Uzdotie jautājumi par „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa
„Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā”
Saīsinājumi:

Konkursa nolikums - Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumi Nr.11 „Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību
sektorā” nolikums” (ar grozījumiem: 19.07.2011. MK noteikumi Nr.570, kas stājas spēkā ar 27.07.2011.)
Vadlīnijas – vadlīnijas projektu iesniedzējiem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa
" Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā " ietvaros. Vadlīniju aktualizētā versija
atrodama
Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības
ministrijas
mājas
lapā:
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=13463
Atbildīgā iestāde – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Nr.
1.

2.

3.

4.

Uzdotais jautājums
Vai varu piedalīties projektā, ja jaunbūve ir
realizēta daļēji. Stāsts ir tāds, ka pēc projekta ir
uzbūvēta, bet nav nodota ekspluatācijā ēka, kurai
tagad tiek pieprojektēta klāt piebūve, kurā tad
atrastos katlumāja ar siltumsūkni. Acīmredzot šo,
jau uzbūvēto, ēku varētu ierakstīt zemesgrāmatā,
bet projekta materiāli, kur būtu redzams tas
siltumsūknis būtu tikai saskaņota projekta līmenī.
Māja šobrīd ir celtniecības stadijā un reģistrēta kā
jaunbūve un tajā ir plānots gan granulu katls, gan
kamīns, vai es šis abas lietas varu likt projektā,
gan granulu katlu, gan kamīnu un pretendēt uz
finansējumu?
Mēs vēlētos iesniegt savu projektu, bet situācija ir
tāda, ka pirms nepilna mēneša nomira mājas
īpašnieks un šobrīd ir reāli tikai viens mantinieks,
bet, lai šo mantinieku padarītu par īpašnieku
nepieciešams laiks. Mans jautājums ir, vai šādā
gadījuma var iesniegt projektu, ja projekta
iesniedzējs nav īpašnieks, bet vienīgais
iespējamais mantinieks?

- Ir nepabeigta jaunbūve Valmieras rajonā ( uz
manas meitas vārda-kārtojam pārlikšanu uz mani)
- hipotēka Swedbankā (uz manas meitas vārda, es
esmu galvotāja, kārtojam hipotēku uz šo īpašumu
uz manu vārdu)
- jaunbūvei paredzētā apkures sistēma ir Zemes
siltumsūknis (ir firmas tāme).
Vai varu pieteikties šim projektam (ar meitas
izsniegto pilnvaru-protams notariāli apstiprinātu),
kas vēl vajadzīgs?

5.

1. Vai šim projektam var pieteikties jebkurš
dzīvojamās mājas īpašnieks - fiziska persona, uz
kuras vārda ir reģistrēta dzīvojamā māja?

Atbilde
Jā, jaunbūvei ir jābūt ierakstītai Zemesgrāmatā uz
projekta iesniedzēja vārda līdz projekta iesniegšanas
brīdim atbildīgajā iestādē. (Projekta iesniegšanas
termiņš konkursa otrā kārtā ir 2011.gada
30.novembris).
Izmaksas ir attiecināmas pēc projekta līguma
noslēgšanas. Piebūves(katlumājas) izmaksas nav
attiecināmās izmaksas.
Jā, vienlaicīgi ievērojot konkursa nolikuma 16.1.punktu,
kas nosaka, ka uzstādot šķeldas vai biomasas katlu,
biomasas granulu vai malkas katlu un biomasas
kamīnu, kopējā uzstādītā jauda nedrīkst pārsniegt
50kW.
Atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu par projekta
iesniegumu apstiprināšanu (ja tas ir atbilstošs
kritērijiem), kad dzīvojamā ēka ir ierakstīta
Zemesgrāmatā uz mantinieka (projekta iesniedzēja)
vārda.
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar likuma „Par Latvijas
Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos
mehānismos” 101.panta pirmo un trešo daļu, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
projektu iesniegumu maksimālais vērtēšanas termiņš ir
noteikts 4 mēneši no projektu iesniegšanas termiņa, šajā
gadījumā, ja projektu iesniegšanas termiņš ir
30.novembris, tad iespējams (atkarībā no projektu
iesniegumu skaita II kārtā) vērtēšana turpināsies līdz
2012.gada 02.aprīlim.
Atbilstoši Civillikuma 994.pantam „Par nekustama
īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu
ierakstīts zemes grāmatās”
Jā, projekta iesniegumu var iesniegt. Ja Jūs esat kā
iesniedzējs, bet meita ir īpašnieks, tad Jums līdz ar
projekta iesniegumu ir nepieciešams iesniegt arī
notariāli apstiprinātu pilnvaru, kurā ir atrunātas
pilnvarojamās personas tiesības veikt visas darbības
saskaņā ar MK noteikumiem Nr.11.
Iesniedzot projekta iesniegumu, projekta iesnieguma
veidlapas 5.sadaļas apliecinājumu paraksta gan
īpašnieks, gan pilnvarotais.
Kā papildus dokumentu lūdzam iesniegt arī skaidrojumu
par sagaidāmo īpašumtiesību maiņu, norādot
paredzamo termiņu, kurā tas tiks izdarīts.
1. Projektam var pieteikties dzīvojamās mājas īpašnieks,
uz kura vārda ir reģistrēta, un Zemesgrāmatā ierakstīta
dzīvojamā māja.
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Vai tur tomēr arī pastāv kaut kādi kritēriji? Vai tā
var būt privātmāja, kur īpašniekam, projekta
iesniedzējam, pieder tikai puse no šīs mājas? Otra
puse pieder citam īpašniekam.

Atbilstoši konkursa nolikuma 10.3.apakšpunktam
projekta iesniegumu var iesniegt par visu māju, nevis
mājas daļu vai atsevišķu dzīvokli.
Atbilstoši konkursa nolikuma 8.punktam projektu var
iesniegt par dzīvojamo māju, ja tā ir
1) dārza māja - Projektu var iesniegt, ja dārza māja ir
ierakstīta Zemesgrāmatā uz projekta iesniedzēja vārda.
2) individuālā dzīvojamā māja vai vasarnīca-Projektu
var iesniegt, ja individuālā dzīvojamā māja vai
vasarnīca ir ierakstīta Zemesgrāmatā uz projekta
iesniedzēja vārda.
3)dvīņu vai rindu māja - Projekta iesniegumu var
iesniegt par katru dvīņu vai rindu mājas atsevišķo
īpašuma daļu (māju), kura ir ierakstīta Zemesgrāmatā
uz projekta iesniedzēja vārda, jo tas ir atsevišķs
īpašums (ar atsevišķu kadastra nr.). Tas nozīmē, ka
šādā gadījumā nav nepieciešams iesniegt projekta
iesniegumu par visu dvīņu vai rindu māju kopumā, jo
atsevišķā māja jeb mājas daļas ir arī atsevišķs īpašums.
Turklāt projekta iesniegumu iesniedz attiecīgās dvīņu
vai rindu mājas atsevišķās īpašuma daļas jeb mājas
īpašnieks.
Taču, ja uzstādot attiecīgo iekārtu, tiek skarta otra
īpašuma daļas jeb mājas īpašnieka īpašums, tad ir
nepieciešama pilnvara no otras īpašuma daļas jeb
mājas īpašnieka.
4) atsevišķu divu dzīvokļu māja - Projektu var iesniegt,
ja divu dzīvokļu mājas visi dzīvokļi ir ierakstīti
Zemesgrāmatā. Projekta iesniegumu saskaņā ar
nolikuma 7.2.apakšpunktu iesniedz dzīvokļu īpašnieku
izveidota biedrība.
5) triju vai vairāku dzīvokļu māja - Projektu var
iesniegt, ja triju vai vairāku dzīvokļu mājas visi dzīvokļi
ir ierakstīti Zemesgrāmatā. Projekta iesniegumu
saskaņā ar nolikuma 7.2.apakšpunktu iesniedz dzīvokļu
īpašnieku izveidota biedrība.

6.

2. Vai veidlapas 2.un 3.sadaļa arī ir jāizpilda
pašam mājas īpašniekam?

Ja dzīvojamai mājai ir vairāki īpašnieki, tie savā starpā
vienojas, kurš konkursā pārstāvēs visus mājas
īpašniekus un iesniedz notariālu pilnvaru, kurā būtu
atrunātas izvēlētās personas tiesības pārstāvēt pārējos
līdzīpašniekus konkursā un veikt visas darbības, kas
nepieciešamas
projekta
iesniedzēja
pienākumu
atbilstošai izpildei saskaņā ar MK noteikumiem Nr.11.
Projekta iesnieguma veidlapas 1.2. un 5.sadaļas
sākumā tiek norādīti visu dzīvojamās mājas īpašnieku
vārdi un uzvārdi un 5.sadaļas apliecinājumu paraksta
visi dzīvojamās mājas īpašnieki.

Nesen iegādājos māju, kuru visdrīzāk būs
jānojauc un jaunās mājas projekts visdrīzāk nebūs
gatavs līdz projekta iesniegšanas beigu termiņam.
Vai tas nozīmē, ka šajā projektā nevaru
piedalīties?

2. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai Jūs
varat piesaistīt ekspertu, bet varat aizpildīt arī pats.
Projektu konkursā uz finansējumu var pretendēt ar
ekspluatācijā nodotu dzīvojamo māju vai jaunbūvi, kas
ir ierakstīta zemesgrāmatā uz projekta iesniedzēja
vārda līdz projekta iesniegšanas brīdim atbildīgajā
iestādē.
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7.

Ir tāda, ka personai pieder vairākas ēkas (katra ir
ierakstīta zemesgrāmatā atsevišķi). Sakiet, vai
viens projekta iesniedzējs var iesniegt vairākus
iesniegumus - par katru ēku savu?

8.

Nolikumā it kā ir rakstīts, ka konkursam var
pieteikties tikai tad, kad būve ir nodota
ekspluatācijā, bet man šobrīd savrupmājas
būvniecība ir tikai projektēšanas stadijā. Bet
esmu plānojis apkurei uzstādīt siltumsūkni un
pabeigt siltumsūkņa uzstādīšanu līdz projektā
noteiktajam termiņam 01.11.2012.
Vai šādā gadījumā es varu pieteikties projektam
vai tomēr nē?

Jaunbūve atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 1.panta 13.punktam ir būve, kurai līdz tās
nodošanai
ekspluatācijā
atbilstoši
būvniecības
regulējošo normatīvo aktu prasībām izbūvēts nulles
cikls (t.i. izbūvēti pamati).
Jā. Lai vairākas ēkas pieteiktu projekta konkursam,
iesniedzējam par katru māju jāiesniedz atsevišķs
projekta iesniegums, pie nosacījuma, ka projekta
iesniedzējs ir attiecīgās mājas īpašnieks vai tā
pilnvarotā persona.
Atbilstoši konkursa nolikuma 8.2. un 8.3.apakšpunktiem
projektu konkursā uz finansējumu var pretendēt ar
ekspluatācijā nodotu dzīvojamo māju vai jaunbūvi, kas
ir ierakstīta zemesgrāmatā uz projekta iesniedzēja
vārda līdz projekta iesniegšanas brīdim atbildīgajā
iestādē.
Jaunbūve atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 1.panta 13.punktam ir būve, kurai līdz tās
nodošanai
ekspluatācijā
atbilstoši
būvniecības
regulējošo normatīvo aktu prasībām izbūvēts nulles
cikls (t.i. izbūvēti pamati).
Lai dzīvojamo māju reģistrētu Zemesgrāmatā kā
jaunbūvi, vispirms nepieciešams saņemt izziņu par
jaunbūvi, ko izsniedz būvvalde, izskatot iesniegumu
būvvaldei (par izziņas sagatavošanu par jaunbūvi),
inventarizācijas lietu, aktu par ēkas novietnes pārbaudi,
izziņu par ēkas adresi, kā arī zemes piederības
dokumentus. Kā nākamo būtu jāsaņem kadastra izziņu,
ko izsniedz Valsts Zemes dienests, tad notariāli
apstiprinātu nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatas
nodaļai, ar kuru jādodas uz Zemesgrāmatas nodaļu, lai
ierakstītu jaunbūvi Zemesgrāmatā.

9.

Ja pirmajā projektu iesniegšanas kārtā ir saņemts
projekta atteikums, pamatojoties uz punktu 2.5.4.
ar neatbilstību - projekta iesnieguma veidlapas

Jāņem vērā, ka projekta īstenošanas termiņš, saskaņā
ar nolikuma 4.punktu, ir noteikts ne vēlāk kā līdz
2012.gada 1.novembrim, bet nolikuma 58.1.apakšpunkts
nosaka, ka finansējuma saņēmējs pēc projekta
īstenošanas piecu gadu laikā nodrošina iekārtu
ekspluatāciju. Savukārt, nolikuma 59.punkts nosaka, ka
finansējuma saņēmējs trīs gadus pēc projekta
īstenošanas veic projekta rezultātu monitoringu. Ja no
monitoringa rezultātiem ir redzams, ka uzstādītās
iekārtas netiek ekspluatētas, tad atbildīgā iestāde,
saskaņā ar nolikuma 61.punktu, pieņem lēmumu par
projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu
atzīšanu par neattiecināmiem un finanšu instrumenta
līdzekļu atgūšanu.
Tas nozīmē, ka uzstādīto iekārtu faktiski ir jāsāk
ekspluatēt sākot ar 2012. gada apkures sezonas
sākumu. Līdz ar to aicinām nopietni izvērtēt kādā
būvniecības stadijā pašreiz atrodas Jūsu jaunbūve un
vai Jūsu rīcībā esošie finanšu resursi, kā arī veicamo
darbu kalendārais grafiks atļaus uzsākt projekta
ietvaros ēkā uzstādīto iekārtu ekspluatāciju sākot ar
2012.gada rudenī (apkures sezonas sākumu).
Citas nepilnības konkursa I kārtā iesniegtajā projekta
iesniegumā varēja būt.
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nav cauršūtas un sanumurētas, vai ar to ir
jāsaprot,
ka
citas
nepilnības
šajā
iesniegtajā projektā vairs nevar būt?

10.

Lūdzu paskaidrot atšķirību starp definīcijām
dvīņu un divu dzīvokļu mājas.
Mūsu gadījumā - ir divu dzīvokļu jau sen būvēta
māja, mūsu daļa ir apkurināma autonomi, nav
nekādu atkarību no otra saimnieka. Bet kaimiņš
jau nomira, un pagaidām nav neviena mantinieka.
Šajā situācijā mēs varam gatavot projektu? Kā es
saprotu, dvīņu māju gadījumā mēs varam
pretendēt atsevišķi. Bet kādas ir pazīmes un
atšķirības dvīņu un divu dzīvokļu mājai?

Atbilstoši konkursa nolikuma 36.1.apakšpunktam
vispirms tika vērtēta projekta iesnieguma atbilstība
noteikumu 4.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem
kritērijiem un, ja projekta iesniegums nebija atbilstošs
kaut vienam no minētajiem kritērijiem, vērtēšana netika
turpināta un projekts tika noraidīts.
Iesakām pirms projekta iesnieguma iesniegšanas
atbildīgajā iestādē aizpildīt konkursa nolikuma
4.pielikumu, lai pārbaudītu, vai iesniegums atbilst
visiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem. Tomēr šis
pielikums NAV JĀPIEVIENO iesniegumam, jo
vērtēšanu atbilstoši administratīvajiem kritērijiem veic
atbildīgā iestāde.
Lūdzam pievērst īpašu uzmanību neprecizējamiem
kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut
vienam no projektu iesnieguma neprecizējamiem
kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšana tiek
pārtraukta, kas nozīmē projekta iesnieguma
noraidīšanu.
Divu dzīvokļu dzīvojamā māja - brīvi stāvoša, kurā ir
divi
dzīvokļi.
Dzīvokļi var būt katrs savā stāvā, daļēji pārklāties pa
stāviem, nav atdalošas ugunsdrošas sienas.
Dvīņu māja – vienā zemesgabalā vai uz divu
zemesgabalu robežas, bloķētas ar kopēju ugunsdrošu
sienu, divas viendzīvokļa dzīvojamās mājas, kur katrai
ir sava ieeja.
Ja tā ir divu dzīvokļu māja, tad nepieciešama pilnvara
no otra īpašnieka. Ja otrs īpašnieks ir miris, lūdzam šos
apstākļus norādīt iesniedzot projekta iesniegumu,
pievienojot faktu apliecinošus dokumentus. Vides
aizsardzības reģionālās attīstības ministrija lēmumu par
projekta iesnieguma apstiprināšanu (ja tas ir atbilstošs
kritērijiem) varēs pieņemt tikai tad:
- ja iespējamais mantinieks ir piekritis projekta
īstenošanai ēkā un ir pilnvarojis otru mājas īpašnieku
veikt projekta aktivitātes ēkā saskaņā ar konkursa
nolikumu;
-ja iespējamais mantinieks ir iesniedzis mantošanas
apliecību vai zemesgrāmatā būs norādīts kā otrs ēkas
īpašnieks;
Būves veids ir norādīts inventarizācijas lietā, kura
atbilstoši konkursa nolikuma 25.5. apakšpunktam ir
jāpievieno projekta iesniegumam.

11.

Man būtu jautājums par šo projektu. Konkrēti
man interesētu šī projekta atbalsts šķeldas vai
salmu biomasas katlu, biomasas granulu vai
malkas katlu un biomasas kamīni ar kopējo
uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot) iegādei,
manam īpašumam Baltezera, Ādažu novadā.
Pārstāvu daudzdzīvokļu mājas 3 atsevišķus
dzīvokļus, sakiet, lūdzu, vai šādā gadījumā varu
piedalīties šajā projekta, jo tiktu izveidota vienota

Par projekta iesnieguma atbilstību lems vērtēšanas
komisija.
Atbilstoši konkursa nolikuma 8.1.5. apakšpunktam
konkursa ietvaros projektu var iesniegt par dzīvojamo
māju ja tā ir triju vai vairāku dzīvokļu māja -Projektu
var iesniegt, ja triju vai vairāku dzīvokļu mājas visi
dzīvokļi ir ierakstīti Zemesgrāmatā.
Projekta
iesniegumu
saskaņā
ar
nolikuma
7.2.apakšpunktu par triju vai vairāku dzīvokļu māju
iesniedz dzīvokļu īpašnieku izveidota biedrība.
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apkures sistēma visos 3 dzīvokļos?

12.

Sakiet, lūdzu, vai ir nepieciešams iekļaut
jebkādus noteiktus mērķus biedrības mērķu
sarakstā vai jebkādus specifiskus punktus
biedrības statūtos, lai veiksmīgi piedalītos
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklātā konkursā "Atjaunojamo
energoresursu izmantošana mājsaimniecību
sektorā"?

Lai piedalītos projektu konkursā kā vairāku dzīvokļu
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidotai
biedrībai, projekta iesniedzējam ir obligāti jāievēro šādi
nosacījumi:
- projekta iesniedzējs ir dzīvokļu īpašnieku izveidotā
biedrība;
- projekts tiek iesniegts par konkursa nolikuma
16.punktā minēto iekārtu iegādi un uzstādīšanu vairāku
dzīvokļu dzīvojamā mājā, kura atbilst vienai no
konkursa nolikuma 8.1.4. un 8.1.5.apakšpunktā
minētajām māju klasifikācijām;
- visi mājas dzīvokļi (katrs atsevišķi) ierakstīti
Zemesgrāmatā;
- projekta iesniegums tiek iesniegts par visu māju, nevis
mājas daļu vai atsevišķu dzīvokli (skat. nolikuma
10.3.apakšpunktu).
Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas dibināta,
lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas
gūšanas rakstura. Atbilstoši konkursa prasībām par
biedrības dibinātājiem var būt fiziskās personas.
Dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par diviem.
Biedrība ir juridiskā persona. Tā iegūst juridiskās
personas statusu ar brīdi, kad tā ierakstīta Biedrību un
nodibinājumu reģistrā.
Konkursa nolikums neregulē dzīvokļu īpašnieku
izveidotas biedrības statūtus, tomēr ņemto vērā
konkursa nolikuma 7.2. 25.2. apakšpunktā minēto:
„7.2. vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku izveidota biedrība, kas neveic saimniecisko
darbību un rīkojas vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku – fizisku personu – vārdā, kuru
attiecīgais nekustamais īpašums atrodas šo noteikumu
8.1.4. un 8.1.5.apakšpunktā minētajā dzīvojamā mājā”
un „25.2. ja projekta iesniegumu iesniedz šo noteikumu
7.2.apakšpunktā minētā biedrība, sēdes protokollēmums
atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz dzīvokļu
īpašumu, vai tā apliecināta kopija, kurā iekļautas šādas
ziņas:
25.2.1. norādītas projekta kopējās attiecināmās
izmaksas un biedrības līdzfinansējuma apjoms;
25.2.2. norādīta biedrības pilnvarotā persona, kas ir
tiesīga iesniegt projekta iesniegumu, kā arī veikt visas
darbības, kas nepieciešamas biedrības pienākumu
atbilstošai izpildei saskaņā ar šiem noteikumiem;
25.2.3. norādīts biedrības pārstāvēto dzīvokļu īpašnieku
saraksts (vārds, uzvārds, personas kods, adrese un
paraksts);”
iesakām biedrības statūtos atrunāt, ka biedrība neveic
saimniecisko darbību un ir izveidota ar mērķi piedalīties
konkursā „Atjaunojamo energoresursu izmantošana
mājsaimniecību sektorā” saskaņā ar Ministru kabineta
2011.gada 4.janvāra noteikumiem Nr.11 „Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta
konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana
mājsaimniecību sektorā” nolikums”. Biedrībai, ja tā
iesniedz projekta iesniegumu vieni no iesniedzamajiem
dokumentiem ir konkursa nolikuma 25.2.apakšpunktā
minētie un vajadzīgas gadījumā, piemēram ”biedrības
pārstāvēto dzīvokļu īpašnieku sarakstu” var norādīt
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13.

14.

Vai pretendējot projektu konkursā "Atjaunojamo
energoresursu izmantošana mājsaimniecību
sektorā II kārta" no dokumentācijas puses pietiek
ar atzīmi zemesgrāmatā (nodalījuma norakstā), ka
uz zemesgabala atrodas ekspluatācijā nenodota
būve - dzīvojamā māja (jaunbūve)? Pamats
atzīmes izdarīšanai zemesgrāmatas nodalījuma
norakstā ir būvvaldes Uzziņa "Par būvēm
īpašumā". Inventarizācija nav veikta (nav
inventarizācijas lietas numura).
Vai ir iespējams mainīt piegādātāju un uzstādītāju
pēc tam kad ir noslēgts līgums VARAM?
Ja ir tad kādi noteikumi?

15.

Vēlējos noskaidrot, ja jaunbūve ir būvēta kā
saimniecības ēka, kurā ir plānots dzīvot, vai ar
šādu arī var piedalīties projektā (atjaunojamo
energoresursu izmantošana mājsaimniecību
sektorā II kārta)? Ēka vēl nav nodota
ekspluatācijā!

16.

1. Vēlos precizēt. Ja privātai mājai ir vairāki
īpašnieki, kuri savā starpā ir iesnieguši
kopīpašuma līgumu(ieraksts zemesgrāmatā)! Vai
var projektu iesniegt viens no īpašniekiem?

2. Vai projektu var īstenot tikai vienas mājas
daļā?

17.

