst E klasei vai efektīvākai klasei atbilstoši 2021. gada 8. aprīļa 

Ministru kabineta noteikumu Nr.222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina 

metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” 3.pielikuma 1.tabulai; 

 kuras nepieciešamā siltumapgādes nominālā jauda nepārsniedz 50 

kilovatus (kW). 

 

 Par vienu dzīvojamo māju neatkarīgi no tās dzīvokļu īpašumu skaita var 

iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu. 
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 Projekta iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu par vienu vai 

vairākiem dzīvokļa īpašumiem vienā un tajā pašā dzīvojamā mājā, 

neaptverot dzīvojamās mājas visus dzīvokļa īpašumus (pilnvarotā persona 

nodrošina dzīvojamās mājas īpašnieku saskaņojumus par dzīvojamās mājas 

siltumapgādes risinājuma ieviešanu atbilstoši Dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanas likuma nosacījumiem) un projekta ietvaros katram dzīvokļa 

īpašumam tiek nodrošināts individuāls siltumapgādes risinājums. 

 Projektu īsteno viena vai vairāku dzīvokļu dzīvojamā mājā, dzīvokļa 

īpašumos vai dzīvokļa īpašumā, kurā projekta iesnieguma iesniegšanas 

dienā: 

 sadaļas „Projekta iesniegumu var iesniegt” 1. punktā noteiktajā 

gadījumā ir deklarēta vismaz viena persona; 

 sadaļas „Projekta iesniegumu var iesniegt” 2. punktā un 3. punktā 

noteiktajā gadījumā, katrā uz projektu attiecināmā dzīvokļa īpašumā 

projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir deklarēta vismaz viena 

persona. 

Atbalstāmās 

darbības 

Projektā iekļauj un izmaksas ir attiecināmas par šādām atbalstāmajām 

darbībām: 

1. Koksnes biomasas apkures katla, kas piemērots granulu kurināmajam, 

iegādei, ja nepieciešams, ietverot: 

1.1. apkures sistēmas ar sildelementiem pilnīgu atjaunošanu, pārbūvi vai 

izveidi; 

1.2. saules paneļu sistēmas (ar pieslēgumu elektrotīklam) iegādi un 

uzstādīšanu; 

1.3. pieslēguma elektrotīkliem jaudas palielināšanu. 

Projektus, kuros iekļauta atbalstāmā darbība „Koksnes biomasas apkures katla, 

kas piemērots granulu kurināmajam, iegādei” paredzēts vērtēt trešajā 

uzsaukumā. Ja projektu plānots īstenot centralizētās siltumapgādes 

apkalpošanas zonā 20 metru attālumā no centralizētās siltumapgādes tīkliem, 

projektu vērtē ceturtā uzsaukuma ietvaros. 

ERAF finansējums atbalstāmai darbībai „Koksnes biomasas apkures katla, kas 

piemērots granulu kurināmajam, iegādei” nepārsniedz 70% no kopējām 

attiecināmajām izmaksām. 

 

2. Siltumsūkņa (zeme-ūdens, ūdens-ūdens vai gaiss-ūdens) iegādei, ja 

nepieciešams, ietverot: 

2.1. apkures sistēmas ar sildelementiem pilnīgu atjaunošanu, pārbūvi vai 

izveidi; 

2.2. saules paneļu sistēmas (ar pieslēgumu elektrotīklam) iegādi un 

uzstādīšanu; 

2.3. pieslēguma elektrotīkliem jaudas palielināšanu. 

Projektus, kuros iekļauta atbalstāmā darbība „Siltumsūkņa (zeme-ūdens, ūdens-

ūdens vai gaiss-ūdens) iegādei” paredzēts vērtēt otrajā uzsaukumā. 
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ERAF finansējums atbalstāmai darbībai „Siltumsūkņa (zeme-ūdens, ūdens-

ūdens vai gaiss-ūdens) iegādei” nepārsniedz 85% no kopējām attiecināmajām 

izmaksām. 

 

3. Pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un 

izveidošana, ja nepieciešams, ietverot: 

3.1. apkures sadales sistēmas pilnīgu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi; 

3.2. apkures sadales sistēmas pilnīgu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi un 

karstā ūdens sadales sistēmas pilnīgu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi. 

Projektus, kuros iekļauta atbalstāmā darbība „Pieslēguma centralizētajai 

siltumapgādes sistēmai projektēšana un izveidošana” paredzēts vērtēt pirmajā 

uzsaukumā.  

ERAF finansējums atbalstāmai darbībai „Pieslēguma centralizētajai 

siltumapgādes sistēmai projektēšana un izveidošana” nepārsniedz 95% no 

kopējām attiecināmajām izmaksām. 

 

4. Elektriskās apkures sistēmas siltumenerģijas avotu iegāde un 

uzstādīšana, ietverot: 

4.1. siltumsūkņa (gaiss-gaiss) iegādi; 

4.2. saules paneļu sistēmas (ar pieslēgumu elektrotīklam) iegādi un 

uzstādīšanu, ja tā nepieciešama 4.1. apakšpunktā minētās iekārtas 

paredzamā elektroenerģijas patēriņa pilnai vai daļējai segšanai; 

4.3. pieslēguma elektrotīkliem jaudas palielināšanu, ja tā nepieciešama, lai 

īstenotu 4.1. vai 4.2. apakšpunktos minētās darbības.   

ERAF finansējums atbalstāmai darbībai „Elektriskās apkures sistēmas 

siltumenerģijas avotu iegāde un uzstādīšana” nepārsniedz 50% no kopējām 

attiecināmajām izmaksām. 

Ceturtajā uzsaukumā paredzēts vērtēt visu veidu iepriekš minētos projektus. 

Projekta 

īstenošanas 

nosacījumi 

 Finansējuma saņēmējs projektu īsteno un priekšfinansē par privātajiem 

līdzekļiem, un sadarbības iestāde, balstoties uz civiltiesisko līgumu par 

projekta īstenošanu, pēc finansējuma saņēmēja iesniegtā projekta noslēguma 

maksājuma pieprasījuma izvērtēšanas veic pasākuma finansējuma izmaksu 

vienā noslēguma maksājumā. 

 

 Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka ir saņemtas visas vides aizsardzības vai 

būvniecības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, kas 

nepieciešamas, lai veiktu iekārtas būvniecību vai uzstādīšanu. 

 

 Projekts tiek  īstenots ne ilgāk kā 24 mēnešu laikā no civiltiesiskā līguma 

par projekta īstenošanu noslēgšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 

31. decembrim. 

 


