KĀDI DOKUMENTI JĀIESNIEDZ,
LAI SAŅEMTU ATBALSTU PAŠVALDĪBU ĒKU
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI

SAM 4.2.2. IETVAROS

ADMINISTRATĪVĀ ĒKA

SOCIĀLĀS APRŪPES
NAMS (NEILGSTOŠĀS
APRŪPES)

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

KULTŪRAS NAMS

4.2.2. speciﬁskā atbalsta mērķa „Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības
programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo
energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”
(SAM 4.2.2.) ietvaros tiek veikti
siltināšanas un energoefektivitātes
uzlabošanas darbi pašvaldību ēkās.

PAREDZĒTAIS FINANSĒJUMS IR
46,9 MILJ. €:

31,2 MILJ. €

31,2 milj. € republikas pilsētām
15,7 milj. € novadu pašvaldībām

15,7 MILJ. €

SAM 4.2.2. MĒRĶIS IR SAMAZINĀT ENERĢIJAS PATĒRIŅU UN
IZDEVUMUS PAR SILTUMAPGĀDI.

SAM 4.2.2. ĒKAS ENERGOAUDITS UN TĀ SATURS
Projekta iesnieguma veidlapai (PIV) jāpievieno energoaudita dokumentācija:

ENERGOSERTIFIKĀTS

PĀRSKATS

1.pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 9. jūlija
noteikumiem Nr. 383

3. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 9. jūlija
noteikumiem Nr. 383
Pārskats par ekonomiski pamatotiem
energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem,
kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas
paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā
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•
Projektā paredzētie siltināšanas
pasākumi (Attiecināmās darbības,
PIV 1. sadaļa)
•
Enerģijas un CO2 ietaupījums
pasākumu īstenošanas rezultātā
(Projekta iznākuma rādītāji, PIV 1.6.)
•
Siltināšanas materiālu parametri,
vērtības, koeﬁcienti (Iznākuma rādītāju
pārbaudei PIV 1.6.)

•
Ēkas enerģijas patēriņš
•
Platība
•
CO2 emisiju apjoms
•
Reģistrācijas nr.
•
Derīguma termiņš
•
Auditora vārds, uzvārds, paraksts,
datums

Energoauditam jāpievieno pārskats par aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām!

PIRMS IESNIEDZ PROJEKTU

PĀRLIECINIES!

-

Energosertiﬁkāts un pārskats jāizstrādā
atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem
par ēku energosertiﬁkāciju (Nr. 383).
http://ej.uz/energosertiﬁkacija

Ēkas energosertiﬁkāts
Reģistrācijas numurs: BIS-ĒED-1-2017-433
Derīgs līdz: 31.03.2027.

Energosertiﬁkātam jābūt reģistrētam
Būvniecības informācijas sistēmā. Par to var
pārliecināties pēc energosertiﬁkāta reģistrācijas
numura – priekšā jābūt burtiem „BIS”

2012

2013

2014

2015

2016

Pārskatā par energoefektivitāti uzlabojošiem
pasākumiem sadaļā pie enerģijas uzskaites jābūt
norādītiem patēriņa datiem par pēdējiem 5 gadiem
Ja ēka nav apkurināta pēdējos 5 gadus pirms
projekta iesniegšanas, tad jāizpildās vismaz
vienam no šiem nosacījumiem
Ēka kopumā tiek apkurināta
vismaz 5 gadus pēdējo 7 gadu laikā

2015

2016

Ja ēkas ekspluatācijas periods ir sācies
pirms 7 gadiem vai ātrāk, jābūt
apkurinātai pēdējos 2 gadus

2017

Jāiesniedz tikai viens
energosertiﬁkāts – aktuālākais
(gadījumā, ja iepriekš izstrādāts cits,
piemēram, pagaidu energosertiﬁkāts)

Visām projektā paredzētajām attiecināmajām darbībām jāatbilst Pārskata
priekšlikumos uzskaitītajam. Ja nepieciešams īstenot papildu darbības
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai, energosertiﬁkāts atbilstoši
jāprecizē vai arī jāiesniedz sertiﬁcēta būvinženiera skaidrojums par minēto darbību iemesliem
un nepieciešamību.

Publicitātes aktivitātes atbilstoši Eiropas
Savienības fondu 2014. – 2020. gada
plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām
http://ej.uz/publicitate

PIV 1.6.1. sadaļā „Iznākuma rādītāji” jānorāda sākotnējā vērtība un gala vērtība.
Ietaupījuma vērtību var norādīt PIV 1.1. sadaļā „Projekta kopsavilkums: projekta
mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti”.

CITA PROJEKTA DOKUMENTĀCIJA
Būvdarbu izmaksu tāmēs jābūt
atsevišķi nodalītām vai viegli
identiﬁcējamām projekta
attiecināmajās un neattiecināmajās
izmaksās – norādītajiem risinājumiem ir
jāsakrīt ar energoaudita Pārskata
priekšlikumiem

1.pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 9. jūlija
noteikumiem Nr. 383
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Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai (Nr. 10.1.2.0/15/TP/011).