Man ir individuālā dzīvojamā māja, kurai gadu
atpakaļ ir veikta telpu pārbūve, līdz ar to telpu
plāni neatbilst esošajai, sākotnējai inventarizācijas
lietai.
Jautājums - vai pietiek ar stāvu telpu plānu
skicēm ar atzīmētiem izmēriem, kuru apstiprina
pats īpašnieks ar savu parakstu vai ir nepieciešami
oficiāli dokumenti, ja jā, kādi (kas apliecina stāvu
plānus un platības)?

statūtos un iesniegt kā statūtu izrakstu.
Ja Jūsu dzīvojamā ēka –jaunbūve ir ierakstīta
zemesgrāmatā, tad Jūs varat piedalīties konkursā un
pretendēt uz atbalstu.
Vienlaicīgi informējam, ka neatkarīgi no tā, vai Jūs,
iesniedzot
projekta
iesniegumu,
pievienosiet
zemesgrāmatas izziņu vai nē, vērtēšanas laikā
īpašumtiesības tāpat tiks pārbaudītas Valsts vienotajā
datorizētajā zemesgrāmatā.
Atbilstoši konkursa nolikuma 62.punktam projekta
iesniedzējam līdz projekta iesnieguma iesniegšanas
dienai jāveic vismaz trīs piegādātāju un trīs montētāju
piedāvājuma cenu aptauja.
Atbilstoši konkursa nolikuma 8.1. apakšpunktam
projektu var iesniegt par dzīvojamo māju, ja tā atbilst
vienai no šādām dzīvojamo māju klasifikācijām: dārza
māja; individuālā dzīvojamā māja vai vasarnīca; dvīņu
vai rindu māja un triju vai vairāku dzīvokļu māja.
Atbilstoši konkursa nolikuma 8.punktam mājai ir jābūt
ierakstītai zemesgrāmatā uz projekta iesniedzēja vārda.
1. Ja dzīvojamai mājai ir vairāki īpašnieki, tie savā
starpā vienojas, kurš konkursā pārstāvēs visus mājas
īpašniekus un iesniedz notariālu pilnvaru, kurā būtu
atrunātas izvēlētās personas tiesības pārstāvēt pārējos
līdzīpašniekus konkursā un veikt visas darbības, kas
nepieciešamas
projekta
iesniedzēja
pienākumu
atbilstošai izpildei saskaņā ar MK noteikumiem Nr.11.
Projekta iesnieguma veidlapas 1.2. un 5.sadaļas
sākumā tiek norādīti visu dzīvojamās mājas īpašnieku
vārdi un uzvārdi un 5.sadaļas apliecinājumu paraksta
visi dzīvojamās mājas īpašnieki.
2. Atbilstoši konkursa nolikuma 10.3. projekta
iesniegumu iesniedz par visu dzīvojamo māju, nevis
dzīvojamās mājas daļu vai atsevišķu dzīvokli;
Ja dzīvojamā mājā kaut viena telpa tiek izmantota,
piemēram, saimnieciskai darbībai, vai arī mājas
domājamā daļa vai dzīvoklis pieder juridiskai personai,
tad projekta iesniegumu par šādu māju iesniegt nevar.
Visai dzīvojamai mājai ir jāatbilst nolikumā esošām
prasībām, jo projektu iesniegumu iesniedz par visu
dzīvojamo māju, nevis par mājas daļu vai atsevišķu
dzīvokli.
Ja dzīvojamā mājā ir vairāki dzīvokļi, tad projekts ir
iesniegts par visiem dzīvokļiem, ja dzīvojamai mājai ir
vairāki stāvi, tas ir iesniegts par visiem stāviem.
Izņēmums ir pagrabstāvs un bēniņi, ja tie netiek
apkurināti.
Atbilstoši konkursa nolikuma 25.5. apakšpunktam
pietiek ar iesniegtu dzīvojamās mājas aktuālo stāvu
plānu kopiju ar apsildāmās platības eksplikāciju.
Dokumentu kopijas apliecina projekta iesniedzējs.
Iesniegumam pievieno dzīvojamās mājas aktuālo stāvu
plānu kopiju, kurā atzīmēta (iekrāsota, apvilkta)
apsildāmā platība un norādīta apsildāmās platības
eksplikācija. Norādītajai apsildāmajai platībai jāsakrīt
ar iesnieguma veidlapas 2.2.apakšpunktā norādīto
apsildāmo platību.
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Aicinām skatīt Vadlīnijas projektu iesniedzējiem trešo
nodaļu „Paraugi” (paraugs Nr.6).
Atbilstoši konkursa nolikuma 8.punktam mājai ir jābūt
ierakstītai zemesgrāmatā uz projekta iesniedzēja vārda.
Atbilstoši konkursa nolikuma 8.2.apakšpunktam mājai ir
jābūt nodotai ekspluatācijā līdz projekta iesnieguma
iesniegšanas dienai atbildīgajā iestādē.
Informējam, ka mājas būvniecībai/rekonstrukcijai ir
jānotiek saskaņā ar būvniecības jomu regulējošiem
normatīvajiem aktiem.
Ja ekspluatācijā nodotu māju plāno pārbūvēt
(rekonstruēt) un ir izstrādāts dzīvojamās mājas stāvu
plāns,
tad
projekta
iesniegumam
pievieno
inventarizācijas lietas kopiju mājas esošajam mājas
stāvoklim un jauno stāvu plānu kopiju.

18.

Ja māja ir nodota ekspluatācijā, bet patlaban
notiek būvdarbi (ir būvatļauja) Vai šādu
dzīvojamo māju var iesniegt projektā?

19.

Vai konkursa var piedalīties māja, kas atrodas
rekonstrukcijas stadija?
Ir būvatļauja, bet termins tai ir beidzies, projekts
apstiprināts. Māja ir zemesgrāmatā un pašlaik
skaitās kā vasarnīca.
Esošai mājai mainās apjoms, tā tiek paplašināta.
Kādi dokumenti ir jāiesniedz šādai mājai.
Gribam uzstādīt siltumsūkni un saules kolektoru
sistēmu. Māja ir jaunbūve, kas ierakstīta
zemesgrāmatā, bet nav nodota ekspluatācijā.
Iesākumā, projektējot un būvējot, domājām, ka
apkure būs ar šķidro kurināmo. Bet tā kā ir
iespēja piedalīties līdzfinansētā projektā, tad
varbūt ir vērts padomāt par kādu citu alternatīvu.
Mans jautājums būtu tāds - vai tas, ka apkures
katla sistēma neatradīsies mājās, bet blakus esošā
garāžā (saimniecības ēkā), ir problēma
līdzfinansējuma piesaistei vai nav? Jo, tā kā
apkure tika plānota ar dīzeļdegvielu, tad dēļ
smakas un ugunsdrošības, siltumtrase no
rūpnieciski izolētiem (Upanor) cauruļvadiem gan
siltajam ūdenim, gan apkurei tika izbūvēta blakus
esošā garāžā. Ēkas viena no otras atrodas 10m.
1) Nolikumā
("http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/downloa
d.php?file=files/text/KPFI/lik//11_2011_gr2011.p
df") iesniedzamo dokumentu sarakstā, punktā
25.5. norādīts, ka jāpievieno "dzīvojamās mājas
aktuālo stāvu plānu kopija ar apsildāmās platības
eksplikāciju" vai inventarizācijas lieta, ar norādītu
apsildāmo platību.
Jautājums- vai tas nepieciešams, ja ar no saules
baterijām iegūto elektrību netiek plānots apsildīt
telpas, bet tērēt tādām vajadzībām kā
veļasmašīna, elektriskā plīts, akvārija apsilde un
tamlīdzīgi?

Ja ekspluatācijā nodotu māju plāno pārbūvēt
(rekonstruēt) un ir izstrādāts dzīvojamās mājas stāvu
plāns,
tad
projekta
iesniegumam
pievieno
inventarizācijas lietas kopiju mājas esošajam mājas
stāvoklim un jauno stāvu plānu kopiju.

2) Vai ir atļauts uzstādīt saules baterijas uz
saimniecības ēkas (kas atrodas uz tā paša
zemesgabala un ir ierakstīts zemesgrāmatā)
jumta, ja saimniecības ēkas jumts "ir vērsts uz

2) Saules baterijas var uzstādīt uz saimniecības ēkas
jumta.
Svarīgi, ka saules bateriju saražotā elektroenerģija tiks
novadīta dzīvojamā mājā un izmantota mājas

20.

21.

Apkures iekārta var atrasties ārpus dzīvojamās mājas
(saimniecības ēkā). Vienlaicīgi ievērojot, ka iekārtas
saražotā siltumenerģija tiks izmantota tikai dzīvojamā
mājā un, ka saimniecības ēku nedrīkst apkurināt.
Atbilstoši konkursa nolikuma 58.2. apakšpunktam
elektroenerģija vai siltumenerģija, kas tiks saražota ar
šo noteikumu 16.punktā minētajām projekta iesniegumā
iekļautajām iekārtām, tiks izmantota mājsaimniecības
(tas ir, pašpatēriņa) vajadzībām.

1) Projekta iesnieguma veidlapas 2.2.sadaļas 7.punktā
kopējo apsildāmo platību norāda arī tad, kad projekta
iesniedzējs vēlas uzstādīt iekārtu, kas ražo
elektroenerģiju. Kā arī atbilstoši 25.5.punktam
jāpievieno dzīvojamās mājas aktuālo stāvu plānu kopija
ar apsildāmās platības eksplikāciju vai minētās
dzīvojamās mājas aktuālās inventarizācijas lietas
kopija, kurai pievienoti stāvu plāni ar apsildāmās
platības eksplikāciju.
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dienvidiem", bet dzīvojamās ēkas jumts ir vērsts
pret austrumiem/rietumiem un konstrukcijas
īpatnību dēļ (dažādi leņķi, "lūzumi" un
tamlīdzīgi) nav piemērots saules bateriju
uzstādīšanai? Vai tomēr tas nav atļauts un saules
baterijas obligāti jāuzstāda tieši uz dzīvojamās
ēkas jumta?

vajadzībām (pašpatēriņam).

3) Ir daudz un dažādi saules bateriju un invertoru
ražotāji. Kā lai, izvēloties montētāju, zina, ka
montētājam ir konkrētā ražotāja sertificēts
speciālists?
Un, ko darīt, ja no piegādātājiem saņemtajos
piedāvājumos atrodas saules baterijas vai
invertors, kuru ražotājs nav sertificējis vismaz 3
montētājus, starp kuriem varētu veikt cenu
aptauju?
Vai saules bateriju gadījumā ir pietiekami, ja
montētājs ir montējis 3 jebkādas jaudas, jebkura
ražotāja saules baterijas un (vai) invertorus?

3) Projekta iesniedzējam, izvēloties piegādātāju un
montētāju, cenu aptauja jāveic starp tiem piegādātājiem
un montētājiem, kuri atbilst konkursa nolikuma
63.punkta prasībām.
Konkursa nolikuma 63.3.4.apakšpunkts nosaka, ka
montētājam ir jābūt vismaz vienam iekārtas ražotāja
izsniegtajam servisa apkopes un montāžas darbu
speciālista sertifikātam katrā no tehnoloģiju veidiem,
kurus montētājs piedāvā uzstādīt. Bez tam montētājam
ir jāveic vismaz 3 iekārtu uzstādīšana un apkalpošana
katrā no tehnoloģiju veidiem, kurus montētājs piedāvā
uzstādīt (konkursa nolikuma 63.3.2.apakšpunkts).
Montētājam var būt pieredze lielāku vai mazāku saules
kolektoru un vēja ģeneratoru jaudu uzstādīšanā par
konkursa nolikumā noteikto.

22.

Vai projekta iesniegumam ir nepieciešams
pievienot cenu aptaujas piedāvājumus no trijiem
piegādātajiem un montētājiem? Ko nozīmē frāze
vadlīnijās, ka cenu aptauju vēlams veikt rakstiski?
Vai ir derīgas cenu aptaujas, ko es veicu
elektroniski pa e-pastu?

23.

Vai konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti,
kuros tiks iegādāts un uzstādīts tikai malkas katls,
vai arī katls drīkst būt jauktais - biomasas granulu
vai malkas katls?
No MK noteikumu Nr.11 16.punkta šķiet, ka tas
varētu būt jauktais, bet no Noteikumu 3.pielikuma
– ka tikai un vienīgi vai nu biomasas granulu, vai
malkas katls. Kā īsti ir?

24.

Uzņēmums „x” nodarbojas gan ar dziļurbumu
(artēzisko urbumu), gan ar ģeotermālo urbumu
ierīkošanu.
Šajā sakarā ar mums ir sazinājies viens
potenciālais KPFI programmas dalībnieks
(mājsaimniecība) ar vēlmi uzstādīt siltumsūkni un
ierīkot ģeotermālos urbumus. „x” nav montētāju
sarakstā un pašlaik nevaram paspēt savākt visus
formālos dokumentus, kas ir nepieciešami, lai Jūs
varētu izskatīt mūsu uzņēmuma iekļaušanu

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā ir pieejams
informatīvais saraksts ar montētājiem, kuri izpilda MK
noteikumu Nr.11 63.punkta prasības. Tādejādi ir
ieteicams izmantot minēto sarakstu, lai novērstu
pārpratumus un atvieglotu komersantu atlases procesu.
Konkursa nolikums nenosaka ierobežojumus kādā veidā
jāveic cenu aptauja. Taču iesakām cenu aptauju veikt
rakstiski jo, ja vērtēšanas komisijai vērtēšanas laikā
radīsies neskaidrības par cenu aptaujas rezultātiem,
projekta iesniedzējam būs pieejami pamatojoši
dokumenti.
Projekta iesniedzējs visu nepieciešamo informāciju
ieraksta projekta iesnieguma 2.4.sadaļā un apliecina ar
savu parakstu (kas tostarp nozīmē, ka projekta
iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa).
Konkursa ietvaros var iegādāties arī jauktu malkas un
granulu katlu, kas kvalificēsies kā biomasas granulu
katls (skat. Konkursa nolikuma 3.pielikuma 1.tabulas
1.2.apakšpunktu). Vēršam uzmanību, ka katrai iekārtai
ir kopējo maksimālo attiecināmo izmaksu
ierobežojums, kas biomasas granulu katlam ir 116
Ls/kW. Turklāt minētajās izmaksās ietilpst ne tikai
iekārtas iegādes izmaksas, bet arī uzstādīšanas,
pieslēgšanas, ieregulēšanas un dalīto vadības sistēmu
uzstādīšanas izmaksas.
Ja siltumsūkni piegādās un uzstādīs firma, kura ir
montētāju un piegādātāju sarakstā, tad viņiem arī ir
jāgarantē iekārtas darbību.
Projekta iesniedzējam atbilstoši konkursa nolikuma XI
sadaļā noteiktajai kārtībai ir jāveic piegādātāju un
montētāju cenu aptauja un jāizvēlas viens lētākais
piegādātājs un viens lētākais montētājs. Cenu aptaujai
projekta iesniedzējs var izvēlēties tikai tos piegādātājus
un montētājus, kas atbilst MK noteikumu Nr.11
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sarakstā.
Šajā sakarā vēlamies jautāt vai neskatoties uz to,
ka neesam augstāk minētajā sarakstā, mēs varam
piedalīties šīs mājsaimniecības siltumsūkņa un
ģeotermālo urbumu izveides procesā un pēc tam
viņi varēs pretendēt uz KPFI līdzfinansējumu?
Siltumsūkni piegādās un uzstādīs uzņēmums, kurš
ir iekļauts jūsu sarakstā, savukārt mēs plānojam
ierīkot pašus ģeotermālos urbumus!
Lūdzu informējiet par kārtību, kā būtu jārīkojas
šai mājsaimniecībai, ja viņi izvēlas mūs kā
ģeotermālo urbumu ierīkotājus? Vai šī
mājsaimniecība var pretendēt uz KPFI
līdzfinansējumu arī pašu ģeotermālo urbumu
izbūvē?

25.

1. Vai divas mājas, kuras pieder vienai fiziskai
personai var pieteikties ar vienu pieteikumu vai
katrai mājai ir jāsagatavo savs pieteikums?

2.Ja dzīvojamā mājā ir reģistrēta SIA juridiskā
adrese, vai tāda māja var pieteikties šī projekta
realizēšanai?

3.Ja māja tikai tagad tiks nodota ekspluatācijā un
tai nav rēķini par kurināmo un elektrību
2009.gadā, vai līdz ar to mēs zaudējam
papildpunktus un kā var veikt rādītāju
salīdzināšanu.

63.punkta prasībām.
Veicot cenu aptauju ir svarīgi noteikt detalizētas
prasības (tehniskās specifikācijas prasības) iekārtai.
Tātad šajā gadījumā ja projekta iesniedzējs vēls ierīkot
siltumsūkni ar ģeotermālo urbumu, tad veicot
piegādātāju montētāju aptauju šī specifikācija arī
jānorāda un attiecīgi jāizvēlas viens no lētākajiem kurš
piedāvā šādu risinājumu.
Atbilstoši konkursa nolikuma 63.3.2. apakšpunktam
montētājam - ģeotermālo urbumu veicējam ir jābūt
pieredzei vismaz trijos objektos ģeotermālo urbumu
veikšanas darbos, ko apliecina Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsniegtā zemes
dzīļu izmantošanas licence vai Valsts vides dienesta
izsniegtā zemes dzīļu izmantošanas licence.
Ja komersants neizpilda kaut vienu no konkursa
nolikuma 63.punkta prasībām (piem., montētājs nav
veicis vismaz 3 dziļurbumus, ko apliecina Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsniegtā
zemes dzīļu izmantošanas licence vai Valsts vides
dienesta izsniegtā zemes dzīļu izmantošanas licence),
tas nevar tikt reģistrēts ministrijas piegādātāju un
montētāju informatīvajā sarakstā un projekta
iesniedzējs (mājsaimniecība) nevar izvēlēties šādu
komersantu cenu aptaujai.
1. Lai vairākas ēkas pieteiktu projekta konkursam,
iesniedzējam par katru māju jāiesniedz atsevišķs
projekta iesniegums, pie nosacījuma, ka projekta
iesniedzējs ir attiecīgās mājas īpašnieks.
2. Katrs gadījums ir jāizvērtē individuāli. Taču, ja
dzīvojamai mājai ir piešķirta uzņēmuma juridiskā
adrese, bet saimnieciskā darbība netiek veikta,
jāizvērtē, vai uzņēmuma bilancē netiek uzrādīti ar māju
(vai dzīvokli) saistītie izdevumi.
Piemēram, ja mājas (vai dzīvokļa) elektrības rēķini tiek
uzrādīti uzņēmuma bilancē, tad tiek uzskatīts, ka
saimnieciskā darbība šajā mājā tiek veikta. Konkursā
piedalīties nevar, jo netiek izpildīta konkursa nolikuma
10.2.apakšpunkta prasība. Savukārt, ja minētie
izdevumi nav atrodami uzņēmuma bilancē un tos
apmaksā fiziskā persona, tad konkursā piedalīties var.
3. Atbilstoši konkursa nolikuma 41.punktam, ja finanšu
instrumenta kopējais pieprasītais finansējums
nepārsniedz konkursa nolikuma 3.punktā minēto
summu, projekta iesnieguma vērtēšanu atbilstoši
kvalitātes kritērijiem neveic un finansējumu piešķir
visiem projektiem, kas atbilst administratīvās vērtēšanas
kritērijiem
Atbilstoši konkursa nolikuma 25.3. ja projekta
iesniedzējs vēlas saņemt papildpunktus kvalitātes
vērtēšanā atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem,
jāiesniedz dokumenti, kas apliecina kopējo
siltumenerģijas patēriņu apkurei 2009.gadā.
Taču šī 25.3.apakšpunktā minētās prasības nav
obligātas. Ja projekta iesniedzējs tās neizpilda, tad
projekta kvalitātes vērtēšanas laikā par attiecīgo
kvalitātes vērtēšanas kritēriju projekts saņems „0”
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punktus.
Atbilstoši konkursa nolikuma 5.pielikumam visiem
projekta iesniegumiem, kuri atbilst visiem
administratīvās vērtēšanas kritērijiem punkti tiek
piešķirti pēc 1. un 2. kvalitātes vērtēšanas kritērija un
papildus punkti pēc 3 kvalitātes kritērija tiem, kuri ir
iesnieguši dokumentus, kas apliecina kopējo
siltumenerģijas patēriņu apkurei 2009.gadā.
Atbilstoši konkursa nolikuma 8.punktam projektu var
iesniegt par dzīvojamo māju ja tā atbilst vienai no
šādām dzīvojamo māju klasifikācijām: dārza māja,
individuālā dzīvojamā māja, vasarnīca, dvīņu vai rindu
māja, atsevišķu divu dzīvokļu māja, triju vai vairāku
dzīvokļu māj, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā.
Šajā gadījumā, ja ēka ir ierakstīta zemesgrāmatā kā
palīgēka, tas neatbilst konkursa nolikuma prasībām un
konkursā piedalīties nevar.
Nē, par vienu (katru) māju drīkst iesniegt vienu projekta
iesniegumu.

26.

Vēlētos zināt vai ir iespējams iegūt augstāk
minēto līdzfinansējumu palīgēkas (jaunbūves)
apkures izbūvei, ja minētajā jaunbūvē paredzēts
dzīvot vismaz 5 gadus (pēc nepieciešamība šo
termiņu var apstiprināt notariāli kā apņemšanos),
kamēr tiek būvēta dzīvojamā ēka.

27.

Vai uz vienas ielas esošas vairākas privātmājas
kopā var iesniegt projektu?

28.

1.Vai man ir noteikti, manā gadījumā, malkas
apkures katls ir jāpērk pie Piegādātāja, kuram ir
noslēgts līgums?

1.Projekta iesniedzējs cenu aptaujai izvēlas tikai tos
piegādātājus un montētājus, kas atbilst MK noteikumu
Nr.11 63.panta prasībām. Ieteikums ir izvēlēties
piegādātājus un montētājus no atbildīgās iestādes
tīmekļa vietnē ievietotā informatīvā saraksta, jo šajā
sarakstā ir tikai tie uzņēmumi, kas atbilst MK noteikumu
prasībām. Informatīvais saraksts ir atrodams šeit:
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/proje
kti/?doc=13463
Tad, kad Jūs kā finansējuma saņēmējs būsiet noslēdzis
projekta līgumu ar VIF un atbildīgo iestādi, Jums
jāgriežas pie tā piegādātāja, kas cenu aptaujas rezultātā
izvēlēts kā lētākais un ir iekļauts apstiprinātajā projekta
iesniegumā. Ar attiecīgo piegādātāju Jums ir jāslēdz
līgums, kurā ir jāatrunā piegādes nosacījumi u.tml.

2.Ja esmu jau iegādājusies katlu šā gada
septembrī es arī varu
piedalīties projektu iesniegšanā?

2.Nē. Atbilstoši konkursa nolikuma 18.4.apakšpunktam,
projekta izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmām, ja
radušās pēc projekta līguma, kas noslēgts starp
atbildīgo iestādi, finansējuma saņēmēju un VIF par
projekta īstenošanu noslēgšanas.
Nolikuma 19.6.apakšpunkts nosaka, ka iekārtu
būvniecības, uzstādīšanas, pieslēgšanas un
ieregulēšanas izmaksas ir uzskatāmas par
neattiecināmām, ja minētās iekārtas ir iegādātas pirms
līguma par projektu īstenošanu noslēgšanas.

Kad beidzas otrā kārta konkursa "Atjaunojamo
energoresursu izmantošana mājsaimniecību
sektorā"? Es vēl neiesniedzu projekta iesniegumu
(es nepiedalījos konkursa pirmajā kārtā), es varu
piedalīties konkursa otrajā kārtā?

Projektu iesniegumi konkursa "Atjaunojamo
energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā"
otrajā kārtā ir jāiesniedz līdz 2011.gada 30. novembrim

29.

Pirms projekta iesniegšanas, aicinām iepazīties ar
konkursa nolikumu, kurš ir atrodams VARAM
mājaslapā
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/proje
kti/?doc=13463 sadaļā Normatīvie akti.
Sadaļā Vadlīnijas ir atrodamas vadlīnijas projektu
iesniedzējiem, kurās sīkāk ir skaidrots konkursa
nolikums un iesnieguma veidlapas aizpildīšana.
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/proje
kti/majsaimn2/?doc=13458.
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Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un
iesniegšanu var sūtīt uz elektroniskā pasta adresi
microgen_kpfi@varam.gov.lv .
Aicinām piedalīties arī bezmaksas semināros. Sīkāka
informācija par tiem:
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/proje
kti/majsaimn2/?doc=13460
30.

