
Valsts atbalsts atjaunojamo 
energoresursu izmantošanai
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss «Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai»

2022. gada 3. marts



20 000 000 EUR
Kopējais finansējums:

Galvenie raksturlielumi

15 000 EUR
Vienam pieteikumam max. atbalsts:

līdz 70%
Atbalsta intensitāte:

Mērķis:

siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana un energoefektivitātes 
uzlabošana mājsaimniecībās.

Atbalstu paredzēts īstenot līdz ir izsmelts 
pieejamā finansējuma apmērs, bet ne ilgāk kā 
līdz 2023. gada 31. decembrim.



Atbalsta saņēmējs 

ir fiziska persona –
Latvijas republikas 

pastāvīgais iedzīvotājs

ir īpašumtiesības uz ekspluatācijā 
nodotu un zemesgrāmatā ierakstītu 
dzīvojamo māju vai tās daļu t.i. viena 

dzīvokļa māju, dārza māju, individuālu 
dzīvojamo māju un vasarnīcu ar koka, 

mūra vai mūra-koka ārsienām, divu 
dzīvokļu māju, kā arī dvīņu, rindu un 

atsevišķu divu dzīvokļu māju

nav nodokļu parādnieks, kam 
parāds kopsummā pārsniedz 

150 Eur, nav pasludināts 
maksātnespējas process u.c.



Attiecināmās izmaksas

Esoša fosilos energoresursus 
izmantojoša apkures katla nomaiņa pret 
jaunu siltumenerģijas ražošanas iekārtu

uz koksnes biomasas katlu, kas 
piemērots granulu kurināmajam

uz saules kolektoru sistēmu ar 
akumulācijas tvertni (līdz 300 l) 

uz siltumsūkni (gaiss, ūdens, zeme) ar 
jaudu līdz 50 kWJaunu elektroenerģijas iekārtu iegāde 

(saules elektrostacijas, vēja 
elektrostacijas)

Mājsaimniecības pieslēguma
centralizētajai siltumapgādes sistēmai 
projektēšana un siltummezgla izveide.



Atbalsta intensitāte

Paredzēts, ka maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniegs 70% no siltumenerģijas vai elektroenerģijas 
ražošanas iekārtas iegādes vai mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai 
projektēšanas un siltummezgla izveides izmaksām, nepārsniedzot noteiktu atbalsta apjomu atkarībā no 
konkrētas atjaunojamo energoresursu iekārtas un tās parametriem. 

Piemēram:

5kW saules paneļi 
+ invertors

Aptuvenās 
izmaksas ar PVN

6500 EUR

Atbalsta max. apjoms:

2500 EUR



Procesa shēma

Vides investīciju 
fonds izsludina 
konkursu

Iedzīvotājs veic visus ar 
projekta aktivitāšu 
īstenošanu saistītos 
maksājumus no 
piesaistītiem vai pašu 
līdzekļiem

Ar Vides investīciju 
fondu noslēdz 
projekta līgumu

Pārskaita atbalsta 
summu iedzīvotājam



Atbildība un pienākumi

5 gadus pēc projekta līguma parakstīšanas atbalsta saņēmējs:

Iekārtas tiek ekspluatētas noteiktajā 
īpašumā

Vismaz 80% no gadā saražotās elektroenerģijas 
tiek izmantota pašpatēriņam

Dzīvojamai mājai netiek mainīts lietošanas 
veids un tā netiek demontēta

Dzīvojamā māja netiek izmantota  saimnieciskās 
darbības veikšanai

Katru gadu tiek veikts monitorings par 
saražoto siltumenerģiju un/vai 
elektroenerģiju un pārskats iesniegts 
Vides investīciju fondā. 

Īpašuma pārdošanas gadījumā līgumā 
noteiktās saistības pārņem jaunais īpašnieks 
vai arī veic atbalsta atmaksu 100% apmērā.  



Noteikumu projekts: https://tapportals.mk.gov.lv/structuralizer/data/nodes/31be090b-4158-4b8d-
bf08-47e803ad6f6f/preview

Konkurss izsludināms 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā t.i. 
no 1. marta. Publikācija gaidāma «Latvijas Vēstnesī» un Vides investīciju 

fonda tīmekļvietnē. 