Man ir sekojošs jautājums. Atbilstoši projektu
konkursa vadlīnijām projektus konkursā var
iesniegt par
- ēku, kas klasificējas kā dzīvojamā māja vai
- ekspluatācijā nodotu dzīvojamo māju vai
jaunbūvi.
Mūsu gadījumā gribam iesniegt projektu par ēku,
kura Zemesgrāmatā ir iereģistrēta kā kūts, bet
šobrīd ir uzsākta tās rekonstrukcija par dzīvojamo
ēku. Būvvalde ir izsniegusi būvatļauju, bet
Zemesgrāmatā joprojām šī ēka ir reģistrēta kā
kūts.

31.

32.

Vai šis projekts attiecas tikai uz jaunbūvēm, kuras
vēl tikai tiek celtas vai arī finansējumu iespējams
dabūt jau uzceltai un nodotai ekspluatācijā
privātmājai? Jautājums ir par siltumsūkni,
māja pabeigta 3 gadus atpakaļ, apkures veids
siltumsūknis. Vai iespējams dabūt finansējumu
šādā veidā jau gatavai mājai, ja jā, tad kādi
dokumenti nepieciešami?

Vai ir kas zināms par to vai II kārtā drīkst iesniegt
arī tie, kas ir apstiprināti I kārtā ?

Atbilstoši konkursa nolikuma 8.punktam projektu var
iesniegt par dzīvojamo māju, ja tā atbilst vienai no
šādām dzīvojamo māju klasifikācijām: dārza māja,
individuālā dzīvojamā māja, vasarnīca, dvīņu vai rindu
māja, atsevišķu divu dzīvokļu māja, triju vai vairāku
dzīvokļu māja, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā.
Ierakstam zemesgrāmatā ir jābūt uz projekta
iesniegšanas brīdi.
Šajā gadījumā, ja ēka ir ierakstīta zemesgrāmatā kā
kūts, tas neatbilst konkursa nolikuma prasībām un
konkursā piedalīties nevar, kamēr nav ierakstīta
zemesgrāmatā kā dzīvojamā ēka.

Konkursa ietvaros projektu var iesniegt gan par
ekspluatācijā nodotu dzīvojamo māju, gan jaunbūvi.
Obligāts ir nosacījums, ka dzīvojamai mājai vai tās
jaunbūvei obligāti ir jābūt ierakstītai zemesgrāmatā, un
īpašuma tiesībām jābūt nostiprinātām uz projekta
iesniedzēja vārda.
Izmaksas par siltumsūkni, ko Jūs esat uzstādījis pirms
projekta līguma noslēgšanas nav attiecināmas.
Atbilstoši konkursa nolikuma 18.4.apakšpunktam,
projekta izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmām, ja
radušās pēc projekta līguma, kas noslēgts starp
atbildīgo iestādi, finansējuma saņēmēju un VIF par
projekta īstenošanu noslēgšanas. Jūs šajā mājā varat
uzstādīt citu tehnoloģiju.
Par dokumentu iesniegšanu un citiem konkursa
nosacījumiem, lūdzu, skatiet informāciju VARAM mājas
lapā pēc adreses:
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/proje
kti/?doc=13463
Š.g 4.oktobrī ir apstiprināti grozījumi MK noteikumos
Nr.11. Pēc šo grozījumu stāšanās spēkā konkursa otrajā
kārtā drīkstēs piedalīties arī tie, kuru projekti tika
apstiprināti pirmajā kārtā. Tomēr par vienu un to pašu
dzīvojamo māju konkursa ietvaros varēs saņemt
atbalstu ne vairāk kā 7000 latu apmērā. Tādejādi tie
projektu iesniedzēji, kas saņēma konkursa pirmajā kārtā
finansējumu, piemēram, 3000 latu apmērā, konkursa
otrajā kārtā tai pašai dzīvojamai mājai var pieprasīt ne
vairāk kā 4000 latus.
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33.

34.

Vakar biju seminārā par atklātā projektu konkursa
„Atjaunojamo energoresursu izmantošana
mājsaimniecību sektorā” otro kārtu. Par konkursu
informēsim savus lasītājus. Lai materiāls būtu
profesionālāks un lasītājiem interesants - vēlētos
noskaidrot, vai pirmajā konkursa kārtā bija
iesniegts kāds projekts no Ziemeļlatgales (Balvu,
Baltinavas, Viļakas un Rugāju novads)?
Vēlos uzdot sekojošus jautājumus par
programmu "Atjaunojamo energoresursu
izmantošana mājsaimniecību sektorā".
1) nesen parādījās informācija, ka MK pieņēmis
grozījumus programmā, kas nosaka, ka
tiks pagarināts projektu iesnieguma termiņš?
Kāds būs jaunais termiņš?
2) cik saprotu pēc jaunajiem noteikumiem par 1
ēku var iesniegt projektu vairākas reizes
nepārsniedzot 7000 Ls KPIF finansējumu.
jautājums: Vai var gatavot projekta iesniegumu
2.kārtai saules kolektora iegādei, ja pašreiz tiek
īstenots projekts par apkures katla iegādi, taču
līdz 2.kārtas projekta pieteikuma noslēgumam
netiks paspēts pabeigt pilnībā darbus un
sagatavot noslēguma atskaiti ?

35.

Krietnu laiku atpakaļ interesējos par iespēju
pieteikties projektam, lai ierīkotu apkures katlu
privātmājā.

Konkursa pirmajā kārtā tika iesniegti projekti no
daudziem Latvijas novadiem, tomēr konkrēta statistika
par Ziemeļlatgali nav. Ar pirmās kārtas konkursa
rezultātiem Jūs varat iepazīties šeit:
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/proje
kti/majsaimn/?doc=11381 .

1) Š.g. 12.oktobrī stājās spēkā grozījumi MK
noteikumos Nr.11, kā rezultātā projektu iesniegumu
iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 30.11.2011.

2) Lūdzu ņemt vērā atbildi uz 1) jautājumu. Jūs varat
piedalīties konkursa otrajā kārtā, taču kopējais
pieprasītais KPFI finansējums pirmajai un otrajai
kārtai kopā vienai dzīvojamai mājai nedrīkst pārsniegt
7000 Ls.
Attiecībā uz konkursa I kārtas ietvaros noslēgto
projekta līgumu, Jums projekta izpildes termiņš ir
noteikts projekta līgumā.
Konkursa II kārtas ietvaros projekti jāpabeidz līdz
2012.gada 1.novembrim.

Skatīt atbildi uz 29.jautājumu

Cik noprotu vēl šobrīd konkurss ir aktuāls un tajā
var pieteikties, bet es īsti nevaru noorientēties
mājas lapā un atrast detalizētu informāciju par
visām darbībām, kas man būtu jāveic šajā sakarā.
Vai varat man lūdzu atsūtīt informāciju vai
kontakpersonu, kas varētu man izskaidrot
veicamās darbības.
36.

Vai konkursam "Atjaunojamo energoresursu
izmantošana mājsaimniecību sektorā" privātmājas
2002.gada inventarizācijas plāns ir derīgs , jeb
jāpasūta jauns, kaut arī mājas plānojumā izmaiņu
nav. Mājas, kura celta padomju laikos, projekta
dokumentācijas arhitektūras sējums nav
saglabājies.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.11 25.5.apakšpunktam,
projekta iesniegumam jāpievieno dzīvojamās mājas
aktuālā stāvu plānu kopija ar apsildāmās platības
eksplikāciju vai aktuālās inventarizācijas lietas kopija,
kurai pievienoti stāvu plāni ar apsildāmās platības
eksplikāciju.
Līdz ar to, ja Jums ir inventarizācijas plāns no
2002.gada un tas atbilst esošajai situācijai, tad to arī
iesniedziet.

37.

Sakiet, lūdzu, vai es kā dzīvojamās mājas 50%
domājamo daļu īpašnieks arī varu piedalīties

Atbilstoši MK noteikumu Nr.11 7.1.apakšpunktam,
projekta iesniedzējs ir dzīvojamās mājas īpašnieks, uz
kura vārda reģistrēta dzīvojamā māja, par kuru
iesniegts projekts.
Ja dzīvojamai mājai ir vairāki īpašnieki, tad viņi
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vienojas par to, kurš
konkursā pārstāvēs visus mājas īpašniekus, un notariāli
apliecina izvēlētās personas tiesības rīkoties pārējo
īpašnieku vārdā, iesniedzot notariāli apliecinātu
pilnvaru un projekta iesnieguma 5.sadaļas sākumā tiek
norādīti visu dzīvojamās mājas īpašnieku vārdi un
uzvārdi un apliecinājumu paraksta visi dzīvojamās
mājas īpašnieki.

38.

39.

40.

41.

Seminārā 05.10.2011 Atjaunojamo energoresursu
izmantošana mājsaimniecību sektorā II kārta tika
stāstīts par piegādātāju un montieru sarakstu.
Atverot norādīto adresi:
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI
/projekti/majsaimn2/?doc=13461
atradu prasības piegādātājiem un montētājiem, bet
saraksta nav
Lūdzu, palīdziet ar padomu. Man lieta sekojoša:
pirms pāris nedēļām izdomājām, ka, lai
samazinātu mājsaimniecības tēriņus par
elektroenerģiju, savā privātmājā pasūtīsim un
uzstādīsim vēja ģeneratoru. Tāpat veicām cenu
aptauju un atraduši piemērotāko un izdevīgāko
variantu, to pasūtījām un jau iemaksājām avansu.
Tagad uzzinājām, ka vēl līdz 01.novembrim var
iesniegt pieteikumu projektam „Atjaunojamo
energoresursu izmantošana mājsaimniecību
sektorā II kārta”. Vai ir vēl kāda iespēja to darīt?

Situācija sekojoša. 1/2 mājas ir reģistrēta uz vīru
un otra 1/2 uz sievas vārda zemesgrāmatā. Vai
obligāti ir iet pie notāra un pilnvarot otro pusīti
iesniegt pieteikumu, jeb var darīt kā dažos
projektos , kur iesniedzēji ir 2 cilvēki.
Informāciju ieguvu no I.kārtas rezultātiem.

Mani interesē vēja ģeneratora pieslēgums
Latvenergo tīklam un norēķini.

Turklāt, atbilstoši noteikumu 10.2.apakšpunktam,
projekts ir jāiesniedz par visu dzīvojamo māju, nevis tās
daļu. Tas nozīmē, ja dzīvojamai mājai ir vairāki
dzīvokļi, tad par visiem dzīvokļiem, ja ir vairāki stāvi,
tad par visiem stāviem (izņēmums ir bēniņi un
pagrabstāvs, ja tie nav apkurināmi).
Piegādātāju un montētāju saraksts atrodams atbildīgās
iestādes mājas lapas apakšējā daļā
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/proje
kti/?doc=13463

Lūdzam skatīt sagatavoto atbildes 1.punktu uz
34.jautājumu.
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši konkursa nolikuma
18.4.apakšpunktam, projekta izmaksas ir uzskatāmas
par attiecināmām, ja radušās pēc līguma par projekta
īstenošanu noslēgšanas. Nolikuma 19.6.apakšpunkts
nosaka, ka iekārtu būvniecības, uzstādīšanas,
pieslēgšanas un ieregulēšanas izmaksas ir uzskatāmas
par neattiecināmām, ja minētās iekārtas ir iegādātas
pirms līguma par projektu īstenošanu noslēgšanas.
Līdz ar to Jūs nevarat piedalīties konkursā ar iekārtu,
par kuru jau ir veikts maksājums.

Ja dzīvojamai mājai ir vairāki īpašnieki, tad viņi
vienojas par to, kurš konkursā pārstāvēs visus mājas
īpašniekus, un notariāli apliecina izvēlētās personas
tiesības rīkoties pārējo īpašnieku vārdā, iesniedzot
notariāli apliecinātu pilnvaru un projekta iesnieguma
5.sadaļas sākumā tiek norādīti visu dzīvojamās mājas
īpašnieku vārdi un uzvārdi un apliecinājumu paraksta
visi dzīvojamās mājas īpašnieki.
Tātad ir jāiesniedz gan notariāli apliecināta pilnvara,
gan projekta iesniegumu paraksta visi mājas īpašnieki.
Atbilstoši konkursa nolikuma 58.2 punktam saražotā
siltumenerģija un elektroenerģija tiek izmantota
mājsaimniecības pašpatēriņam. Normatīvajos aktos nav
paredzēts saldo princips (neto uzskaite), kad no patērētā
elektroenerģijas apjoma tiek atskaitīts tīklā nodotais
apjoms un maksāts tikai par starpību. Šāds princips ir
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paredzēts topošajā Atjaunojamās enerģijas likumā –
likumprojekts pirmajā lasījumā apstiprināts Saeima
09.06.2011. Kamēr nav pieņemts Atjaunojamās
enerģijas likums - tīklā nodotais elektroenerģijas
apjoms netiek saldēts un ņemot vērā konkursa nolikumā
noteikto, saražotā elektroenerģija jāizmanto
pašpatēriņam un par to nav iespējams saņemt samaksu.
Par vēja ģeneratoru (ar jaudu līdz 10 KW) vai saules
bateriju (ar jaudu līdz 10 KW) pieslēgšanu AS „Sadales
tīkls” elektrotīklam kārtību lūdzam griezties A/S
„Sadales tīkls”. Lūdzam skatīt papildus prezentāciju
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
mājas lapā
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/proje
kti/majsaimn2/?doc=13460 .

42.

Visu laiku tiek rēķināts C02 emisijas
samazinājums. Attiecībā pret ko? Kas ir izejas
punkts? Mūs visus neapkalpo viena katlumāja,
nedz arī savā namā izmantojam vienādas apkures
sistēmas ar identisku kurināmo.

Emisijas samazinājums tiek rēķināts attiecībā pret esošo
apkurē izmantoto kurināmo. Pārejot uz atjaunojamo
energoresursu tehnoloģijām izrēķinām faktisko CO2
emisiju samazinājumu. Lūdzam skatīt konkursa
nolikuma 1. un 3.pielikumu un Vadlīniju projektu
iesniedzējiem 40-44.lpp.

43.

Vai es varu piedalīties konkursā par atjaunojamās
enerģijas izmantošanai mājsaimniecībā, ja būtu
vēlme uzstādīt nelielas jaudas vēja ģeneratoru
kombinācijā ar saules baterijām, kas kalpotu
pagalma apgaismojumam, ūdens piegādei mājā
(no akas vai dziļurbuma), apgaismojumam
dzīvojumā mājā, zāles pļāvēja darbināšanai
vasarā, veļas mašīnas darbināšanai malkas
sagatavošanai u.c. sadzīves vajadzībām, ja šobrīd
vēl nav pagalma apgaismojuma projekts? Vai
pagalma apgaismojums ir pieskaitāms pie
sadzīves ne saimnieciskās darbības vajadzības.
Esmu saimnieciskās darbības veicēja,
nodarbība - biškopība.

1.Atbilstoši MK noteikumu Nr.11 58.2. apakšpunktam,
elektroenerģija vai siltumenerģija, kas tiks saražota ar
konkursa ietvaros uzstādāmajām iekārtām, tiks
izmantota mājsaimniecības vajadzībām – tas nozīmē, ka
saražotā elektroenerģija var tikt izmantota arī pagalma
apgaismojumam.

Kādi dokumenti ir jāiesniedz lai saņemtu
finansējumu vēja ģeneratora uzstādīšanai
mājsaimniecībā.

Aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu, kurš ir
atrodams VARAM mājas lapā
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/proje
kti/?doc=13463 sadaļā Normatīvie akti.
Sadaļā Vadlīnijas ir atrodamas vadlīnijas projektu
iesniedzējiem, kurās sīkāk ir skaidrots konkursa
nolikums un iesnieguma veidlapas aizpildīšana.
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/proje
kti/majsaimn2/?doc=13458 .

44.

2. Vēršam uzmanību, ka projekta iesniedzējs ir
dzīvojamās mājas īpašnieks – fiziska persona, vai
vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
izveidota biedrība, kas neveic saimniecisko darbību.
Atbilstoši MK noteikumu 10.2.apakšpunktam,
finansējumu piešķir, ja dzīvojamā māja, kur tiks īstenots
projekts, netiek izīrēta trešajām personām vai izmantota
saimnieciskās darbības veikšanai. Ja dzīvojamā mājā ir
reģistrēta juridiskā persona, tad ir nepieciešama
rakstiska vienošanās starp fizisku personu un juridisko
personu, kurā atrunā, ka juridiskajai personai šajā
adresē ir reģistrēta tikai juridiskā adrese, bet uzņēmums
šeit saimniecisko darbību neveic (ja šī informācija ir
patiesa). Tas var tikt pārbaudīts pārbaudēs projektu
īstenošanas vietās. Ja projekta iesniedzējs vai
finansējuma saņēmējs nesniegs patiesu informāciju, tad
finansējuma saņēmējam var nākties KPFI finansējumu
atmaksāt.
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45.

man interesētu uzstādīt vēja ģeneratoru
privātmājai. Vai mājai ir jābūt nodotai
ekspluatācijā ( patreiz mēs viņā dzīvojam un tur ir
pabeigti visi darbi izņemot nodošanu
ekspluatācijā)?
Un vai var dabūt kādu konsultāciju par
pieteikuma iesniegšanas procesu, klātienē?

Lūdzam papildus skatīt atbildi uz 41.jautājumu.
Atbilstoši konkursa nolikuma 8.2. un 8.3.apakšpunktiem,
projektu var iesniegt par ekspluatācijā nodotu
dzīvojamo māju, kā arī tās jaunbūvi. Obligāts ir
nosacījums, ka līdz projekta iesniegšanas dienai tai
(ekspluatācijā nodotai dzīvojamai mājai vai jaunbūvei)
ir jābūt ierakstītai zemesgrāmatā uz projekta
iesniedzēja vārda.
Lūdzam papildus skatīt atbildi uz 41.jautājumu.

46.

Ja jaunbūves īpašnieks, kas ir saņēmusi
apstiprinājumu par atbalstu apkures
modernizācijai atbilstoši KPFI nosacījumiem,
tomēr nav izdevies nodot ēku ekspluatācijā līdz
2012 gada 1. novembrim, bet ir uzsācis iekārtu
lietošanu ēkas apsildei, kaut arī tā netiek izmantot
kā dzīvojamā ēka (netiek reāli apdzīvota).
Vai šādā gadījumā var uzskatīt, ka piešķirtie
KPFI finansu līdzekļi būtu jāatmaksā atpakaļ?
Un vai šādā gadījumā piesakoties uz jebkuru
modernizāciju (Saules kolektori; vēja ģeneratori;
SS; utt.) izmantojot KPFI instrumentu, jaunbūvei
būtu jābūt nodotai ekspluatācijā līdz minētajam
datumam? Citādi izmaksas ir neattiecināmas un
īpašnieks maksā no savas kabatas 100%.

47.

48.

Vēlos piedalīties projektā, taču dzīvojamā māja
kurā vēlos uzstādīt šķeldas biomasas apkures
katlu ir mana SIA juridiskā adrese. Manā
īpašumā, kur atrodas dzīvojamā māja ir arī
atsevišķa ražošanas ēka. SIA grāmatvedības
bilances uzskaitē ir tikai ražošanas ēka, un tās
uzturēšanas izdevumi (elektroenerģija u.c. ).
Dzīvojamajā mājā nav iekļauta grāmatvedības
bilancē un tur nav ierīkots SIA birojs, tā tiek
izmantota tikai dzīvošanai. Vai šādā gadījumā var
pretendēt uz finansējumu ?
Privātpersonai ir īpašumā ir individuāla
dzīvojamā māja celta piecdesmitajos gados.
Apkure – gāzes katls x Deviņdesmitajos gados
uzbūvēta piebūve – veikals, ko apsaimnieko
bērnu izveidots SIA. Īpašniekam ar SIA noslēgts
veikala nomas līgums. Par to daļu tiek maksāts
paaugstināts zemes nodoklis par saimniecisko
darbību. Gāzes pieslēgums noformēts uz šo pašu
SIA. Ar gāzi tiek apkurināta gan māja, gan
veikals. Gāzes katls uzstādīts dzīvojamā mājā.
Mājai aiziet vismaz 70-80% no gāzes.

Visus interesējošos jautājumus par projekta iesnieguma
sagatavošanu un iesniegšanu var sūtīt uz elektroniskā
pasta adresi microgen_kpfi@varam.gov.lv , kas pēc
atbilžu sagatavošanas tiks publicēta sadaļā „Jautājumi
un atbildes”.
Atbilstoši konkursa nolikuma 58.1.apakšpunktam,
vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas,
finansējuma saņēmējs nodrošina konkursa ietvaros
uzstādītās iekārtas ekspluatāciju. Nolikuma 59. pants
nosaka, ka trīs gadus pēc projekta īstenošanas termiņa
beigām finansējuma saņēmējs katru gadu veic projekta
rezultātu monitoringu.
Jaunbūvei ir obligāti jābūt ierakstītai zemesgrāmatā
līdz projekta iesnieguma iesniegšanai atbildīgajā
iestādē un obligāts ir iekārtas ekspluatācijas
nosacījums. Atbilstoši nolikuma 60.panatam,
atbildīgajai iestādei un Vides investīciju fondam ir
tiesības projekta īstenošanas pārskata vērtēšanas laikā,
kā arī piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa
beigām pārbaudīt projekta īstenošanas pārskatā
projekta līgumā un monitoringa pārskatā sniegto
informāciju, apsekojot projekta īstenošanas vietu, tai
skaitā pārbaudīs vai iekārta ir uzstādīta un darbojas.
Lūdzam skatīt atbildi uz 43. jautājuma atbildes 2.punktu

Lūdzam skatīt atbildi uz 43.jautājuma atbildes 2.punktu
Lai varētu piedalīties konkursā, Jums ir jālauž nomas
līgums ar SIA un jāpārtrauc saimnieciskās darbības
veikšana dzīvojamā mājā uz projekta iesnieguma
iesniegšanas brīdi un to nevar veikt 5 gadus pēc
projekta realizācijas.

Jautājums: vai ir iespējams pretendēt uz projekta
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„Atjaunojamo energoresursu resursu izmantošana
mājsaimniecību sektorā” atbalsta fondu? Ja nē,
tad ko izdarīt, lai varētu vēl paspēt kaut ko
mainīt?

49.

KPFI projekta 1. kārtā pieteicāmies uz atbalstu
saules kolektoru uzstādīšanai
savai ind. mājai, ko šobrīd arī realizējam ar 50%
finansējuma atbalstu. Kopējā
projekta izmaksa - 9000 Būtu vēlme pieteikties
atbalsta saņemšanai saules
bateriju uzstādīšanai šai pašai mājai
elektroenerģijas ieguvei. Vai otrreiz var
pretendēt uz atbalsta saņemšanu šī projekta
ietvaros ?

50. Vai programmai "Atjaunojamo energoresursu

Š.g 12.oktobrī stājās spēkā grozījumi MK noteikumos
Nr.11., kas nosaka, ka konkursa otrajā kārtā drīkst
piedalīties arī tie, kuru projekti tika apstiprināti pirmajā
kārtā. Tomēr par vienu un to pašu dzīvojamo māju
konkursa ietvaros var saņemt atbalstu ne vairāk kā
7000 latu apmērā. Lūdzam papildus ņemt vērā, ka KPFI
atbalsta likme ir līdz 50% no attiecināmajām izmaksām.
Lūdzam ņemt vērā, ka katrai no tehnoloģiju veidiem ir
noteiktas maksimālās attiecināmas izmaksas atbilstoši
iekārtas jaudai (skatīt konkursa nolikuma 3.pielikumu).

Nē. Skatīt 2.atbildi uz 28.jautājumu.

izmantošana mājsaimniecību sektorā" pieteikumu
var iesniegt un uz 50% atmaksu pretendēt arī tad,
ja siltumsūknis privātajai dzīvojamai mājai jau ir
uzstādīts 2006. gadā?

51. Gribēju uzzināt sekojošo:
1) Vai māju, kurā tiek realizēts projekts drīkst
pārdot? Vai arī to drīkst darīt ne ātrāk kā pēc 5
gadiem?

2) Vai projekta pieteikumu var iesniegt arī
nerezidents, kuram ir patstāvīgās uzturēšanās
atļauja un attiecīgi arī īpašums Latvijā?

3) Vai projekta pieteikumu var iesniegt
daudzdzīvokļu mājas kooperatīvs (kā biedrība),
kurš veic mājas apsaimniekošanu?

52. 1) Man ir jautājums par projekta pieteikuma 2.2.
8n.p.k. Kā aprēķināt siltuma patēriņu gadā, ja ir
elektriskie radiatori un elektrības rēķins ir
kopējais visai patērētajai elektrībai?

2) Vai ir kas zināms par to vai II kārtā drīkst
iesniegt arī tie kas ir apstiprināti I kārtā ?

53. Vai var pretendēt uz projekta finansējumu
nepabeigtai jaunbūvei?

1) Nē. Konkursa nolikuma 58.3. un 58.4. apakšpunkti
nosaka, ka vismaz piecus gadus pēc projekta
īstenošanas dzīvojamai mājai netiks mainīts lietošanas
veids, tā netiks demontēta un dzīvojamā māja netiks
atsavināta, izīrēta trešajām personām un izmantota
saimnieciskās darbības veikšanai.;
2) Konkursa nolikuma 7.punkts nosaka, ka projekta
iesniedzējs ir dzīvojamās mājas īpašnieks – fiziska
persona, uz kuras vārda ir reģistrēta dzīvojamā māja,
vai dzīvokļu īpašnieku izveidota biedrība, kas neveic
saimniecisko darbību. Tātad nav nozīmes vai projekta
iesniedzējs ir rezidents vai nerezidents, viņam ir jābūt
dzīvojamās mājas īpašniekam, par ko liecina ieraksts
zemesgrāmatā.
3) Projekta iesniedzējs var būt dzīvojamās mājas
dzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieku – fizisku personu,
izveidota biedrība, kura neveic saimniecisko darbību. Ja
projekta iesniedzējs ir iepriekš minētā biedrība, tai
papildus jāiesniedz sēdes protokollēmums atbilstoši
normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz dzīvokļu īpašumu
un tajā jābūt iekļautām konkursa nolikuma
25.2.apakšpunktā prasītās ziņas.
1) Ņemam atsevišķu elektrisko radiatoru elektrisko
jaudu (kw), kuru var atrast uz attiecīgā radiatora vai
tehniskajā specifikācijā un reizinām ar vidējām darba
stundām gadā ( šajā gadījumā 2500 stundas) saskaitām
visu atsevišķo radiatoru patēriņu un iegūstam gadā
patērētās kwh
2) Lūdzam skatīt atbildi uz49.jautājumu,
Jā, projektu var iesniegt par dzīvojamās mājas
jaunbūvi. Obligāts ir nosacījums, ka dzīvojamai mājai
vai tās jaunbūvei ir jābūt ierakstītai zemesgrāmatā uz
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Kādam jābūt jaunbūves statusam, lai varētu
pretendēt?

projekta iesniedzēja vārda līdz projektu iesniegšanas
dienai.
Jaunbūve atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 1.panta 13.punktam ir būve, kurai līdz tās
nodošanai ekspluatācijā atbilstoši būvniecības
regulējošo normatīvo aktu prasībām izbūvēts nulles
cikls (t.i. izbūvēti pamati).
Atbilstoši konkursa nolikuma 8.1.apakšpunktam
dzīvojamai mājai (vai tās jaunbūvei) ir jāatbilst vienai
no šādām dzīvojamo māju klasifikācijām: dārza māja,
individuālā dzīvojamā māja vai vasarnīca, dvīņu vai
rindu māja, atsevišķu divu dzīvokļu māja, triju vai
vairāku dzīvokļu māja. Nevar iesniegt projektu,
piemēram, par saimniecības ēkas jaunbūvi.

54.
1. Kāds ir pēdējais projekta iesniegšanas
termiņš? Izlasīju, ka tas ticis pagarināts, bet
nevarēju atrast uz kādu laiku.
2. Būvprojekts paredz divģimeņu dzīvojamās
mājas būvniecību, bet zemesgrāmatā būs ierakstīti
tikai mājas pamati , jo visas mājas inventarizāciju
nevar veikt kamēr tā nav pilnībā pabeigta. Cik es
sapratu no zemesgrāmatas, tad pagaidām mājai
tiks piešķirta viena adrese. Kā man iesniegt
pieteikumu, kā vienai mājai, vai kā divģimeņu
mājai , katrai pusei savu apkures iekārtu?
3. Ja uz šī paša zemesgabala ir vēl vecā
dzīvojamā māja (zemesgabals nedalāms, uz
zemes viena divģimeņu dzīvojamās mājas
jaunbūve un vecā dzīvojamā māja), vai es varu
pieteikt 3 apkures iekārtas , divas iekārtas katrai
divģimenu jaunbūves pusei un vecajai mājai?

55. vēlos noskaidrot vai ir iespējams pretendēt uz
finansējumu, ja siltumapgādei tiktu uzstādīta ar
malku kurināma plīts, lai iegūtu ne tikai siltumu,
bet arī izmantotu to ēst gatavošanai. Tādējādi
nevajadzētu uzstādīt divas atsevišķas iekārtas krāsni siltumam un gāzes plīti ēst gatavošanai. Tā
kā plīts virsma izdala siltumu savādāk kā pati
krāsns, tad tās efektivitāte tiek vērtēta zemāk nekā
prasītie 80%. Vai tas nozīmē, ka uz finansējumu
nevar pretendēt?

56. Sakiet lūdzu vai tā drīkst! Projekta iesniegumā es
norādu, ka katls atradīsies dzīvojamajā mājā kuru
ar šo katlu apsildīšu, bet pie realizācijas esmu
uzcēlis ēku kurā labprāt šo kaltu novietotu bet tā
jau būs cita ēka ,bet siltums tiks novirzīts tikai

1.Š.g. 12.oktobrī stājās spēkā grozījumi MK noteikumos,
kas nosaka, ka projektu iesniegšanas termiņš ir
30.11.11. (ieskaitot).
2.Konkursa noteikumi nosaka, ka projekts ir jāiesniedz
par visu dzīvojamo māju, nevis tās daļu. Viss ir atkarīgs
no tā, kāda ir divģimeņu dzīvojamā māja – ja tā ir dvīņu
vai rindu māja, tad var iesniegt projektu par pusi ēkas,
bet, ja tā ir divdzīvokļu dzīvojamā māja ar vienu
kadastra numuru, tad projekts ir jāiesniedz par abiem
dzīvokļiem.
Ja mājai ir divi kadastra numuri, tad katram no
dzīvokļiem ir jābūt ierakstītam zemesgrāmatā un
projekta iesniegumu iesniedz par abiem dzīvokļiem
vienu. Projekta iesnieguma veidlapā ir jānorāda abu
dzīvokļu īpašnieki un 5.sadaļu „Apliecinājums”
paraksta abi dzīvokļu īpašnieki. Bez tam šeit ir
nepieciešama notariāli apliecināta pilnvara, kurš no
projektu iesniedzējiem sniegs projekta iesniegumu un
veiks visas darbības saskaņā ar MK noteikumiem Nr.11.
3.Jā, Jūs varat uzstādīt iekārtu vecajā dzīvojamā mājā.
Šajā gadījumā tas būs atsevišķs projekta iesniegums –
t.i. katrai dzīvojamai mājai ir savs projekta iesniegums.
Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti, kuros tiks
iegādātas un uzstādītas biomasas katli, biomasas
granulu vai malkas katli un biomasas kamīni ar
lietderības koeficientu lielāku vai vienādu ar 0,80 un
kopējo jaudu līdz 50kW. Ja uzstādāmajai iekārtai
koeficients ir mazāks nekā noteikts konkursa nolikuma
3.pielikumā, tādas iekārtas uzstādīšana konkursa
ietvaros netiks atbalstīta.
Plīts uzstādīšana šīs konkursa ietvaros nav attiecināma.

Apkures iekārta var atrasties ārpus dzīvojamās mājas
(piemēram, palīgēkā). Vienlaicīgi ievērojot, ka iekārtas
saražotā siltumenerģija tiks izmantota tikai dzīvojamā
mājā un, ka palīgēku nedrīkst apkurināt.
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dzīvojamajai ēkai! Šī ēka tiek plānota tikai
apkures kalta un kurināmā novietošanai!/

57. Ir vēlme pieteikties granulu un malkas katla
iegādei un uzstādīšanai, tikai, vai man ir vēl laiks,
jo cik noprotu visa dokumentācija ir jāiesniedz
līdz 01.11.2011., bet man ir izbūvēti tikai mājas
pamati, kuri nav ierakstīti Zemesgrāmatā (tas
prasa laiku)?

Atbilstoši konkursa nolikuma 58.2. apakšpunktam
elektroenerģija vai siltumenerģija, kas tiks saražota ar
šo noteikumu 16.punktā minētajām projekta iesniegumā
iekļautajām iekārtām, tiks izmantota mājsaimniecības
(tas ir, pašpatēriņa) vajadzībām.
Š.g 12.oktobrī stājās spēkā grozījumi MK noteikumos
Nr.11 un projektu iesniegšanas termiņš konkursa otrajā
kārtā ir pagarināts līdz 30.11.2011.
Atbildtoši konkursa nolikumam, projektu var iesniegt
par ekspluatācijā nodotu dzīvojamo māju vai jaunbūvi,
kas ierakstīta zemesgrāmatā uz projekta iesniedzēja
vārda līdz projekta iesniegšanas dienai.
Jaunbūve atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 1.panta 13.punktam ir būve, kurai līdz tās
nodošanai ekspluatācijā atbilstoši būvniecības
regulējošo normatīvo aktu prasībām izbūvēts nulles
cikls (t.i. izbūvēti pamati).

58. Tāds jautājums: man pašlaik tiek celta jaunbūve

Skatīt atbildi uz 57.jautājumu

(1stāvs+2stāvs, jumts būs novembrī). Vai es varu
pretendēt uz KPFI finansētu granulu/malkas katla
iepirkšanu?

59. Sakiet, vai pieteikšanās uz 2. kārtu ir pagarināta
līdz 1. decembrim?
Konkursa nolikumā esot teikts, ka atjaunojamo
enerģiju nevarēs izmantot saimnieciskajā darbībā.
Man pieder zemnieku saimniecība (juridiska
persona). Vai varu pieteikties konkursā, ja
elektrību, kuru daļēji izmantoju arī
saimnieciskajā darbībā apmaksāju no sava privāta
konta, tas ir saimnieciskajai darbībai patērēto
enerģiju neiekļauju z/s saimnieciskās darbības
izdevumos? Ja pie šādiem apstākļiem tomēr
nevaru pieteikties konkursā, tad esmu gatavs
pārtraukt elektrības padevi saimnieciskajai
darbībai (šķūnim, kur ir pieslēgts tikai
apgaismojums). Jautājums ir, kurā brīdi tas būru
jādara, pieteikumu iesniedzot vai pēc pieteikuma
varbūtējas apstiprināšanas?

Projektu iesniegšana ir pagarināta līdz 30.11.11.
Konkursa nolikuma 58.2.apakšpunkts nosaka, ka
elektroenerģija, kas tiks saražota ar konkursa ietvaros
uzstādāmo iekārtu, tiks izmantota mājsaimniecības
vajadzībām (tas ir, pašpatēriņam). Lūdzam griezties A/S
„Sadales tīkli” un noskaidrojiet vai ir iespējams
uzstādīt 2 skaitītājus, kas uzskaita saražoto
elektroenerģiju mājsaimniecības vajadzībām un
atsevišķu skaitītāju uzņēmumam.
Ja uzstādīsiet vēja ģeneratoru, tad atbilstoši konkursa
nolikuma 58.2 punktam saražotā siltumenerģija un
elektroenerģija tiek izmantota mājsaimniecības
pašpatēriņam. Normatīvajos aktos nav paredzēts saldo
princips (neto uzskaite), kad no patērētā
elektroenerģijas apjoma tiek atskaitīts tīklā nodotais
apjoms un maksāts tikai par starpību. Šāds princips ir
paredzēts topošajā Atjaunojamās enerģijas likumā –
likumprojekts pirmajā lasījumā apstiprināts Saeima
09.06.2011. Kamēr nav pieņemts Atjaunojamās
enerģijas likums - tīklā nodotais elektroenerģijas
apjoms netiek saldēts un ņemot vērā konkursa nolikumā
noteikto, saražotā elektroenerģija jāizmanto
pašpatēriņam un par to nav iespējams saņemt samaksu.
Par vēja ģeneratoru (ar jaudu līdz 10 KW) vai saules
bateriju (ar jaudu līdz 10 KW) pieslēgšanu AS „Sadales
tīkls” elektrotīklam kārtību lūdzam griezties A/S
„Sadales tīkls”. Lūdzam skatīt papildus prezentāciju
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
mājas lapā
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/proje
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kti/majsaimn2/?doc=13460

60. Puse

mājas ir reģistrēta uz vīru un
otra puse uz sievas vārda zemesgrāmatā. Ja
pareizi saprotu, tad vīrs ar sievu sadodas rokās, iet
pie notāra, maksā par parakstu naudu, jo projekta
iesniegumā nevar norādīt 2 personās ar 2 personas
kodiem, kas abi visur arī parakstās?
Tad man jautājums par pirmo kārtu, kur
apstiprināto projektu sarakstā skaidri un gaiši ir
norādītas 2 personas, kas pieņemu ir radinieki un
dzīvo privātā mājā un katram pieder 50%.

61.
- Vai ar zemesgrāmatas apliecinājumu, ka
jaunbūve
ir
reģistrēta
zemesgrāmatā
(zemesgrāmatas apliecība) pietiek un tas nosedz
zemāk norādītos dokumentus (1 un 2), kurus ir
jāiesniedz, vai ir jāgādā specifiska izziņa no
zemesgrāmatas par reģistrētu jaunbūvi:
1) zemesgrāmatas apliecības kopiju ar ierakstu
par dzīvojamās mājas nodošanu ekspluatācijā vai
reģistrētu kā jaunbūvi, kuru apliecina ar izziņu
2)
īpašumtiesību
apliecinājums
no
zemesgrāmatas.

Projekta iesniegumā ir jānorāda visi mājas īpašnieki –
projekta iesnieguma veidlapas 1.2.punktā un 5.sadaļas
sākumā, kā arī visi īpašnieki paraksta projekta
iesniegumu.
Papildus ir jāpievieno notariāli apliecināta pilnvara,
kas pilnvaro vienu no īpašniekiem veikt visas darbības
saskaņā ar MK teikumiem Nr.11.
Arī konkursa pirmajā kārtā tika prasīta pilnvara, lai arī
projekta iesniedzēji bija vairāki.
Iesniedzot projekta iesniegumu, pietiek ar ierakstu
zemesgrāmatā. Projekta iesniegumam nav obligāti
jāpievieno zemesgrāmatas kopija, jo neskatoties uz to,
vai būsiet pievienojis, vai nē, vērtēšanas komisija
pārbaudīs projekta iesniedzēja īpašumtiesības uz
dzīvojamo māju vai tās jaunbūvi, par ko iesniegts
projekts.

62. Saistībā ar atklātu konkursu "Atjaunojamo Nē. Kā jau minējāt, atbilstoši konkursa nolikumam,
energoresursu
izmantošanu
mājsaimniecību
sektorā" vēlējos noskaidrot šādu jautājumu: ja
dzīvošana mājā, kurai tiktu uzstādīts vēja
ģenerators ir sezonāla (māju neapdzīvo ziemā),
tad vai saskaņā ar MK noteikumiem (58.1. šo
noteikumu 16.punktā minēto projekta iesniegumā
iekļauto iekārtu ekspluatācija un sasaiste ar
īpašumu kā neatņemamu tā sastāvdaļu) ir
iespējams uz ziemu demontēt iekārtu? iemesls ir
visai vienkāršs - ja rudenī to iekārtu nenoņems,
tad pavasarī to vairs var neatrast...
63. Sakiet, cik noprotu, tad es varu iegādāties jebkuru
jaunu, ar malku kurināmu malkas katlu un iegūt
vēlāk līdz pat 50 % no apkures katla cenas, vai
visi pieteikumi šīm izmaksām tiek apstiprināti?

projekta iesniedzējam ir jānodrošina iekārtas
ekspluatācija un sasaiste ar īpašumu kā neatņemamu tā
sastāvdaļu piecus gadus pēc projekta īstenošanas.

Projektu var iesniegt par iekārtām, kas noteiktas
konkursa nolikuma 16.punktā, ievērojot jaudas
ierobežojumus un lietderības koeficientus (nolikuma
3.pielikums).
Konkursa ietvaros tiek apstiprināti tie projektu
iesniegumi, kuri atbilst konkursa nolikuma 4.pielikumā
noteiktajiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem (kā
arī 5.pielikuma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja
notiek projektu kvalitātes vērtēšana).

64. Vēlējos noskaidrot vai projekta „Atjaunojamo
energoresursu

izmantošana

mājsaimniecību

Aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu, vadlīnijām un
biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas ir atrodami VARAM
mājaslapā :
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/proje
kti/?doc=13463
Projektu iesniegšanas termiņš pēc grozījumiem MK
noteikumos Nr.11 ir pagarināts līdz 30.11.2011.
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sektorā" iesniegšanas termiņš .01.11.2011. ir
palicis spēkā, jo tika izteikt variants, ka tas varēti
tikt pagarināts.

65. Dzirdēju iespēju, ka var saņemt 50% finansējumu Par iesniedzamajiem dokumentiem un pieteikumu skatīt
mājsaimniecībās, lai
ieviestu alternatīvās
enerģijas avotus mājsaimniecībā. Kādi dokumenti
nepieciešami un kā pieteikums jānoformē.
Īss
projekta
izklāsts.
Neatkarīgi no tā vai saņemšu līdzfinansējumu vai
ne domāju, ka pirmajā kārtā nopirkšu:
1) sešas saules baterijas paneļus pa 90W katra,
2) vienu vēja ģeneratoru ar nominālo jaudu 400W
3) trīs 12V akumulatorus pa 100Ah katrs
4)
uzlādes
regulatoru.
5) pulksteni, lai atsevišķas iekārtas (ūdens boileri)
darbinātu tikai diennakts gaišajā laikā.
Strāvas pārveidotājs (2500 W) ir jau nopirkts.
Doma atsevišķus nestandarta elementus kopā ar
kolēģiem izstrādāt un ieviest papildus, lai padarītu
sistēmu
ekonomiskāku.
Montāžu veikšu saviem spēkiem.

66. Sakiet, lūdzu, vai pretendents, kurš 1 kārtā ir
iesniedzis pieteikumu par saules kolektoru
uzstādīšanu drīkst 2 kārtā piedalīties uz granulu
katla uzstādīšanu, jo pieejamie līdzekļu resursi ir
ierobežoti.

67. Vai KPFI programmas otrās kārtas projektos tiks
atbalstītas un līdzfinansētas mini kooģenerācijas
stacijas, kuras piemērotas vienas ģimenes mājas
apkurei un elektroenerģijas ražošanai? Šādu
iekārtu enerģijas avots granulas, saražotā jauda 3
kW (elektroenerģija) un 10 kW (siltumenerģija).

atbildi uz 29.jautājumu.
Papildus lūdzam iepazīties ar prezentāciju par
elektroenerģijas ražošanu ar mikroģenerācijas iekārtām
atbildīgās iestādes mājas lapā :
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/proje
kti/majsaimn2/?doc=13460
Strāvas pārveidotāja iegādes un uzstādīšanas izmaksas
nav attiecināmas, jo tā iekārtas iegāde veikta pirms
projekta līguma noslēgšanas (papildus skat. Atbildi uz
28.jautājumu).
Par montāžu: Atbilstoši konkursa nolikuma 62.punktam,
projekta iesniedzējs līdz projekta iesnieguma
iesniegšanai veic vismaz trīs piegādātāju un trīs
montētāju piedāvājuma cenu aptauju. Projekta
iesniedzējs cenu aptaujai izvēlas tikai tos piegādātājus
un montētājus, kas atbilst nolikuma 63.punkta
prasībām, tai skaitā montētājam ir jābūt reģistrētam
Latvijas Būvkomersantu reģistrā un tas ir uzstādījis, kā
arī veicis garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu ne
mazāk kā trim iekārtām, kuru montētājs piedāvā
uzstādīt konkursa ietvaros.
Ja konkursa pirmajā kārtā tika apstiprināts projekts un
parakstīts līgums ar atbildīgo iestādi un SIA „Vides
investīciju fonds”, lūdzam ņemt vērā atbildi uz
32.jautājumu.
Ja konkursa pirmajā kārtā Jūsu projekts tika noraidīts,
Jūs neparakstījāt vai lauzāt līgumu par projekta
īstenošanu, jūs drīkstat piedalīties konkursa otrajā
kārtā.
Konkursa ietvaros tiek atbalstītas konkursa nolikuma
16.punktā minētās iekārtas, ievērojot to jaudu
ierobežojumus un lietderības koeficientus (nolikuma
3.pielikums).

68. Sakiet, lūdzu, cik ilgā laikā pēc projekta Pamatojoties uz SIA „Vides investīciju fonda” atzinumu

sektora 2. kārtai.

par finansējuma saņēmēja iesniegtā maksājuma
pieprasījumu un apliecinājumu par finansējuma
saņēmēja projekta īstenošanas pārskata apstiprināšanu,
VARAM 20 darbadienu laikā veic maksājumu.
Nē, ja sertifikātā norādītā energoietilpība ir 48 kWh, tas
nenozīmē, ka iekārtas jauda ir 48kW.

Privātmājā plānots uzstādīt apkures iekārtutermoakumulējošu akmens krāsni
, kas
pakāpeniski nodrošina siltuma izdalīšanos telpā.
Kurinot kamīnu vienu stundu , sasilt kamīna
apšuvums un pārējās
iekārtas
pamata
aprīkojumā. Pēc kurināšanas beigām 10 stundu
garumā ļauj izdalīties siltumam apkārtējā telpā.

Visi iekārtas parametri Jums jāprasa iekārtas
piegādātājam, kurus pēc tam norādīsiet projekta
iesnieguma veidlapas 2.5.punktā un izmantosiet
aprēķinos. Projekta iesnieguma veidlapai ir jāpievieno
tikai CE sertifikāts oriģinālvalodā un tā tulkojums
latviešu valodā vai CE sertifikāts oriģinālvalodā un
piegādātāja atbilstības deklarācija latviešu valodā.

realizēšanas tiek atmaksāti 50% no ieguldītajiem
līdzekļiem?

69. Gatavoju projekta pieteikumu mājsaimniecību
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Iekārtai ir CE sertifikāts , kurā uzrādīta tikai
energoietilpība, tas ir iekārtas saražotais siltuma
apjoms stundas laikā, kas tiek uzkrāts un
pakāpeniski izdalīts. Pēc tehniskās pases arī
iekārtas jauda nav uzrādīta , ir uzrādīta tikai šī
energoietilpība.

Nekāda papildus dokumentāciju ar skaidrojumiem
obligāti nav jāpievieno.

Vai saskaņā ar iekārtas CE sertifikātu un
tehnisko pasi, iekārtai strādājot 1 stundu tiek
saražots 48 kWh enerģijas, būtu uzskatāms, ka
iekārtas nominālā uzstādītā jauda , pēc kuras
nosakāms iekārtas maksimāli attiecināmās
izmaksas ir 48 kW?
Vai šajā gadījumā jāpievieno kādi papildus
paskaidrojumi no iekārtu piegādātāja, vai arī
pietiktu ar CE sertifikātu un ja šiī iepriekš
skaidrotā informācija par darbības principu tiktu
iekļauta projekta pieteikumā ?

70. Vai es varu pretendēt uz finansējumu konkursam Dzīvojamās mājas jaunbūvei ir jābūt ierakstītai
"Atjaunojamo
energoresursu
izmantošana
mājsaimniecību sektorā", ja mana jaunbūve nav
reģistrēta
zemesgrāmatā,
nav
nodota
ekspluatācija, bet vēl tiek celta. Vēlamies
finansējumu, lai varētu plānot savas izmaksas.
Māja projekts ir apstiprināts un būvatļauja ir
izņemta.
Nekāda uzņēmējdarbība netiek veikta, mēs to
ceļam pa daļām bez kredīta līdz ar to process ir
mazliet lēnāks, bet plānojam to pabeigt divu gadu
laikā, tāpēc paliek aktuāls jautājums par apkures
veidu.
71. Vēlējos precizēt, vai ir iespēja gadījumā, ja
zemesgrāmatā reģistrēta dzīvojamā māja ir
uzņēmuma (juridiskas personas) īpašums, bet ir
noslēgts ilgtermiņa nomas līgums (10 gadi) ar
privātpersonu un šis līgums pēc katra termiņa
beigām tiek pagarināts, šī privātpersona var
piedalīties minētajā projektu konkursā?
72. Vēlējos noskaidrot sekojošu jautājumu par
konkursa nolikuma 3.pielikumu "Projektu kopējās
maksimālās attiecināmās izmaksas un iekārtu
tehniskā specifikācija", sadaļa 1. Biomasas katli
un kurtuves- ja projektā ir plānots uzstādīt
kombinēto malkas/granulu apkures katlu, tad kā
aprēķina šo maksimālo attiecināmo izmaksu
(Ls/kW) ?

73. Veicot

aprēķinu Kopējam siltumenerģijas
patēriņam gadā uz 1 m2 apsildāmās platības
2009.gadā, izmantoju B aprēķina metodi.
Apkure un kārstā ūdens uzsildīšana tiek
nodrošināta izmantojot gāzes katlu. 2009.gadā
tika patērēti 3460 m3 gāzes. Tā kā dzīvojamā
māja tiek renovēta, 2009.gadā netika apkurināta
visa mājas platība. Vai veicot siltumenerģijas
patēriņa aprēķinu, es norādu 2009.gadā faktiski
apkurināto platību, vai izmantoju apkurināto
platību, kuru esmu norādījusi 2.2. veidlapas
punktā?

zemesgrāmatā uz projekta iesniegšanas brīdi.
Vēršam uzmanību, ka projekts ir jārealizē līdz
2012.gada 1.novembrim un vismaz piecus gadus pēc
projekta īstenošanas finansējuma saņēmējs nodrošina
uzstādīto iekārtu ekspluatāciju.

Nē. Atbilstoši konkursa nolikuma 7.punktam, projekta
iesniedzējs ir dzīvojamās mājas īpašnieks – fiziska
persona –, uz kura vārda ir reģistrēta dzīvojamā māja,
par kuru iesniegts projekts, vai vairāku dzīvokļu
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidota biedrība,
kas neveic saimniecisko darbību
Šādā gadījumā maksimālās attiecināmās izmaksas
rēķina pēc biomasas granulu katla izmaksām par 1kWh.

Jums aprēķinā ir jāizmanto faktiski apkurinātā platība
2009.gadā, jo nepieciešams aprēķināt patērēto
elektroenerģiju uz 1 m2. Šādā gadījumā Jums vajadzētu
norādīt, ka kopš 2009.gada apsildāmā platība ir
palielināta par x m2.
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2011.gadā jau tiek apkurināta pilna ēkas plānos
norādītā apkurināmā platība.

74. Vai ir kas zināms par to vai II kārtā drīkst iesniegt Jā, konkursa otrajā kārtā drīkst piedalīties arī tie
arī tie, kas tika noraidīti I kārtā ?Un ja pastāv
kādi ierobežojumi ,tad kādi?

75. Esam zemes gabalam un ēkām 3 īpašnieki. Vai, ja

projektu iesniegumi, kuri tika noraidīti pirmajā kārtā,
ievērojot konkursa nolikuma prasības.
Skatīt atbildi uz 40.jautājumu.

es, kā viena no īpašniecēm vēlos veikt savas
mājas apkures sistēmas pārveidi, man ir
nepieciešama pārējo īpašnieku piekrišana? Ja, jā,
tad vai ir kāda īpaša forma, vai to var izdarīt
„brīvā formā”?

76. 1) Vai projekta ietvaros iesniedzējs var būt arī
nerezidents, kuram ir uzturēšanās atļauja un
attiecīgi arī īpašums?
2) Vai projekta īstenošanas laikā, māja var tiks
pārdota?
3) Ja projekta pirmās kārtas ietvaros ir
apstiprināts projekts, un šobrīd plānojam otrajā
kārtā pretendēt uz atlikušo finansējuma daļu
septiņu tūkstošu ietvaros, vai projekta iesnieguma
lapā šis apstāklis ir kaut kā īpaši jānorāda vai būs
cita pieteikuma veidlapa?

77. Gribu jautāt par Atjaunojamo energoresursu
izmantošanu mājsaimniecībā, par šo projektu
sadarbībā ar X banku. Vai to var kārtot arī
pilnvarota persona, kā piem. mans dēls vai meita?
Jo pati vēl kādu laiciņu nebūšu Latvijā.Bet ļoti
gribētos izmantot šo kredītu ,lai siltums būtu
mājās, kur pašlaik nav apkures.
78.

79.

Ir dvinu maja, kur katra dalja ir ar sava
zemesgramata, bet ipashnieks ir viens un ari viena
katlumaja (viens siltumsuknis un viena apkures
sistema). Vai jaraksta 2 pieteikumi, ja iekarta ir
viena? Ka tada gadijuma noformet izmaksas? Vai
ari vienkarshi rakstit vienu projektu, ka par vienu
maju un pielikuma uzradit abas zemesgramatas
Es plānoju piedalīties konkursā par
līdzfinansējumu, bet saprotu, ka viens no pamata
priekšnoteikumiem ir tas, ka jaunbūvei ir jābūt
reģistrētai uz īpašnieka vārda.
Mūsu situācija:
- Īpašums ir sadalīts domājamās daļās
starp vairākiem īpašniekiem, no kurām
man kā īpašniekam pieder zināms
daudzums.
- Manas domājamās daļas Zemesgrāmatā
ir reģistrētas, ar atsauci uz pirkuma
līgumu.
- Īpašumam Zemesgrāmatā ir reģistrēti arī
vairāki jaunbūvju pamati, taču
Zemesgrāmatā nav atrunāts, ka konkrētie
pamati, kas atrodās uz manas teritorijas,
pieder man kā privātpersonai.
- Tomēr Zemesgrāmatā ir reģistrēta

1) Skatīt 2) atbildi uz 51.jautājumu ;
2) Skatīt 1) atbildi uz 51.jautājumu;
3) Konkursa otrajā kārtā ir jāiesniedz jauna
iesnieguma veidlapa, kas pieejama arī atbildīgās
iestādes mājas lapā :
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/proje
kti/majsaimn2/?doc=13459 . Ja konkursa pirmajā
kārtā ir apstiprināts projekts, Jūs to varat norādīt
projekta iesnieguma veidlapas 2.1.punktā „Projekta
kopsavilkums”. Taču vērtēšanas komisja to pārbaudīs.

Projektu var iesniegt arī pilnvarotā persona. Tādā
gadījumā ir jāiesniedz notariāli apliecināta pilnvara
par tiesībām pārstāvēt projekta iesniedzēju konkursā un
veikt visas darbības, kas nepieciešamas projekta
iesniedzēja pienākumu atbilstošai izpildei saskaņā ar
MK noteikumiem Nr.11.
Par informāciju sakarā ar kredīta saņemšanu, Jums
jāvēršas attiecīgajā bankā.
Dvīņu mājas gadījumā, ja abas dvīņu mājas daļas ir
ierakstītas zemesgrāmatā uz viena īpašnieka vārda un ir
ar kopēju apkures sistēmu, Jūs varat iesniegt vienu
projektu par abām dvīņu mājām.

Saskaņā ar konkursa nolikuma 7. un 8 . punktiem,
projekta iesniedzējs ir dzīvojamās mājas, par kuru
iesniegts projekts, īpašnieks. To apliecina ieraksts
zemesgrāmatā.
Tā kā īpašumam, ir vairāki īpašnieki, tad viņi vienojas
par to, kurš konkursā pārstāvēs visus mājas īpašniekus,
un notariāli apliecina izvēlētās personas tiesības
rīkoties pārējo īpašnieku vārdā, iesniedzot notariāli
apliecinātu pilnvaru un projekta iesnieguma 5.sadaļas
sākumā tiek norādīti visu dzīvojamās mājas īpašnieku
vārdi un uzvārdi un apliecinājumu paraksta visi
dzīvojamās mājas īpašnieki.
.
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atsauce uz īpašuma pirkuma līgumu,
kurā ir definēts, ka konkrētie pamati
pāriet manā īpašumā.

Vai šāda situācija atbilst konkursa prasībām?
Gadījumā ja nē – kas man kā privātpersonai, kurai
faktiski un juridiski pieder gan zemes gabals, gan
apbūves pamati, ir jādara, lai šo īpašumtiesību
dokumentācija atbilstu KPFI programmas
prasībām? Ņemot vērā, ka pašlaik īpašums man
kā īpašniekam - privātperonai ir atdalīts ar
domājamām daļām, taču ne pilnībā atdalīts no
kopīpašuma, kādas atsevišķas izziņas vai
apstiprinājumus (notariālus? Cita veida?) es varu
sagatavot, lai atbilstu programmas prasībām?
80.

Vai ir iespējams saņemt atbalstu uz siltumsūkni
gaiss/gaiss, ja mājas apsildāmā platība ir 170 m2,
noteikumos lasīju ka līdz 100 m2 apsildāmai
platībai var saņemt, bet ja liek teiksim 2?

Nē. Atbilstoši konkursa nolikuma 16.3.apakšpunktam,
gaiss/gaiss tipa siltumsūkņus var uzstādīt, ja tie tiks
ekspluatēti dzīvojamās mājās, kur apsildāmā platība
nepārsniedz 100m2 (iekārtu skaits netiek ņemts vērā).

81.

Vai projekta pieteicējs konkursā "Atjaunojamo
energoresursu izmantošana mājsaimniecību
sektorā II kārta" var būt Latvijas nerezedents?
Īpašums atbilst konkursa nolikumam, īpašnieks ir
Latvijas pilsonis, kurš pašlaik neuzturas Latvijā,
un par to ir attiecīgi informējis Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldi.

Projekta iesniedzējs var būt nrezidents, ja viņš ir
dzīvojamās mājas īpašnieks.

82.

Vēlētos uzzināt vai šī māja var startēt KPFI
projektā.
Ir māja, katram īpašniekam pieder 50%, platības
80kv/m un 110kv/m
Vai varam startēt KPFI projektā katra mājas daļa
atsevišķi?

Nē, atbilstoši konkursa nolikuma 10.3.apakšpunktam,
projekta iesniegumu iesniedz par visu dzīvojamo māju,
nevis dzīvojamās mājas daļu vai atsevišķu dzīvokli. Par
vienu un to pašu dzīvojamo māju drīkst iesniegt tikai
vienu projekta iesniegumu vienas kārtas ietvaros.
Ja dzīvojamai mājai ir vairāki īpašnieki, tad viņi
vienojas par to, kurš konkursā pārstāvēs visus mājas
īpašniekus, un notariāli apliecina izvēlētās personas
tiesības rīkoties pārējo īpašnieku vārdā, iesniedzot
notariāli apliecinātu pilnvaru un projekta iesnieguma
5.sadaļas sākumā tiek norādīti visu dzīvojamās mājas
īpašnieku vārdi un uzvārdi un apliecinājumu paraksta
visi dzīvojamās mājas īpašnieki.
Jā. Lai vairākas ēkas pieteiktu projekta konkursam,
iesniedzējam par katru māju jāiesniedz atsevišķs
projekta iesniegums, pie nosacījuma, ka projekta
iesniedzējs ir attiecīgās mājas īpašnieks vai tā
pilnvarotā persona.

83.

Vai konkursa "Atjaunojamo energoresursu
izmantošana mājsaimniecību sektorā" ietvaros
vienam cilvēkam atļauts īstenot divus projektus,
ja dzīvojamās mājas ir ar dažādiem kadastra
numuriem?

84.

Labdien, sakiet, lūdzu, vai 2 kārtā drīkst
pieteikties uz apkures katla iegādi ,,ja 1 kārtā ir
līgums par saules kolektora uzstādīšanu”

Skatīt atbildi uz 49.jautājumu.

85.

Iesniedzot pieteikumu KPFI finansēto projektu
atklātajam konkursam "Atjaunojamo
energoresursu izmantošana mājsaimniecību
sektorā", pielikumā ir jāpievieno valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas(VKPAI)
atzinums par projektā plānoto aktivitāšu atbilstību

Lai noskaidrotu, vai un kādi atzinumi ir jāsaņem pirms
projekta realizācijas, lūdzam vērsties vietējā pašvaldībā
vai būvvaldē. Atbildīgā iestāde nevar sniegt konkrētu
atbildi, jo nepieciešama papildus informācija par
projektu un tā ietvaros uzstādāmo iekārtu.
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86.

87.

kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām, ja ēka
ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis vai tā
daļa. Šajā sakarā radās jautājumi:
1. Vai šāds atzinums ir jāpievieno arī tad, ja ēka
nav valsts aizsargājamais kultūras piemineklis vai
tā daļa, bet Zemesgrāmatā kā apgrūtinājums ir
minēts, ka „Īpašums atrodas kultūras pieminekļa
teritorijā: vietējas nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļa teritorija.”
2. Ja šajā gadījumā ir nepieciešams kāds
atzinums, tad ir jautājums, kas šo atzinumu sniedz
- VKPAI vai vietājā pašvaldība?
Vai varam piedalīties projektā, ja Dzīvojamai
mājai tiek plānota renovācija un paplašināšana.
Būvatļauja un projekts vēl nav sastādīti?

Māja zemesgrāmatā ierakstīta kā "Brīvdienu
māja" un tāda arī ir pēc būtības. Tautas valodā to
varētu saukt par vasarnīcu.

Ja plānota dzīvojamās mājas renovācija, projekta
iesniegumam nepieciešams pievienot esošo (pirms
renovācijas) mājas stāvu plāna kopiju ar apsildāmās
platības eksplikāciju (vai inventarizācijas lietas kopiju,
kurai pievienoti stāvu plānu, ar apsildāmās platības
eksplikāciju) un jauno stāvu plāna kopiju (kas plānota
pēc renovācijas), ar apsildāmās platības eksplikāciju.
Var iesniegt projekta iesniegumu, ja māja, pēc būtības
ir vasarnīca, kura netiek izīrēta trešajām personām un
tajā netiek veikta saimnieciskā darbība.

Vai būs iespējams iegūt finansējumu šādam
objektam
88.
1. Vai apkures katla piegādātāji iesniegumā var
tikt uzrādīti divi, ja vēlamā biomasas katla, ar
ilglaicīgu degšanu, piegādātāji Latvijā ir atrasti
tikai divi ? Kādai argumentācijai, šādā gadījumā,
ir jābūt ierakstītai iesniegumā?
2. Vai pie apkures katla pieslēdzamo ūdens
uzsildīšanas tvertni var iekļaut montāžas
uzņēmuma piedāvājumā (kurš ir piegādātājs) un
uzrādīt pieteikuma tab.3.2 kā uzstādīšanas
izdevumus?
3. Vai pie iesnieguma jāpievieno CE
sertifikāts apkures katlam pieslēdzamajai ūdens
uzsildīšanas tvertnei

89.

Esam saņēmuši mantojumā lauku māju, kurai
šobrīd apstiprināts vienkāršas renovācijas
projekts, kas paredz izbūvēt 2.stavu. Plānojam ari
māju vasarā siltināt. Vēlamies iesniegt projektu
„Atjaunojamo energoresursu izmantošana
mājsaimniecību sektorā” 2.kaartai, paredzot
zemes siltumsūkni un saules kolektorus. Līdz šim
bija apdzīvots mājas 1.stāvs, kas tika apkurināts
ar malkas katlu. Tā kā mēs paši šajā mājā neesam
līdz šim dzīvojuši, tad īsti nezinām kāds bijis
siltumenerģijas patēriņš uz 1m2, bet zinām, ka
bija jākurina 2 reizes diena. Vai šo skaitli var
izrēķināt kaut kā teorētiski? Vai tam vajadzīgi
kādi papildus dokumenti vai tikai iesniedzēja
paraksts? Vai ir iespējams pieteikties uz
konsultāciju pirms projekta iesniegšanas, lai viss
būtu izdarīts pareizi.

1.Konkursa nolikums nosaka, ka projekta iesniedzējs
līdz projekta iesniegšanas dienai veic vismaz trīs
piegādātāju un trīs montētāju piedāvājuma cenu
aptauju. Projekta iesniegumā ir jānorāda visu saņemto
piedāvājumu cenu raksturojums.
2. Ņemot vērā, ka ūdens uzsildīšanas tvertne ir viena no
apkures katla neatņemamām sastāvdaļām, tvertnes
izmaksas var iekļaut montāžas uzņēmuma piedāvājumā
un uzrādīt projekta iesnieguma 3.2.sadaļā kā montāžas
izmaksas.
3.Ja biomasas apkures katls ir kopā ar uzsildīšanas
tvertni kā vienots komplekss, tad sistēmai būs viens CE
sertifikāts. Ja tvertne ir (iegādājama) atsevišķi no
apkures katla, tad arī tvertnei nepieciešams atsevišķs
CE sertifikāts.
Lai aprēķinātu kopējo siltumenerģijas patēriņu gadā uz
1m2 apsildāmās platības, var izmantot šādu aprēķina
metodiku:
Q (kWh/m2)=esošās apkures iekārtas nominālā jauda (kW)
*iekārtas darba stundas gadā./ ēkas platība m2.
Ja projekta iesniedzējs vēlas saņemt papildus punktus
kvalitātes vērtēšanā atbilstoši kvalitātes vērtēšanas
kritērijiem, jā iesniedz dokumenti, kas apliecina kopējo
siltumenerģijas patēriņu apkurei 2009.gadā.

24

90.

Ja jau ir malkas katls, vai ir iespēja konkursa
ietvaros iegādāties tikai granulu degli ko uzstādīt
šim pašam jau esošajam malkas katlam?

Nē. Konkursa ietvaros var iegādāties un uzstādīt tikai
konkursa nolikuma 16.punktā minētās iekārtas.

91.

Iepazīstoties ar projekta Atjaunojamo
energoresursu izmantošana mājsaimniecību
sektorā II kārta noteikumiem par punktu - …. par
biomasas kamīni ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50
kW (ieskaitot) nevarēju tikt skaidrībā - kādiem
kritērijiem jāatbirst šim biomasas kamīnam (vai ir
kādi ierobežojumi sakarā ar biomasas kamīna
lietderības koeficentu un CO2 izmešiem vai vēl
citiem nosacījumiem?) un kā tiek aprēķināta
atlīdzības summa (vai tā ir tikai atkarīga tikai no
biomasas kamīna maksimālās jaudas kw? 1 kW =
50 LVL jeb savādāk?)

Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti, kuros tiks
uzstādītas nolikuma 16.punktā minētās iekārtas. Jaudas,
lietderības koeficienta un maksimālās attiecināmās
izmaksas par 1kWh ierobežojumi katrai iekārtai
norādīti konkursa nolikuma 3.pielikumā. Attiecīgi
biomasas kamīnam jaudai jābūt līdz 50kW, bet
lietderības koeficientam lielākam par 0.80.

Lūdzu, sakiet vai ir gaidāma ari 3.karta
programma "Atjaunojamo energoresursu
izmantošana mājsaimniecību sektorā"?
Ja jā, kādi varētu būt termini?
Jautājums par
Kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas,
Ls/kW .
Ja ražotāja iekārtas specifikācijā uzrādīts:
"Jauda: Nom.kW: 25; Max kW: 50
Regulējama jauda kW: 15-50" .
Kura no šim jaudām var izmantot aprēķinos par
kopējām maksimālām attiecināmām izmaksām ?

Šobrīd tas nav zināms.

94.

Jautājums ir tāds, kur var saņemt palīdzību
iesnieguma sagtavošanā un cik tas izmaksā?
Esmu privātmājas(jaunbūve zemesgrāmatā)
īpašniece, pašlaik darbojas ar malku kurināms
apkures katls, taču vēlos papildus ierīkot saules
kolektorus, jo mājas izvietojums ir ļoti piemērots
- dienvidu nogāze. Kā man racionālāk rīkoties, lai
pagūtu iesniegt pieteikumu līdz 30.novembrim?

Ekspertus, kuri Jums varētu palīdzēt projekta
iesnieguma sagatavošanā Jums jāatrod pašiem.
Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un
iesniegšanu Jūs varat sūtīt uz atbildīgās iestādes
elektroniskā pasta adresi microgen_kpfi@inbox.lv .

95.

Uzzinājām no siltumsūkņu piedāvātājiem, ka
KPFI varot piedalīties arī uz mājas projekta
pamata.
Mums pašreiz tiek izstrādāts projekts un uz
nākošo mēnesi mēs varētu saņemt arī būvatļauju.
Vai ar šo būvatļauju ir iespējams piedalīties
konkursā, ja māja tiks paredzēta nodot
ekspluatācijā nākošgad vasarā? Respektīvi, arī
siltumsūknis būs uz to laiku jau ielikts.

Konkursa nolikuma 7.1.apakšpunkts nosaka, ka projekta
iesniedzējs ir dzīvojamās mājas vai tās jaunbūves
īpašnieks. Projekta iesniegumu var iesniegt par
dzīvojamo māju, ja tā ir reģistrēta kā jaunbūve, par ko
liecina ieraksts zemesgrāmatā.

Un te sīkāk.
Mēs ņemam kredītu uz zemi ar mājas būvniecību.
Banka pieprasa mājas projektu ar tāmi. Pašreiz
zeme vēl nav mūsu īpašumā, tātad arī mājas
projekts tiek taisīts uz esošās zemes īpašnieces.
Līdz ko banka apstiprina kredītu mēs
iegādājamies zemi, bet zemesgrāmatā iespējams
ierakstīt nepaspēsim līdz 30. novembrim. Tāpēc ir
doma arī mājas būvatļauju un dalību KPFI
konkursā taisīt uz esošās zemes īpašnieci. Varētu

Atbilstoši nolikuma 58.4.apakšpunktam, finansējuma
saņēmējs nodrošina, ka piecus gadus pēc projekta
īstenošanas, dzīvojamā māja, kurā uzstādīta iekārta,
netiks atsavināta, izīrēta trešajām personām un
izmantota saimnieciskās darbības veikšanai.

92.

93.

KPFI finansējums ir līdz 50% no projekta
attiecināmajām izmaksām, bet ne lielāks par 7000Ls.
Lai aprēķinātu projekta maksimālās attiecināmās
izmaksas ir jāsareizina uzstādāmās iekārtas jauda ar
maksimālajām attiecināmajām izmaksām par 1kWh.

Lai aprēķinātu iekārtas maksimālās attiecināmās
izmaksas, ir jāizmanto iekārtas nominālā jauda.

Tātad jaunbūvei ir jābūt reģistrētai zemesgrāmatā uz
projekta iesniedzēja vārda līdz projekta iesniegšanas
dienai.
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96.

97.

98.

būt, ka uz decembra sākumu mēs zemi jau būsim
pārrakstījuši un arī būvatļauju un KPFI konkursu
būtu jāpārraksta uz mūsu vārda.
Vai tas vispār ir iespējams?
Pašreiz mums ir izvēle starp malkas katlu un
siltumsūkni. Ja varam piedalīties konkursā, tad
liekam siltumsūkni.
Man radās viens jautājums par iesniedzamajiem
dokumentiem, kad iepazinos ar vadlīnijām 8.3
apakšpunktā par jaunbūvi tad izlasot 52.punktu
saprotu, ka pie iesniegšanas nav obligāti noformēt
zemesgrāmatā to kā jaunbūvi, jo reāli es to šobrīd
neiespētu, bet ja es saprotu, ka to var darīt līdz
brīdim kad tik pateikt vai man iesniegums ir
apstiprināt, tad es varētu mēģināt iesniegt. vai tā
ir?
Ir sekojoša situācija, ka iespējams līdz projekta
praktiskai realizācijai mājai būs mainījies
saimnieks. Pašlaik zemesgrāmata ir uz pašreizējā
saimnieka vārda, tad sanāk, ka projekta
pieteikumu iesniedz esošais saimnieks. Kas
notiek gadījumā, ja laika posmā starp projekta
pieteikuma iesniegšanu un līguma parakstīšanu
vai praktisko tā realizāciju notiek īpašnieka
maiņa. Vai apstiprinātais projekts ir spēkā, vai tas
tiek anulēts?
Interesē jautājums par maksimālo atbalstāmo
summu kombinētajiem malkas katliemgranulas/malka- kāda atbalstāmā summa tiek
piešķirta šajā gadījumā?

Atbilstoši konkursa nolikuma 8.3.apakšpunktam
projektu var iesniegt par dzīvojamo māju , ja tā ir
reģistrēta kā jaunbūve, ko apliecina ieraksts
zemesgrāmatā.
Ierakstam zemesgrāmatā ir jābūt uz projekta
iesniegšanas brīdi.

Konkursa nolikuma 58.4.apakšpunkts nosaka, ka vismaz
5 gadus pēc projekta īstenošanas finansējuma saņēmējs
nodrošina to, ka dzīvojamā māja netiks atsavināta,
izīrēta trešajām personām un izmantota saimnieciskās
darbības veikšanai.
Ja šo nosacījumu finansējuma saņēmējs nenodrošina,
saņemtais līdzfinansējums būs jāatmaksā.
Šādā gadījumā maksimālās attiecināmās izmaksas
rēķina pēc biomasas granulu katla izmaksām par 1
kWh.

p.s. ja pareizi atceros, malkai bija 50 Ls/kW,
granulām 116 Ls/kW
99.

vai ir iespēja man piedalīties konkursā, ja mans
personīgais uzņēmums pretendē manai mājai
veikt materiālu piegādes un montāžas darbus???

100. Mājoklis ir divdzīvokļu dzīvojamā māja, kurai ir
divi īpašnieki, bet katram ir īpašumtiesības uz
domājamo pusi no namīpašuma. Vai šai gadījumā
ir nepieciešams dibināt biedrību, vai projekta
iesniedzēji var būt abi īpašnieki?

101. Māja ar 4 dzīvokļiem ar kopējo platību 250kv/m.
lielākā dzīvokļa platība 90kv/m, pārējie 3 pa
60kv/m.
Vai, nodibinot biedrību, var startēt visi 4 dzīvokļi
KPFI konkursā ar gaiss/gaiss siltuma sūkni.
102. Vēlējos uzzināt vai šajā projektu iesniegšanas
kārtā līdz 30.novembrim ir iespēja iegādāties
apkures katlu + akumulācija tvertni? Kopējā
summa varētu būt ~1000Ls

Projekta iesniedzējs līdz projekta iesnieguma
iesniegšanas dienai veic vismaz trīs piegādātāju un trīs
montētāju piedāvājuma cenu aptauju, atbilstoši
nolikuma prasībām. No piegādātāju un montētāju
iekārtu piedāvājuma projekta iesniedzējs izvēlas vienu
piedāvājumu ar viszemāko cenu.
Projekta iesniedzēji var būt abi īpašnieki, taču viņi
vienojas par to, kurš konkursā pārstāvēs abus mājas
īpašniekus, un notariāli apliecina izvēlētās personas
tiesības rīkoties otra īpašnieka vārdā, iesniedzot
notariāli apliecinātu pilnvaru un projekta iesnieguma
5.sadaļas sākumā tiek norādīti abu dzīvojamās mājas
īpašnieku vārdi un uzvārdi un apliecinājumu paraksta
abi dzīvojamās mājas īpašnieki.
Konkursa ietvaros gaiss/gaiss siltumsūkni nevar
uzstādīt, ja apsildāmā platība ir lielāka par 100m2.

Ņemot vērā, ka akumulācijas tvertne ir viena no
apkures katla neatņemamām sastāvdaļām, tvertnes
izmaksas ir attiecināmas un tās var iekļaut projekta
iesniegumā, taču izmaksas par tvertnes iegādi būs
attiecināmas tikai pēc projekta līguma – līgma pra
projektu īstenošanu starp finansējuma saņēmēju,
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103. 1.Vai Noteikumu 8.un 52. punktā minētā
jaunbūves reģistrācija nozīmē Zemesgrāmatas
ierakstu par zemes īpašumu? No kā jāsaņem
izziņa par jaunbūvi?
2.Kā rīkoties, ja nevaru uzrādīt malkas pirkšanas
dokumentus, jo malku iegūstu pats savā zemē, kas
nav meža zeme?

104. 1) vai atbilstošas ir arī tādas dzīvojamās mājas,
kurās daļa no telpām tiek izmantota kā viesu
nams;
2) vai var tikt atbalstīta saules bateriju
uzstādīšanu, ja māja šobrīd ir jau uzstādīts
siltumsūknis (taču par privātajiem līdzekļiem)
105. Vēlos Jums uzdot jautājumu saistībā ar
"Atjaunojamo energoresursu izmantošana
mājsaimniecību sektorā". Vai ir iespēja iegādāties
šķeldas katlu no piegādātāja, kas nav Jūsu
sagatavotajā sarakstā. Iemesls ir izdevīgāka cena.
Ja ir iespējams, vai ir jākārto kādas vēl
formalitātes.

106. Vēlos Jums uzdot jautājumu par pieteikšanās
iespējām Atjaunojamo energoresursu izmantošana
mājsaimniecību sektorā II kārta.
Projektus šajā konkursā varēs iesniegt par:
 ēku, kas klasificējas kā dzīvojamā māja;
 ekspluatācijā nodotu dzīvojamo māju vai
jaunbūvi;
 visu dzīvojamo māju, nevis dzīvojamās mājas
daļu vai atsevišķu dzīvokli;
 nekustamo īpašumu, kura īpašnieks ir ierakstīts
zemesgrāmatā.
Īpašniekam kurš vēlas pieteikties šai programmā
pieder viens no dzīvokļiem četrdzīvokļu mājā.
Katrs dzīvoklis ir reģistrēts kā atsevišķs īpašums
zemes grāmatā.
Daļa īpašnieku apkurina savus īpašumus ar gāzi ,
bet daži ar malku. Vai šis īpašnieks var pieteikties
konkursā? .
107. Ar ko sākt , ja vēlos uzstādīt malkas katlu savā
privātmājā?

atbildīgo iestādi un VIF, noslēgšanas.
1.Tas nozīmē, ka jaunbūvei ir jābūt reģistrētai
zemesgrāmatā uz projekta iesniedzēja vārda līdz
projekta iesniegšanas dienai.
2.Šajā gadījumā Jūs nekādus dokumentus par kurināmā
iegādi neiesniegsiet un nesaņemsiet papildus punktus, ja
būs projektu kvalitātes vērtēšana. Ja finanšu
instrumenta kopējais pieprasītais finansējums pārsniedz
konkursa nolikuma 3.punktā minēto summu un projekta
iesniegums atbilst visiem administratīvās vērtēšanas
kritērijiem, tas ir virzāms kvalitātes vērtēšanai.
1) Nē. Finansējumu piešķir, ja dzīvojamā mājā, kur tiks
īstenots projekts, netiek izīrēta trešajām personām vai
izmantota saimnieciskās darbības veikšanai (konkursa
nolikuma 10.2.apakšpunkts).
2) Jā, konkursa ietvaros Jūs varat iesniegt projektu par
saules bateriju uzstādīšanu.
Projekta iesniedzējs var izvēlēties piegādātāju un
montētāju personīgi, izvērtējot piegādātāju un
montētāju atbilstību konkursa nolikuma 63.punktā
minētajām prasībām Atbilstoši nolikuma 66.punktam,
projekta iesniedzējam ir rakstiski jāinformē piegādātājs
vai montētājs, ka atbildīgā iestāde nosūtīs piegādātājam
vai montētājam piegādātāju un montētāju atbilstības
apliecinājuma
iesnieguma
veidlapu
(nolikuma
7.pielikums), kuru aizpildītu ir jānosūta atbildīgai
iestādei, kuru atbildīgā iestāde izvērtēs projektu
vērtēšanas laikā atbilstoši nolikuma 6.pielikumā
minētajiem vērtēšanas kritērijiem. Ja tiek konstatēta
neatbilstība kaut vienam no nolikuma
6.pielikumā
minētajiem
atbilstības
vērtēšanas
kritērijiem, atbildīgā iestāde noraida projekta
iesniegumu
atbilstoši
nolikuma
4.pielikuma
1.8.apakšpunktam;

Konkursa nolikuma 10.3.apakšpunkts nosaka, ka
projekta iesniegumu iesniedz par visu dzīvojamo māju,
nevis dzīvojamās mājas daļu vai atsevišķu dzīvokli. Līdz
ar to, Jūs nevarat piedalīties konkursā tikai ar savu
dzīvokli. Ir jāiesniedz viens projekta iesniegums par
visiem četriem dzīvokļiem.
Ja dzīvojamai mājai ir vairāki īpašnieki, tad viņi
vienojas par to, kurš konkursā pārstāvēs visus mājas
īpašniekus, un notariāli apliecina izvēlētās personas
tiesības rīkoties pārējo īpašnieku vārdā, iesniedzot
notariāli apliecinātu pilnvaru un projekta iesnieguma
5.sadaļas sākumā tiek norādīti visu dzīvojamās mājas
īpašnieku vārdi un uzvārdi un apliecinājumu paraksta
visi dzīvojamās mājas īpašnieki.

1) Iepazīties ar konkursa nolikumu, vadlīnijām
iesniedzējiem, jautājumiem un atbildēm, kas
pieejami atbildīgās iestādes mājas lapā

27

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI
/projekti/?doc=13463 .
2) Izvēlēties savām vajadzībām un konkursa
nolikumam atbilstošu iekārtu;
3) Veikt piegādātāju un montētāju cenu aptauju par
Jūsu izvēlēto iekārtu.
4) Sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu;
108. Man tāds jautājums: ja paredzēts uzstādīt saules
(gaismas) kolektorus, kas ražos tikai silto ūdeni,
ne siltumenerģiju, - vai var saglabāt pašreizējo
apkuri ar gāzi un to nav obligāti jāaizvieto ar
alternatīvo kurināmo
109. 1) Ja klients grib piedalīties mājsaimniecību
programmā, bet viņam ir nomirusi nesen mamma
un nav vēl sakārtotas mantojuma tiesības un tās
ierakstītas zemesgrāmatā, vai šādam klientam
apstiprinās pieteikumu (pievienojot šo apstākļu
apliecinošus dok.)
2) otrs gadījums, mājas īpašniekam pieder viena
1/6 mājas domājamā daļa, - māja ir rindu māja,
atsevišķi ir reģistrēta zemesgrāmatā, ir savstarpēji
noslēgts pilnvarojuma Līgums, bet ēkas
kadastrālā uzmērīšanas lietā pedējā ir ierakstīts
kadastra apzīmējums - dzīvoklis.

Jā.

110. Tā kā veicam mājas rekonstrukciju (ar vīru esam
kopīpašnieki mājai) un esam ieplānojuši mainīt
apkures sistēmu, iepazīstoties ar projekta
"Atjaunojamo energoresursu izmantošana
mājsaimniecību sektorā" vadlīnijām, rodas
jautājums.
Vai ir reāli man kā fiziskai personai, kura
nesaprot no tehniskajiem datiem par apkures
katliem un to energoefektivitātes utt. rādītājiem,
pareizi sastādīt pieteikumu un tajā norādīt visu
nepieciešamo informāciju? Nav saprotams arī kā
veicama cenu aptauja, kā arī citas it kā vienkāršas
lietas. Vai man meklēt kādu speciālistu? Varbūt
ministrijā man varētu kāds paskaidrot
nesaprotamos jautājumus?

1.Jūs varat meklēt speciālistu, kas Jums sagatavos
projektu. Konsultāciju par tehniska rakstura
jautājumiem, iespējams, var sniegt arī iekārtu
piegādātāji un montētāji. Jautājumus, kas saistīti ar
iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu var sūtīt uz
atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi
microgen_kpfi@varam.gov.lv .

111. Vai var projektam "Atjaunojamo energoresursu
izmantošana mājsaimniecību sektorā" iesniegt
projektu, ja mājai ir bankas hipotēka?
Kāda dokumentācija un atļaujas ir nepieciešamas

Jūs varat piedalīties konkursā, ja īpašums
zemesgrāmatā ir reģistrēts uz Jūsu, nevis bankas vārda.

1) Skatīt atbildi uz 3.jautājumu;
2) Projekta iesniegumu var iesniegt par katru dvīņu vai
rindu mājas atsevišķo īpašuma daļu (māju), kura ir
ierakstīta Zemesgrāmatā uz projekta iesniedzēja vārda,
jo tas ir atsevišķs īpašums. Tas nozīmē, ka šādā
gadījumā nav nepieciešams iesniegt projekta
iesniegumu par visu dvīņu vai rindu māju kopumā, jo
atsevišķā māja jeb mājas daļas ir arī atsevišķs īpašums.
Turklāt projekta iesniegumu iesniedz attiecīgās dvīņu
vai rindu mājas atsevišķās īpašuma daļas jeb mājas
īpašnieks. Taču, ja uzstādot attiecīgo iekārtu, tiek
skarta otra īpašuma daļas jeb mājas īpašnieka īpašums,
tad ir nepieciešama pilnvara no otras īpašuma daļas jeb
mājas īpašnieka.
Papildus projekta iesnieguma veidlapai jāpievieno
dokumenti, kas apliecina, ka dzīvojamā māja
klasificējas kā rindu māja.

2. Projekta iesniedzējs līdz projekta iesnieguma
iesniegšanas dienai veic vismaz trīs piegādātāju un trīs
montētāju piedāvājuma cenu aptauju atbilstoši
konkursa nolikuma 63., 64., 65. un 66.punktā minētajām
prasībām. No piegādātāju un montētāju iekārtu
piedāvājuma projekta iesniedzējs izvēlas vienu
piedāvājumu ar viszemāko cenu. . Ieteikums ir izvēlēties
piegādātājus un montētājus no atbildīgās iestādes
tīmekļa vietnē ievietotā informatīvā saraksta, jo šajā
sarakstā ir tikai tie uzņēmumi, kas atbilst MK noteikumu
prasībām. Informatīvais saraksts ir atrodams šeit:
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/proje
kti/?doc=13463 . Nolikums nenosaka, kādā veidā
veicama aptauja, taču ieteikums ir to veikt rakstiski.
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no bankas?
112. Divas zemes grāmatas, divas ēkas, viena
dzīvojamā ēka, viena saimniecības ēka, kurā
dzīvo kā mājā, dokumentos tā ir saimniecības ēka.
Vai mēs varam pretendēt uz fonda atbalstu?

Projekta iesniegumu var iesniegt par dzīvojamo māju,
kas klasificējas kā dzīvojamā māja, nevis saimniecības
ēka.

113. Kādi dokumenti varētu apliecināt kopējo
siltumenerģijas patēriņu apkurei 2009.gadā, ja
lietota malkas apkure? Kas tādus var izdot? Vai
arī to ar parakstu apliecina mājas iedzīvotāji?

Tiem jābūt kurināmā iegādes apmaksu apliecinošiem
dokumentiem – rēķini, pavadzīmes, maksājuma
uzdevumi, kuros norādīts kurināmā veids, iegūtais
daudzums, cena un iegādes datums. Šajā gadījumā
nederēs, piemēram, kaimiņa uzrakstīts apliecinājums,
ka esat iegādājušies viņa mežā konkrētu daudzumu
malkas.
Vēršam uzmanību, ka projektu kvalitātes vērtēšana un
notiks tad, ja kopējais pieprasītais finanšu instrumenta
finansējums pārsniegs 7 218 785,33 Ls un projekta
iesniegums atbildīs visiem administratīvās vērtēšanas
kritērijiem.

114. Esmu iegādājies zemesgabalu Garkalnes novadā
un izņēmis PAU ģimenes dzīvojamās mājas
projektēšanai.
Sakiet, lūdzu, vai es varu pretendēt (pieteikties)
uz līdzfinansējumu zemes siltumsūkņa
uzstādīšanai, ņemot vērā faktu, ka līdz šā gada
30.novembrim uz mana vārda zemesgrāmatā būs
reģistrēts tikai zemesgabals. Pašas mājas
celtniecību plānots uzsākt tikai 2012.gada martāaprīlī.

Nē. Projekta iesniegumu var iesniegt par jaunbūvi, ja tā
reģistrēta zemesgrāmatā uz projekta iesniedzēja vārda
līdz projekta iesniegšanas dienai.

115. Man ir jautājums sakarā ar KPFI projektu
iesniegumu, sakiet, ja zemesgrāmatā ēka
ierakstīta kā Jaunbūve-saimniecības ēka, vai tādā
gadījumā var iesniegt pieteikumu? Jo ir teikts, ka
nedrīkst iesniegt par saimniecības ēku, bet nav
teikts, ka nevar par junbūvi-saimniecības ēku. Un
mājas rekonstrukcijas plānā šī ēka ir norādīta kā
dzīvojamā māja
116. Ja šobrīd dažādu tehnisku ierobežojumu dēļ uz
dzīvojamās mājas jumta nav iespējams, vēlams
izvietot saules kolektorus dēļ debespušu
novietojuma, un tos plānots izvietot uz zemes pie
dzīvojamās mājas, vai saistību periodā (5 gadi) ir
pieļaujams, atļauts šos saules kolektorus pārvietot
un izvietot uz blakus plānotās saimniecības ēkas
jumta, pēc tās būvniecības pabeigšanas?
(saglabājot enerģijas izlietojumu tikai un vienīgi
dzīvojamā mājā)
117. Savā projektā esmu paredzējis rezerves apkures
elementu - siltumsūkni gaiss-gaiss, kam ir
automātiski jāieslēdzas, ja gaisa temperatūra
istabā nokrītas zem 10 grādiem celsija, lai
pasargātu māju un iekārtas no sasalšanas (pamata
apkures veids ir plānota biomasas apkure).

Projekta iesniegumu var iesniegt par dzīvojamo māju
vai tās jaunbūvi, kas reģistrēta zemesgrāmatā uz
projekta iesniedzēja vārda līdz projekta iesniegšanas
dienai.

Jā, Jūs varat pārvietot kolektorus uz saimniecības
jumta, taču šīs izmaksas Jums jāsedz no saviem
līdzekļiem un montāžas darbus jāveic tai pašai
montāžas firmai, kas veica pirmo montāžu. Pirms tam
Jums ir jāsazinās ar SIA “Vides investīciju fonds”

Gaiss/gaiss siltumsūkņus konkursa ietvaros var uzstādīt,
ja dzīvojamās mājas kopējā apsildāmā platība
nepārsniedz 100m2. Turklāt projekta iesniegumu var
iesniegt par visu dzīvojamo māju, nevis tās daļu vai
atsevišķu dzīvokli.

Vadlīnijās ir norādīts, ka gaiss/gaiss tipa
siltumsūkņus var uzstādīt, ja tie ir paredzēti
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darbam –20 °C temperatūrā un tiks ekspluatēti
dzīvojamās mājās, kur apsildāmā platība
nepārsniedz 100 m2;
Jautājums: Vai šeit ir domāta mājas kopējā
apsildāmā platība, vai konkrētās telpas apsildāmā
platība kur uzstādīts siltumsūknis?
Manā gadījumā siltumsūknis gaiss-gaiss ar
lietderības koeficientu virs 5 ir plānots pirmajam
stāvam ar maksimālo apsildāmo kvadrātmetru
skaitu līdz 90 (faktisko 30m2), mājas kopējā
apsildāmā platība ieskaitot 2. stāvu būs ~ 150 M2
118. Paldies par ļoti labi organizēto projekta semināru
"Atjaunojamo energoresursu izmantošana
mājsaimniecību sektorā II kārta”
Vēlos precizēt atbildi manam jautājumam - Ja
mājai vairāki īpašnieki un viens no tiem netiek uz
Latviju lai aizietu visi kopā pie notāra un ārvalstīs
grib uzrakstīt Universālo pilnvaru.

1. Vai obligāti jāpiemin šajā pilnvarā šis projekts?
2. Vai var precizēt, kādus dokumentus
nepieciešams noformēt un kādā veidā?
3. Seminārā tika pieminēts arī pilnvaras
apustulēšana.
4. Latvijā pilnvara ir jātulko pie notāra?
Esmu sagatavojusi pilnvaras angļu valodas
versiju. Vai šāds teksts derētu, ko iesūtīšu
vēstules pielikumā?

1. Pilnvarā jāmin, ka pilnvaro iesniegt projektu Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta konkursā „Atjaunojamo
energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā”
2.kārtā , konkrēti par kādu īpašumu projekts tiek
iesniegts un veikt visas darbības saskaņā ar MK
04.01.2011. noteikumiem Nr.11.
2. Jāiesniedz:
1) visu dzīvojamās mājas īpašnieku parakstīta
projekta iesnieguma veidlapa;
2) notariāli apliecināta pilnvara, kurā pārējie mājas
īpašnieki pilnvaro iesniegt projektu (atbilstoši atbildes
1.punktam);
3)dzīvojamās mājas aktuālie stāvu plāni ar
apsildāmās platības eksplikāciju vai inventarizācijas
lieta, kurai pievienoti aktuālie stāvu plāni ar apsildāmās
platības eksplikāciju. Stāvu plānu kopijas apliecina
projekta iesniedzējs.
4)
 piegādātāja apliecināta iekārtas sertifikāta
oriģinālvalodā (ar norādi, ka iekārtai ir CE marķējums
vai Solar Keymark) kopija, kurai klāt pievienots tā
tulkojums latviešu valodā, ko apliecina tulks, vai
 piegādātāja apliecināta iekārtas sertifikāta
oriģinālvalodā (ar norādi, ka iekārtai ir CE marķējums
vai Solar Keymark) kopija, kurai pievienota piegādātā
atbilstības deklarācija (ja tā ir kopija, to apliecina
piegādātājs.)
3.Atbilstoši konkursa nolikumam, visi dokumenti ir
jāiesniedz valsts valodā. Atrodoties Londonā, ir iespēja
vērsties Latvijas vēstniecībā, kurā iespējams sagatavot
pilnvaru latviešu valodā.

119. Rakstot projektus, jāraksta objektu adreses kā
rakstītas zemesgrāmatā vai pēc jaunā teritoriālā
iedalījuma (novados)?
120. Man būtu jautājums par līdzfinansējumu
siltumsūkņa iegādei, vai pastāv kāda vieta, kur
varētu aiziet pakonsultēties ar kādu par
vajadzīgajiem dokumentiem un pareizu to
iesniegšanu. Pie interneta nav pieeja tik bieži, cik
būtu nepieciešams. Dzīvojam Alūksnes rajonā.
121. 1)Esam saņēmuši mantojumā lauku māju, kurai
šobrīd apstiprināts vienkāršās renovācijas
projekts, kas paredz izbūvēt 2.stavu. Šobrīd ir
saņemts būvniecības uzdevums arī piebūvei, bet

Jāraksta esošā adrese. Lai nerastos neskaidrības
projekta vērtēšanas laikā, šo apstākli varat pieminēt
projekta iesniegumā.
Tā kā šis ir atklāts konkurss, tad visus jautājumus, kas
saistīti ar iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu, ir
jāsūta uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi
microgen_kpfi@varam.gov.lv .

1) Ja plānota dzīvojamās mājas renovācija, projekta
iesniegumam nepieciešams pievienot esošo (pirms
renovācijas) mājas stāvu plāna kopiju ar apsildāmās
platības eksplikāciju (vai inventarizācijas lietas kopiju,
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vēl pilnībā nav izstrādāts piebūves projekts.
Vēlamies iesniegt projektu, paredzot apkures
sistēmu ar gaiss-ūdens siltumsukni un saules
kolektoriem. Līdz šim bija apdzīvots un izbūvēts
tikai mājas 1.stāvs. Vai mums projektā ir jādefinē,
kā dzīvojamā māja ar attiecīgo kadastra numuru
un uz pašreizējo brīdi esošo platību 100 m2 vai
par pamatu varam jau ņemt apstiprināto
renovācijas projektu ar platību apmēram 200 m2.
Vai varam arī pievienot jau klāt piebūves plānus,
kur vēl tikai ir būvniecības uzdevums un projekts,
bet kurš vēl nav apstiprināts?
2) projekta pieteikumā ir teksts - projektā
paredzētās aktivitātes tiks īstenotas viena gada
laikā no līguma parakstīšanas dienas, bet ne vēlāk
kā līdz 2012.gada 1.jūlijam. Vai visas iekārtas ir
jāuzstāda 2012.gada 1.juulijam arī 2.kaartai?
Esmu dzirdējusi, ka būs jāuzstāda līdz 2012.gada
30.decembrim, bet iesnieguma veidlapā figurē
2012.gada 1. jūlijs, kas sanāk apmēram 6 mēneši
no projekta parakstīšanas brīža. Kāds tad ir
precīzais datums 2.kārtai, līdz kuram noteikti
jāuzstāda attiecīgās iekārtas, lai saņemtu 50%
līdzfinansējumu?
3) vai cenu aptaujā jāpievieno klāt arī 2 citu
firmu piedāvājumi vai tikai piedāvātā summā?
Mums ir viena firma, kas piedāvā tikai zemes
siltumsūkni, bet ne komplektu ar gaisa-ūdens
siltumsukni un saules kolektoriem – vai tā derēs
vai tomēr vajag, lai tajos piedāvājumos būtu
vienāda komplektācija? Otra firma piedaavaa
saules kolektorus un zemes siltumsuukni – taatad
atskkiras siltumsuuknna veids
4) Kādi dokumenti būs vajadzīgi, lai saņemtu
atpakaļ līdzfinansējuma daļu un cil ilgā laikā šī
naudiņa varētu tikt saņemta?

kurai pievienoti stāvu plānu, ar apsildāmās platības
eksplikāciju) un jauno stāvu plāna kopiju (kas plānota
pēc renovācijas), ar apsildāmās platības eksplikāciju.
2) Konkursa otrās kārtas projektu īstenošanas termiņš
ir 01.11.2012. Projektu iesniegumu sagatavošanā
obligāti ir jāizmanto nolikuma aktuālās redakcijas
2.pielikums. Aktuālā veidlapas redakcija pieejama arī
VARAM mājas lapā
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/proje
kti/?doc=13463 sadaļā Pārskati un veidlapas.
3) Pirms projekta iesniegšanas projekta iesniedzējam
ir jāveic vismaz 3 iekārtas piegādātāju un 3 montētāju
cenu aptauja. Ja projekta iesniedzējs vēlas iegādāties
un uzstādīt divas iekārtas, tad viņam ir jāveic trīs
piegādātāju un trīs montētāju piedāvājums cenu aptauju
katrai iekārtai – tas nozīmē, ka kopā jābūt 6
piegādātāju un 6 montētāju cenu piedāvājuma
pieprasījumiem. Ja esat izvēlējušies, ka uzstādīsiet
gaiss/ūdens siltumsūkni, tad ir jāveic tādu piegādātāju
un montētāju cenu aptauja, kas piedāvā gaiss/ūdens
siltumsūkni, norādot vienādas tehniskās prasības.
Projekta iesniegumā (2.4.punktā) ir jānorāda visu
saņemto cenu piedāvājumu raksturojums.

4) Pēc projekta īstenošanas projekta iesniedzējs
iesniedz pārskatu, kam pievienoti konkursa nolikuma
54.punktā minētie dokumenti. Pēc pārskata
iesniegšanas, 20 darba dienu laikā saņemsiet KPFI
līdzfinansējuma maksājumu.
5) Tā kā šis ir atklāts konkurss, tad visus jautājumus,
kas saistīti ar iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu,
ir jāsūta uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi
microgen_kpfi@varam.gov.lv .

5) Vai ir iespējams pieteikties uz klātienes
konsultāciju pirms projekta iesniegšanas, lai viss
būtu izdarīts pareizi?

122. Vai par biomasas kamīnu var uzskatīt arī malkas
kamīna kurtuvi?

Jā, malkas kamīns ir biomasas kamīns.

123. 1. Vai MALKAS kamīns ar lietderību 87% ir
iekļaujams attiecināmās izmaksās?
2.Vai attiecināmajās izmaksās ir iekļaujams:
siltā gaisa KOLEKTORA izbūve,
siltā gaisa FILTRS un
siltā gaisa VENTILATORS?

1. Jā, konkursā tiek atbalstīta malkas katla iegāde un
uzstādīšana, ja tā lietderības koeficients ir lielāks par
0,80 .
2. Nē, attiecināmas ir tikai iekārtas, t.i. biomasas
kamīna iegādes un uzstādīšanas izmaksas.

124. Seminārā par KPFI finansēto projektu atklāto
konkursu "Atjaunojamo energoresursu
izmantošana mājsaimniecību sektorā" Liepājā bija
runa par to, ka ja dzīvojamās mājas īpašnieks,
kurš ierakstīts zemesgrāmatā, nav Latvijā, tad
projekta pieteikumu var iesniegt un projektu

1. Pilnvarā jāmin, ka pilnvaro iesniegt projektu Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta konkursā „Atjaunojamo
energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā”
2.kārtā , konkrēti par kādu īpašumu projekts tiek
iesniegts un veikt visas darbības saskaņā ar MK
04.01.2011. noteikumiem Nr.11.
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realizēt persona, kurai īpašnieks ir izsniedzis
notariāli apstiprinātu pilnvaru. Jautājums ir:
1. Vai šajā gadījumā pietiek, ja projekta
iesniedzējam dzīvojamās ēkas īpašnieks ir
izsniedzis ģenerālpilnvaru?
2. Atbilstoši vadlīnijām, tās personas vārdam, kas
paraksta projekta pieteikumu ir jāsakrīt ar vārdu,
kas tiek rakstīts pieteikuma veidlapas titullapā,
sadaļās 1.2. un 5.(Apliecinājums). Vai gadījumā,
ja projekta pieteikumu paraksta(iesniedz)
pilnvarotā persona, tad visos šajos punktos tiek
rakstīts pilnvarotās personas vārds? Ja tā tad vai
un kuros punktos ir jāraksta mājas īpašnieka
vārds, lai nerastos nesaskaņas ar sadaļā 1.2.
prasīto informāciju par mājas īpašnieku(punkts
1.2.1.vārds un 1.2.2. personas kods)
125. vai nepieciešami sertifikāti arī sistēmu
elementiem (tai skaitā dalīto vadības sistēmu
elementiem) - akumulācijas tvertnēm, caurulēm,
ventiļiem, vadības elementiem?
Manā gadījumā ir plānots aizstāt standarta saules
kolektora akumulācijas tvertni ar lielāku, kas
kalpotu arī kā siltuma akumulators biomasas
kamīnam un tas varētu būt cita ražotāja produkts.
Vai šai tvertnei arī būs nepieciešams sertifikāts?
126. Sakiet, kad ir ieplānota projektu izvērtēšanas
uzsākšana?
Vai vērtēšana notiks rindas kārtībā, tātad, vai
vērtēšanu sāks ar tiem, kas iesūtījuši pirmie?

2. Ja projekta iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona,
kas nav mājas līdzīpašnieks, tad projekta iesnieguma
1.2.punktā tiek norādīta pilnvarotā persona. 5.sadaļas
apliecinājumā ir jānorāda un obligāti ir jāparaksta
dzīvojamās mājas īpašniekam, un, ja pilnvarotā
persona ir pilnvarota sagatavot un iesniegt projekta
iesniegumu, tad arī pilnvarotās personas parakstam.
Titullapā var norādīt pilnvaroto personu, piemēram,
Līga Liepa, Jāņa Liepas pilnvarotā persona.

Jūs varat uzstādīt cita ražotāja akumulācijas tvertni,
taču ieteicams ir pārdomāt tehnisko risinājumu,
izvērtējot, kāda ir saules kolektoru jaudas attiecība pret
tvertnes tilpumu, vai lielākas tvertnes uzstādīšana ir
lietderīga.
Par CE sertifikātiem skatīt 3.atbildi uz 88.jautājumu.

Projektu vērtēšana sākas pēc projektu iesniegšanas
termiņa beigām un ilgst līdz četriem mēnešiem (ar
lēmumu pieņemšanu). Secība, kādā tiek vērtēti projekti,
nav noteikta.

127. Ja plānojam projektā uzstādīt apkures komplektu,
kas sastāv no stratifikācijas tvertnes, kurai
pievienota jau esošā malkas apkure, gaiss-ūdens
siltumsūknis un saules kolektori – vai man ir
vajadzīga cenu aptauja komplektam (izņemot
malkas katlu, kurss jau ir) vai atsevišķi
stratifikācijas tvertnei, atsevišķi saules
kolektoriem un atsevišķi gaiss-ūdens
siltumsūknim? Ja nepieciešama cenu aptauja
katrai iekārtai atsevišķi, tad pie kuras daļas
ietilpst stratifikācijas tvertne?

Cenu aptauja ir jāveic katrai iekārtai atsevišķi.
Stratifikācijas tvertnes iegādes izmaksas jāliek pie
saules kolektora iegādes izmaksām.

128. vēlējos noskaidrot, vai visiem piegādātājiem, kuri
aptaujāti cenu aptaujā jābūt piegādātāju un
montētāju VARAM informatīvajā sarakstā, vai
galvenais, lai cenu aptaujas uzvarētās ir
reģistrēts?

Nav nosacījuma, ka piegādātājiem un montētājiem,
kuriem veikta aptauja ir jābūt VARAM informatīvajā
sarakstā, taču, atbilstoši konkursa nolikumam, projekta
iesniedzējs cenu aptaujai izvēlas tikai tos piegādātājus
un montētājus, kuri atbilst konkursa nolikuma 63.punkta
prasībām. VARAM informatīvajā piegādātāju un
montētāju sarakstā ir tikai tie uzņēmumi, kas atbilst
nolikuma 63.punkta prasībām.
Projekta iesniegumu var iesniegt par jaunbūvi, ja tā
reģistrēta zemesgrāmatā uz projekta iesniedzēja vārda
līdz projekta iesniegšanas dienai. Tas nozīmē, ka
zemesgrāmatā ir jābūt ierakstam par konkrēto jaunbūvi,
nepietiek ar zemes, uz kuras tā atrodas, piederību vien.
Vēršam uzmanību, ka projekta ietvaros saražotā
siltumenerģija ir jāizmanto tikai dzīvojamās mājas
vajadzībām. Saimniecības ēkās tā nedrīkst tikt
izmantota.

129. Vai varu pieteikties uz saules kolektoru sistēmu,
ja ir jaunbūve, kurai ir piešķirts kadastra numurs
un šai jaunbūvei ir uztaisīta ēkas kadastrālās
uzmērīšanas lieta. Jaunbūve ir uz zemes, kas ir
zemesgrāmatā. Jaunbūve ir pilnībā pabeigta, taču
zemesgrāmata nav uztaisīta, jo tika pagarināta
būvatļauja un klāt tika piebūvēta (būvēta)
saimniecības ēka.
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130. Vēlējos noskaidrot vēl vienu jautājumu:
Ja piedāvājuma summa kopā ar uzstādīšanu ir
mazliet lielāka kā maksimālās attiecināmās
izmaksas, balstoties uz 3.pielikumu. Kur ir
jāatspoguļo šīs neattiecināmās izmaksas? Vai der,
ka 2.4.1. un 2.4.2. sadaļās ir kopējās izmaksas, bet
3.2. sadaļā parādītas summas, kur no katras
sadaļas, procentuāli daļa noņemta, lai rezultāta
netiktu pārsniegta maksimālā robeža?
131. KPFI "Atjaunojamo energoresursu izmantošana
mājsaimniecības sektorā" iesnieguma veidlapā
2.4.2. Tehnoloģisko iekārtu montētāju
piedāvājuma raksturojums " - tabulā ir
izmaksu sadalījums 1) iekārtas uzstādīšana,
pieslēgšana un ieregulēšana 2) dalīto vadības
sistēmu uzstādīšana 3) būvdarbi.
Projektā paredzēts uzstādīt zemes siltumsūkni.
Piegādātāji nav uzrādījuši atsevišķi būvdarbu
izmaksas, bet gan ierīkošanas un montāžas
izmaksas. Vai ir būtiski prasīt viņiem un parādīt
atsevišķi būvdarbu izmaksas?
132. Jautājums nr.1.
Vai ir iespējams mainīt piegādātāju un uzstādītāju
pēc tam kad ir noslēgts līgums VARAM?
- Jautājumos un atbildēs, kas ir publicēti Jūsu
mājas lapās uz šo atbildi, Jūsu sakāt:
Atbilstoši konkursa nolikuma 62.punktam
projekta iesniedzējam līdz projekta iesnieguma
iesniegšanas dienai jāveic vismaz trīs piegādātāju
un trīs montētāju piedāvājuma cenu aptauja.

Projekta neattiecināmās izmaksas projekta attiecināmo
izmaksu tāmē nav jānorāda.
Ja iekārtu iegāde un uzstādīšana pārsniedz attiecināmās
izmaksas, tās var norādīt 2.4.1. un 2.4.2. apakšpunktos.
Lai norādītu attiecināmas izmaksas tāmē
(3.2.apakšpunkts), no faktiskajām izmaksu pozīcijām var
noņemt procentuālas izmaksu daļas, lai kopsumma
nepārsniegtu maksimālās attiecināmās izmaksas.
Ja projekta ietvaros tiek veikti būvdarbi, kas ir
atbalstāmi, to izmaksas jānorāda arī attiecināmo
izmaksu tāmē.

1.Pēc līguma noslēgšanas mainīt izvēlētos iekārtas
piegādātājus un montētājus var tikai gadījumā, ja tam ir
objektīvi pamatots iemesls:
1)piegādātājs un/vai montētājs ir bankrotējis;
2) tas nevar nodrošināt piedāvātās iekārtas
piegādi/montāžas darbus;
3)nevar nodrošināt piedāvātās cenas nosacījumus;
4)nevar veikt darbus projekta īstenošanas termiņā;

Vēlos precizēt vai esam sapratuši pareizi - Mums
ir jāveic triju pretendentu aptauja, lai noskaidrotu
zemāko cenu, taču pēc līguma noslēgšanas mēs
varam izraudzīties arī citu piegādātāju, kas
piedāvāt šo pašu tehnoloģisko iekārtu pa tik pat
zemu cenu, kā lētākais no trim pretendentiem, kā
arī piegādātās atbilst visiem kvalitātes kritērijiem?
Jautājums nr.2
Mūsu mājā ar malkas apkuri nodrošinām siltumu
mājas pirmajam stāvam, taču mājas otrais, lai gan
ir tehniski gatavs dzīvošanai, ir bez apkures.
Pašlaik gribam ierīkot centralizēto apkuri visā
mājā.

2. Ja nav tehniskā projekta un 2.stāva plāniu vai citu
dokumentu, kuros to var redzēt, Jūs tos varat uzzīmēt un
apliecināt paši, un iesniegt kopā ar jau esošajiem stāvu
plāniem.

Mūs būves tehniskās inventarizācijas lietā, ir
ierakstīs:
1.dzīvokļa platība 176, 1 km2
1.1. dzīvojamā platība 49, 6 km2 ( 1. stāva
platība, kurā ir apkure)
1.2. dzīvokļu palīgtelpu platība 126,5 km2 (visa
pārējā mājas platība, kurā nav apkures - pagrabs
86 km2 un 2 stāvs 40, 5 km2))
Situācija ir tāda, ka būves eksplikācijas
dokumentos ir dotas pirmā stāva un pagrabstāva
shēmas, taču 2 stāva shēmas nav. Pieļauju domu,
ka tas ir tādēļ, ka tajā nav apkures sistēmas.
Takā mēs gribam ierīkot centralizēto apkuri arī 2
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stāvā, jautājums ir par to, vai pietiek, ka apskatot
dzīvokļa platības datiem, varam matemātiski
aprēķināt cik liela platību aizņem 2 stāvs un
pieņemam ,ka visu šo 2 stāvu paredzam
apkurināt. Shēmas 2 stāvam, kurā varētu kaut vai
ar roku iezīmēt apsildāmās platības eksplikāciju
nav, būves tehniskajos dokumentos nav.
133. Vai KPFI konkursā var pieteikt 2 projektus vienai
privātmājai: siltumenerģijas ražošana (granulu
apkures katls) un elektroenerģijas daļēja ražošana,
izmantojot saules baterijas?
Kur un vai elektroniski var saņemt konsultācijas
par aizpildītu projekta pieteikumu (vismaz tā
atbilstību administratīvajiem kritērijiem)?

134. Bet kas ir tādā gadījumā, ja ir apliecinoši
dokumenti ( būvatļauja) , ka saimniecības ēka tiek
rekonstruēta par dzīvojamo māju? Un mājas
jaunajos plānos norādīts, ka tā ir dzīvojamā māja.
135. 1.Finanšu trūkuma dēļ plānoju šobrīd iegādāties
tikai malkas apkures katlu. Citugad iegādāšos
radiatorus un ierīkošu apkuri. Vai tā ir atļauts šajā
projektā?
2.Un vai cenas piedāvājums ir vajadzīgs no trim
firmām, vai nepietiek ar vienu piedāvājumu, jo
es būtu ar mieru izmantot manai dzīvesvietai
tuvāk esošās firmas piedāvājumu?

136. Projektā ietvaros paredzēts iegādāties malkas
apkures katlu. Piegādātāju iesniegtā iekārtas cena
un montāžas izdevumi kopā pārsniedz KPFI
noteiktās izmaksas malkas kaltam (manā
gadījumā maksimālās KPFI attiecināmās
izmaksas ir 1000Ls, bet piegādātāja/montētāja
piedāvājums ir 1260Ls), kas arī tiek ņemts vērā
aizpildot pieteikuma sadaļas 2.6., 3.1. Taču
jautājums ir par pieteikuma sadaļām 2.4.1., 2.4.2.
un 3.2., vai jāuzrāda reālās piegādātāja/montētāja
izmaksas vai tikai noteiktajā limitā?
137. Sakiet – Ja esmu laicīgi uz otro kārtu nosūtījusi
projektu iesnieguma veidlapu, kas bija sākta
aizpildīt jau pavasarī (tikai tagad pamanīju, ka 2.
Kārtai speciāli ir izstrādāta jauna veidlapa) – kā
man rīkoties?
138. Pirms pieteikuma sagatavošanas un iesniegšanas
vēlētos saņemt atbildes uz dažiem jautājumiem.
Situācija ir šāda: manam tēvam pieder 2ģimeņu jeb 2 dzīvokļu māja. Vienā pusē dzīvo
tēvs un es ar ģimeni, otrā - brālis ar ģimeni

1.

Par vienu dzīvojamo māju nevar iesniegt vairākus
projekta iesniegumus. Ja vēlaties uzstādīt gan
granulu apkures katlu, gan saules baterijas, Jums
jāiesniedz viens projekta iesniegums ar abām
tehnoloģiskajām iekārtām,, ievērojot nosacījumu, ka
pieprasītais finanšu instrumenta finansējums
nepārsniedz 7000, 00Ls.
2. Jautājumus, kas saistīti ar projekta iesnieguma
sagatavošanu un iesniegšanu sūtīt uz elektroniskā
pasta adresi microgen_kpfi@varam.gov.lv .
Atbildīgā iestāde neveic projektu iesniegumu
atbilstības izvērtēšanu vērtēšanas kritērijiem pirms
projektu iesniegšanas. Lai pārliecinātos par
iesnieguma atbilstību administratīvās vērtēšanas
kritērijiem, iesakām izmantot konkursa nolikuma
4.pielikumu.
Kamēr zemesgrāmatā nav ieraksta par dzīvojamās
mājas jaunbūvi, nav atbilstības konkursa nolikuma
prasībām.
1.Konkursa ietvaros tiek atbalstīta iekārtu uzstādīšana
un montāža, turklāt pēc projekta īstenošanas projekta
iesniedzējam piecus gadus ir jānodrošina iekārtas
ekspluatācija. Tātad Jūs nevarat tikai iegādāties
iekārtu. Tā ir jāuzstāda un ekspluatācija jāsāk ne vēlāk
kā pēc 01.11.2012.
2.Pirms projekta iesniegšanas ir jāveic trīs piegādātāju
un trīs montētāju cenu aptauja. No saņemtajiem
piedāvājumiem ir jāizvēlas piedāvājums ar zemāko
cenu.
Izmaksas, kas pārsniedz maksimāli attiecināmās
projekta izmaksas, ir neattiecināmās izmaksas.
Projekta attiecināmo izmaksu tāmē (3.2.punkts)
neattiecināmās izmaksas nav jānorāda.
Cenu piedāvājuma raksturojumā (2.4.1. un
2.4.2.apakšpunktos) var norādīt faktiskās izmaksas.

Projekta vērtēšanas laikā, izvērtējot Jūsu projekta
iesniegumu 1.1.kritērijam, tiks lūgts to precizēt,
iesniedzot projekta iesniegumu, kurā izmantota aktuālā
konkursa nolikuma veidlapa.

1 Jā, ir jāiesniedz viens projekts par abiem dzīvokļiem.
Atbilstoši konkursa nolikuma 10.3.apakšpunktam,
projektu var iesnigt par visu dzīvojamo māju, nevis tās
daļu vai atsevišķu dzīvokli.
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(nekādas īres attiecības nepastāv). Vienai mājas
pusei ir notikusi rekonstrukcija, bet vēl nav
pieņemta ekspluatācijā. Ir apstiprināts projekts un
būvatļauja (derīguma termiņš -2012.g.
septembris). Abiem dzīvokļiem ir autonomas
apkures sistēmas.
1. Vai projekts ir jāiesniedz par abiem
dzīvokļiem?
2. Vai māja šādā statusā var piedalīties konkursā?
3. Vai projektu var realizēt pa daļām vai daļēji, ja
projekts sastāv, piemēram, no 2 biomasas katliem
un saules kolektora? Kāda šādā gadījumā būtu
naudas atmaksas kārtība?
4. Brīvu līdzekļu neesamības dēļ ir nepieciešams
ņemt aizņēmumu. To varam dabūt tikai es un
sieva, jo māja jau ir ieķīlāta un kredītu par to
maksā tēvs (īpašnieks).
Vai nepastāv kāda vienošanās ar bankām,
vismaz ar tām, kuras vēl skaitās daļēji valsts
īpašumā, par īpašiem kredītnosacījumiem sakarā
ar šo projektu? Vai jāņem patēriņa kredīts ar
nenormāliem procentiem un pēc tam, saņemot
50% atmaksu, atkal jāpārslēdz līgums ar banku
par citu summu ar papildus izdevumiem?
139. Sakiet lūdzu vai uz "Atjaunojamo energoresursu
izmantošana mājsaimniecību sektorā II kārtā var
pretendēt arī sekojošs objekts, kurš
Zemegrāmatas apliecībā ir formulēts sekojoši:
"1.1. Zemes gabals aptver kopā 29,2 ha, no tā
28,4 ha lauksaimniecībai.
2.1. Pievienots nekustamais īpašums "xxx", x
pag., x raj., (zemesgrāmatas nodalījuma Nr.
xxxxx) visā tā sastāvā palīgēka (kadastrālais
apzīmējums xxxxxx)".

2.Lai varētu piedalīties konkursā, dzīvojamai mājai ir
jābūt ierakstītai zemesgrāmatā uz projekta iesniedzēja
vārda.
3.Projektā plānotās aktivitātes – iekārtu iegāde un
uzstādīšana ir jāīsteno līdz 01.11.2012. Vismaz piecus
gadus pēc projekta īstenošanas projekta iesniedzējam ir
jānodrošina iekārtas ekspluatācija.
4.Par jautājumiem, kas saistīti ar aizdevumu
līdzfinansējuma nodrošināšanu, lūdzam vērsties
Latvijas kredītiestādēs.

Konkursā „Atjaunojamo energoresursu izmantošana
mājsaimniecību sektorā” var piedalīties, ja projektu
iesniedz tikai par dzīvojamo māju – individuālu
dzīvojamo māju, vasarnīcu, dārza māju, dvīņu vai rindu
māju, divu un vairāku dzīvokļu dzīvojamām mājām.
Konkursa ietvaros netiek atbalstīta mikroģenerācijas
iekārtu uzstādīšana palīgēkās, tai skaitā garāžās,
darbnīcās u.tml.

Minētā "palīgēka" ietver garāžu, darbnīcu, atpūtas
telpas, lauksaimniecības tehnikas novietni u.c.
Garāžas, pagaidu uzturēšanās telpas, darbnīcas
apsildei vēlētos iekārtot VIADRUS U 22 apkures
katlu, kurināšanai ar malku (iespējams arī solāros
paneļus siltam ūdenim).
Ja par šo līniju nav iespējams startēt - vai ir citas
iespējas?

140. Man ir dokumenti par 2009. gada apkures sezonas
gāzes patēriņu. (LG izsniedz šādu aprēķinu no
2009. g. 1. jūlija līdz 2010g. 1. jūlijam). Ir
norādīts kopējais mājsaimniecības gāzes patēriņš,
t.i. gāzes apjoms, kas tiek izmantots apkurei un
arī siltā ūdens ražošanai. Līdz ar to
siltumenerģijas patēriņš uz 1m2 sanāk stipri
paaugstināts, jo aprēķins ietver arī siltā ūdens
ražošanai izmantoto gāzi.
Vai es kaut kā varu nodalīt gāzes daudzumu, kas
tiek izmantots siltajam ūdenim un siltumenerģijai.
Piemēram procentuāli, vai arī rēķinot apkures
sezonu no oktobra līdz aprīlim?
141. Jautājums par Kopējo apsildāmo platību.

Gada patēriņu apkurei aprēķina = mēneša vidējais
patēriņš * 7,5mēneši (apkures sezonas garums Latvijā).
Silto ūdens apgādi no kopējā gāzes patēriņa izdalīt nav
nepieciešams, jo katls to veic ar to pašu apkures jaudu,
t.i., gāzes katls vispirms uzsilda ūdeni un tad tiek
novadīts apkurei (ja tas nepieciešams).

Projekta iesnieguma 2.2.punktā jānorāda esošā
apsildāmā platība, tā arī jāizmanto siltumenerģijas
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Mājai ir 210 m2, bet ir plānota rekonstrukcija un
platība palielināsies līdz 215m2.
Vai punktā Kopējā apsildāmā platība es norādu
esošo platību, vai platību pēc rekonstrukcijas?
Un rēķinot siltumenerģijas patēriņu uz 1 m2
2009.gadā. To rēķina pēc esošās platības vai pēc
rekonstruētās? Vai aprēķins ir kādā veidā
jānorāda iesniegumā?
Pielikumā tiks pievienotas izziņas no Latvijas
Gāzes.
Vai rēķinot siltumenerģijas patēriņu jāņem vērā,
ka daļa gāzes ir tikusi izlietota siltā ūdens
sildīšanai, kas nav saistīta ar apkuri?
142.
Ir 2 dzīvojamās ēkas uz viena zemesgabala (sk.
failu pielikumā). 2 īpašnieki, katram pieder ½
domājamā daļa un ir noslēgts un ierakstīts
zemesgrāmatā Koplietošanas un valdījuma
līgums. Īpašniece, kura lietošanā ir viena
dzīvojamā ēka, vēlas piedalīties KPFI
mājsaimniecību konkursā. Vai viņa drīkst? Vai
šajā gadījumā Projekta iesniegums ir jāparaksta
viņai vienai, vai kopā ar otru līdzīpašnieku?

143. Ja projekta iesniedzējs ir fiziskā persona (mājas
īpašniece), kurai pieder arī projektā atbalstāmo
iekārtu tirdzniecības firma, kas tiks reģistrēta
sertificētu piegādātāju sarakstā?
Vai projekta ietvaros iesniedzējs var iegādāties
iekārtas no šīs firmas ?

144. iepazīstoties ar piegādātāju un montētāju
piedāvājumiem vēja ģeneratotu uzstādīšanā,
konstatēju, ka piedāvātās summas ievērojami
pārsniedz MK noteikumu 3.pielikumā noteiktās
maksimālās projekta kopējās attiecināmās
izmaksas uz 1 kW, proti, ja noteikumi paredz
1200Ls/kW, tad piedāvāts tiek par 2600Ls/kW.
Ņemot vērā, ka KPFI līdzfinansē tikai 600Ls/kw,
tad uz paša "pleciem" ir 2000 Ls/kw.
Ievērojot, ka kopš MK noteikumu un 3.pielikumā

patēriņa aprēķinos.
Papildus projekta iesnieguma veidlapai jāiesniedz gan
esošie stāvu plāni ar apsildāmās platības eksplikāciju,
gan plānotie stāvu plāni pēc rekonstrukcijas ar
apsildāmās platības rekonstrukciju.
Siltumenerģijas patēriņa aprēķinus uz 1m2 projekta
iesniegumā uzrādīt nav nepieciešams.
Silto ūdens apgādi no kopējā gāzes patēriņa izdalīt nav
nepieciešams, jo katls to veic ar to pašu apkures jaudu,
t.i., gāzes katls vispirms uzsilda ūdeni un tad tiek
novadīts apkurei (ja tas nepieciešams).

Atbilstoši MK noteikumu Nr.11 7.1.apakšpunktam,
projekta iesniedzējs ir dzīvojamās mājas īpašnieks, uz
kura vārda reģistrēta dzīvojamā māja, par kuru
iesniegts projekts.
Ņemot vērā Zemesgrāmatā norādīto, Jūs kopā ar otru
personu esat kopīpašnieki visam īpašumam (zemes
gabalam un abām ēkām), un Zemesgrāmatā reģistrētais
Nekustamā īpašuma lietošanas kārtības līgums regulē
tikai lietošanas tiesības uz katru ēku, taču atbilstoši
konkursa nolikumam, ēkai, par kuru iesniegts projekts
jābūt projekta iesniedzēja īpašumā. Tādejādi,
nepieciešama arī otra līdzīpašnieka piekrišana un
jāievēro sekojošais:
Ja dzīvojamai mājai ir vairāki īpašnieki, tad viņi
vienojas par to, kurš konkursā pārstāvēs visus mājas
īpašniekus, un notariāli apliecina izvēlētās personas
tiesības rīkoties pārējo īpašnieku vārdā, iesniedzot
notariāli apliecinātu pilnvaru un projekta iesnieguma
5.sadaļas sākumā tiek norādīti visu dzīvojamās mājas
īpašnieku vārdi un uzvārdi un apliecinājumu paraksta
visi dzīvojamās mājas īpašnieki.
Projekta iesniedzējs līdz projekta iesnieguma
iesniegšanas dienai veic vismaz trīs piegādātāju un trīs
montētāju piedāvājuma cenu aptauju, atbilstoši
nolikuma prasībām. No piegādātāju un montētāju
iekārtu piedāvājuma projekta iesniedzējs izvēlas vienu
piedāvājumu ar viszemāko cenu. Tādejādi pie
apstākļiem kad projektu iesniedzējam pieder projektā
atbalstāmo iekārtu tirdzniecības uzņēmums, nav šķērslis
projekta iesniegšanai, kā arī nav noteikts aizliegums
projekta iesniedzējam izvēlēties šo komersantu kā
mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu piegādātāju vai
montētāju.
Attiecināmo izmaksu griesti netiks mainīti.
Diemžēl konkurss ir veicinājis iekārtu cenu pieaugumu.
Konkursa izstrādes laikā piedāvātie cenu „griesti” bija
nedaudz augstāki par vidējām vēja ģeneratoru iegādes
un uzstādīšanas izmaksām, taču šobrīd tie ir krietni
lielāki. Paaugstinot griestus, visticamāk, pieaugs arī
iekārtu izmaksas, tādejādi izmaksu griestu maiņa
nebūtu lietderīga.
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noteikto izmaksu "griestu" noteikšanas ir
ievērojami kāpušas izmaksas vismaz vēja
ģeneratoriem, vai netiek plānots paaugstināt
attiecināmo izmaksu slieksni, jo pie esošās
situācijas projekta īstenošana neatmaksājas.
145. Mājai divi īpašnieki, viens no viņiem
rīcībnespējīgs, kuram ir aizbildnis. Novada
bāriņtiesa pilnvaros aizbildni . Kas jāraksta 5.
sadaļā: Dzīvojamās mājas īpašnieks?

146. Gatavojot projekta "Atjaunojamo energoresursu
izmantošana mājsaimniecībās"
pieteikumu radās sekojošs jautājums :
veicot aptauju, manis izvēlēto iekārtu: koksnes
granulu katlu X piedāvā
maz sarakstā iekļauto piegādātāju.
Toties piedāvā līdzīgas iekārtas Y, Z. Vai aptauju
veicot:
drīkst iekļaut vērtēšanai projektā tikai konkrētā
katla X piedāvājumus,
vai aptaujas ietvaros ir atļauts veikt izvēli starp
vairākiem dažādu ražotāju
līdzīgu iekārtu piedāvājumiem?
147. Platību, ko norādu iesniegumā, to es norādu
esošai ēkai, vai platību kāda būs pēc
rekonstrukcijas?

148. Jautājums saistībā par zemesgrāmatas apliecību ,
situācija ir tāda , ka jaunbūve atrodas uz diviem
apvienotiem zemesgabaliem, kuri pieder Sievai,
bet paša ēka pieder Vīram, kurš ir pieminēts
zemesgrāmatas apliecības kopijā. Vai ir vajadzīgi
vel papildus kādi iesniedzamie dokumenti vai
pietiek tikai ar zemesgrāmatas apliecību?
149. 1. Kāds apkures veids ir jānorāda sadaļā 2.2.
punktā 6.Esošais apkures veids, ja tā ir jaunbūve,
kurā apkures pagaidām nav.
2. Vai ir jātaisa divi dažādi projekti vai pietiek ar
vienu, ja vēlamies ierīkot jaunbūvē gan apkures
katlu, gan uzstādīt saules kolektorus?

150. 1.Zemesgrāmatā man ir reģistrēta vasarnīca, kurai
tagad notiek vasarnīcas rekontrukcija par
dzīvojamo māju. saprotu, ka šajā gadījumā varu
pieteikties šim konkursam siltumsūkņa iegādei.
Esmu jau dziļurbumu darbus veikusi paliek tikai
pats siltumsūknis, vai es varu pretendēt tikai uz

Ja projekta iesniedzējs ir dzīvojamās mājas īpašnieka
pilnvarotā personas, tad projekta iesnieguma veidlapas
1.2. un 5.sadaļu aizpilda dzīvojamās mājas īpašnieka
pilnvarotā persona. Tādejādi Jūsu gadījumā projekta
iesnieguma veidlapas 1.2. un 5.sadaļu paraksta abi gan
īpašnieks, gan rīcībnespējīgās personas aizbildnis.
Projektu iesniedzējs nosaka iekārtu kritērijus, kas
atbilst viņa prasībām, piemēram, katla jaudu,
lietderības koeficientu, kurināmo paveidu u.c. tehniskos
parametrus. Un nosūta tos trīs dažādiem piegādātājiem.
Pirms cenu aptaujas veikšanas iesakām Jums
pārliecināties, ka piegādātāji piedāvā tādas iekārtas,
kas nepieciešams projekta iesniedzējam.

Projekta iesnieguma 2.2.punktā jānorāda esošā
apsildāmā platība, tā arī jāizmanto siltumenerģijas
patēriņa aprēķinos.
Papildus projekta iesnieguma veidlapai jāiesniedz gan
esošie stāvu plāni ar apsildāmās platības eksplikāciju,
gan plānotie stāvu plāni pēc rekonstrukcijas ar
apsildāmās platības rekonstrukciju
Atbilstoši konkursa nolikumam īpašuma tiesības
nepieciešams konstatēt tikai uz dzīvojamo ēku, par kuru
iesniegts projekta iesniegums. Tas, ka zeme, uz kuras
atrodas ēka, tiek iznomāta, nav šķērslis projekta
iesniegšanai.

1. Ja projekts iesniegts par jaunbūvi, projekta
iesnieguma veidlapas 2.2.sadaļas 6.punktā nenorāda
esošās apkures veidu. Šajā ailē var norādīt – „NA (nav
attiecināms), jo projekts iesniegts par jaunbūvi”.
2.Nē, nav nepieciešams iesniegt divus projektus. Par
vienu māju var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu
par abām iekārtām. Vēršam Jūsu uzmanību, ka tādā
gadījumā jāievēro dažas prasības projekta iesnieguma
veidlapas aizpildīšanai, t.i., projekta iesnieguma
veidlapas 2.4., 2.5. un 2.6.sadaļa (skat. Vadlīnijas
projektu iesniedzējiem, pieejamas
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/proje
kti/majsaimn2/?doc=13458).
1.Atbilstoši konkursa nolikuma 16.punktam konkursa
ietvaros tiek atbalstīti projekti, kuros tiks iegādātas un
uzstādītas mikroģenerācijas tehnoloģiskās iekārtas.
Konkursā netiek atbalstītas aktivitātes, kas veiktas
pirms dienas, kad tiek noslēgts finansējuma līgums ar
atbildīgo iestādi, Vides investīciju fondu un projekta
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pašu siltumsūkni un tā uzstādīšanas izmaksu
kompensāciju 50% apmērā?
2.jautājums- vai līdz 2012.gada 01.novembrim
mājai ir arī jābūt jau nodotai ekspluatācijā?
Siltumsūkni es paredzu jau izmantot nākamajā
apkures sezonā, bet domāju, ka māju pašu es vēl
nenodošu ekspluatācijā.

151. Vai ir iespējams piedalīties šajā konkursā, ja
Inventarizācijas lietā figurē statuss: Saimniecības
ēka un būves tips 2 stāvu saimniecības ēkas ar
mūra sienām, bet Zemes Grāmatā ir norādīts:
Neapdzīvojamā telpa, kaut gan patiesībā tā ir
atsevišķa dzīvojamā māja?

iesniedzēju. Tādejādi, nav iespējams pretendēt uz
finansējumu konkursa ietvaros, ja jau ir veikti iekārtas
urbšanas darbi.

2. Atbilstoši konkursa nolikuma 58.1.apakšpunktam,
vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas,
finansējuma saņēmējs nodrošina konkursa ietvaros
uzstādītās iekārtas ekspluatāciju. Nolikuma 59. pants
nosaka, ka trīs gadus pēc projekta īstenošanas termiņa
beigām finansējuma saņēmējs katru gadu veic projekta
rezultātu monitoringu. Obligāts ir iekārtas
ekspluatācijas nosacījums. Atbilstoši nolikuma
60.panatam, atbildīgajai iestādei un Vides investīciju
fondam ir tiesības projekta īstenošanas pārskata
vērtēšanas laikā, kā arī piecus gadus pēc projekta
īstenošanas termiņa beigām pārbaudīt projekta
īstenošanas pārskatā projekta līgumā un monitoringa
pārskatā sniegto informāciju, apsekojot projekta
īstenošanas vietu, tai skaitā pārbaudīs vai iekārta ir
uzstādīta un darbojas.

Projektam var pieteikties dzīvojamās mājas īpašnieks,
uz kura vārda ir reģistrēta, un Zemesgrāmatā ierakstīta
dzīvojamā māja.
Atbilstoši konkursa nolikuma 8.punktam projektu var
iesniegt par dzīvojamo māju, ja tā ir
1) dārza māja - Projektu var iesniegt, ja dārza māja ir
ierakstīta Zemesgrāmatā uz projekta iesniedzēja vārda.
2) individuālā dzīvojamā māja vai vasarnīca-Projektu
var iesniegt, ja individuālā dzīvojamā māja vai
vasarnīca ir ierakstīta Zemesgrāmatā uz projekta
iesniedzēja vārda.
3)dvīņu vai rindu māja - Projekta iesniegumu var
iesniegt par katru dvīņu vai rindu mājas atsevišķo
īpašuma daļu (māju), kura ir ierakstīta Zemesgrāmatā
uz projekta iesniedzēja vārda, jo tas ir atsevišķs
īpašums (ar atsevišķu kadastra nr.). Tas nozīmē, ka
šādā gadījumā nav nepieciešams iesniegt projekta
iesniegumu par visu dvīņu vai rindu māju kopumā, jo
atsevišķā māja jeb mājas daļas ir arī atsevišķs īpašums.
Turklāt projekta iesniegumu iesniedz attiecīgās dvīņu
vai rindu mājas atsevišķās īpašuma daļas jeb mājas
īpašnieks.
Taču, ja uzstādot attiecīgo iekārtu, tiek skarta otra
īpašuma daļas jeb mājas īpašnieka īpašums, tad ir
nepieciešama pilnvara no otras īpašuma daļas jeb
mājas īpašnieka.
4) atsevišķu divu dzīvokļu māja - Projektu var iesniegt,
ja divu dzīvokļu mājas visi dzīvokļi ir ierakstīti
Zemesgrāmatā. Projekta iesniegumu saskaņā ar
nolikuma 7.2.apakšpunktu iesniedz dzīvokļu īpašnieku
izveidota biedrība.
5)triju vai vairāku dzīvokļu māja - Projektu var iesniegt,
ja triju vai vairāku dzīvokļu mājas visi dzīvokļi ir
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ierakstīti Zemesgrāmatā. Projekta iesniegumu saskaņā
ar nolikuma 7.2.apakšpunktu iesniedz dzīvokļu
īpašnieku izveidota biedrība.
Vērtēšanas procesa laikā tiks vērtēts ieraksts
Zemesgrāmatā. Tādejādi, ja tajā ir norādīts, ka tā ir
neapdzīvojama telpa, tad ēka neatbilst konkursa
nolikuma nosacījumiem.
152. Šīs aktivitātes ietvaros esam izvēlējušies atstāt
centrālo apkures sistēmu, bet ūdens uzsildīšanai
(vannas istaba un virtuvei) izmantot saules
kolektoru karstam ūdenim. Tādēļ rodas jautājums,
iesniedzot inventarizācijas lietu ir jāiekrāso visa
apkures platību un jānorāda kopējā apkurināmā
platība, vai tikai vannasistabas un virtuves
piemēram.
153. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.570 sekojošo
punktu, jāievēro šāds nosacījums:
„10.2. dzīvojamā māja, kur tiks īstenots projekts,
netiek izīrēta trešajām personām vai izmantota
saimnieciskās darbības veikšanai”.

Projekta iesnieguma veidlapas 2.2.sadaļā 7.punktā
jānorāda kopējā apsildāmā platība. Turklāt projekta
iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina kopējo
apsildāmo platību: dzīvojamās mājas aktuālo stāvu
plānu kopiju ar apsildāmās platības eksplikāciju vai
aktuālās inventarizācijas lietas kopiju, kurai pievienoti
stāvu plāni ar apsildāmās platības eksplikāciju.
Ja projekta iesniedzējs ir ēku īpašnieks, ja
Zemesgrāmatā katrai ēkai ir savs kadastra numurs
(dažādi literi) un, ja ēkā netiek veikta saimnieciskā
darbība, tad par ēku, kuras dzīvokļi netiek izīrēti, drīkst
iesniegt projekta iesniegumu.

Manā gadījumā uz viena gruntsgabala (ar vienu
adresi) zemesgrāmatās reģistrētas 2 ēkas
(Ļermontova iela 4, Rīga). Vienas ēkas dzīvokļi
tiek izīrēti, bet otrajā ēkā, lai gan ir 4 dzīvokļi, tos
aizņem namīpašnieks. Šajā (2.) ēkā vēlētos
izbūvēt saules kolektoru sistēmu. VID nodokļu
aprēķinos šīs ēkas netiek dalītas atsevišķi.
Izņemot izīrēšanu, nekāda komercdarbība netiek
veikta. Vai šajā gadījumā 2.ēka uzskatāma par
vietu, kur tiek veikta saimnieciskā darbība? Vai
arī es varu pretendēt uz līdzfinansējumu KPFI
programmas ietvaros?

154. Piedaloties projektu konkursā Atjaunojamo
energoresursu izmantošana mājsaimniecību
sektorā (II kārta), izvēloties piegādātāju, kas
piegādās malkas katlu, zemāko cenu var saņemt
pie Lietuvā reģistrēta uzņēmuma.
Jautājums ir sekojošs: vai var izvēlēties Lietuvā
rēgistrētu uzņēmumu par piegādātāju, jo MK
noteikumus nr.11 nav noteikts, ka jāizvēlās ir
tikai Latvijā reģistrēts uzņēmums par piegādātāju.
Šāda izvēle ir balstīta uz zemāko cenu, ko nevar
nodrošināt konkrētajam apkures katlam Latvijā
reģistrētie uzņēmumi.

155. Es jau piedalījos projektā: Atjaunojamo
energoresursu izmantošana mājsaimniecību
sektorā I kārtā, un parakstīju līgumu ar Vides
ministriju. Tagad gribu pieteikties arī Otrajā

Jā, Jūs varat izvēlēties piegādātāju, kas nav reģistrēts
Latvijas Republikā, bet kas atbilst MK noteikumu Nr.11
63.punkta prasībām.
Vēršam uzmanību, ka Jūsu projekta iesnieguma
vērtēšanas laikā Lietuvas uzņēmumam tiks nosūtīta
piegādātāju un montētāju atbilstības apliecinājuma
veidlapa latviešu valodā. Ja ministrijas noteiktajā
termiņa laikā uzņēmums neatsūtīs aizpildīto veidlapu
vai uzņēmums nebūs atbilstošs MK noteikumu Nr.11
63.punkta prasībām, Jūsu projekta iesniegums būs
neatbilstošs MK noteikumu Nr.11 4.pielikuma
1.8.administratīvās vērtēšanas kritērijam un Jums
vajadzēs izvēlēties citu piegādātāju.
Lai vērtēšanas laikā nerastos pārpratumi, ieteicams līdz
projektu vērtēšanas uzsākšanai atsūtīt ministrijai
Lietuvas uzņēmuma aizpildīto piegādātāju un
montētāju atbilstības apliecinājuma veidlapu latviešu
valodā.
To, ka Jūsu iesniegtais projekts ticis apstiprināts
konkursa I kārtas ietvaros, vēlams norādīt projekta
iesnieguma veidlapas 2.1.sadaļā (kopsavilkums).
Vēršam Jūsu uzmanību, ka atbilstoši konkursa nolikuma
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kārtā, iegādājoties kamīnkrāsni kā papildus
atbalstu apkurei (saules kolektoru sistēmai, kuru
uzstādīju pirmajā kārtā).
sakarā ar šo gribēju pajatutāt, kurā iesnieguma
sadaļā man vajadzētu minēt, ka jau biju pieteicies
pirmajā kārtā, un tagad pieteicos vēl reiz? Vai tas
ir jādara? Vai arī var pildīt iesnieguma veidlapu
pēc šablona?

13.punktam vienai dzīvojamai mājai kopējais saņemtais
finanšu instrumenta finansējums nepārsniedz 7000 latu.
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