Konkurss „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā”
BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI
2011.gada 24.janvāra redakcija

1. Vai projektu konkursā ir atbalstāma lietotu iekārtu iegāde un uzstādīšana?
Saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma 16.punktu konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana
mājsaimniecību sektorā” (turpmāk - konkurss) ietvaros viena no atbalstāmajām aktivitātēm ir 16.punkta
apakšpunktos minēto iekārtu iegāde, būvniecība un uzstādīšana atbilstoši šo noteikumu 17.punktam. Šī
konkursa 16.punktā minētajā gadījumā netiek atbalstīta lietotu vai mazlietotu iekārtu iegāde, būvniecība
vai uzstādīšana, jo nolikuma apakšpunkts 63.2.3. nosaka, ka „piegādātājam” jānodrošina vismaz 2 gadu
garantijas termiņš piegādātajām iekārtām, savukārt ES Direktīva 1999/44/EC nosaka, ka vismaz (2) divu
gadu garantijas termiņš ir piemērojams tikai nelietotām, jaunām precēm un iekārtām.
2. Ja ēkā ir jau uzstādīta kāda no nolikuma 16.punktā minētajām tehnoloģiskajām iekārtām – vai ir
atļauta esošo iekārtu nomaiņa pret jaunām?
Jā, nomaiņa ir atļauta.
3. Ja ēkā ir jau uzstādīta kāda no nolikuma 16.punktā minētajām tehnoloģiskajām iekārtām – vai ir
iespējams par šīm iekārtām saņemt finansējumu?
Nē, nav iespējams, jo nolikuma 19.1.apakšpunkts nosaka, ka izmaksas, kas radušās pirms līguma
noslēgšanas nav uzskatāmas par attiecināmajām izmaksām.
4. Vai attiecināmajās izmaksās ir iekļaujama arī ēkas siltināšana?
Nē, nav iekļaujama. Attiecināmās izmaksas ir tikai tās, kuras ir definētas nolikuma 17.punktā.
5. Vai konkursa ietvaros var veikt tikai iekārtu montāžas darbus?
Nē, nevar, jo 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.
6. Vai var piedalīties projektu konkursā, ja ēkas vai jaunbūves īpašnieks nav fiziska persona?
Nē, nevar.
7. Vai var piedalīties projektu konkursā, ja īpašums ir iegādāts par bankas kredīta vai hipotekārā
kredīta līdzekļiem?
Var, bet tikai gadījumā, ja īpašums ir reģistrēts Zemesgrāmatā uz projekta pieteicēja (fiziskās
personas) vārda.
8. Vai projektu konkursā var piedalīties Zemnieku saimniecība?
Nē, Zemnieku saimniecība nevar piedalīties konkursā, jo tā ir juridiska persona, bet ja dzīvojamā ēka
Zemesgrāmatā ir reģistrēta uz fiziskas personas vārda, tad projektu konkursā kā projekta iesniedzējs var
piedalīties šī fiziskā persona.
9. Vai konkursā var piedalīties DzīK (dzīvokļu īpašnieku kooperatīvi)?
Nē, nevar, jo DzīK ir juridiska persona, kas veic saimniecisko darbību.
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10. Vai konkursā var piedalīties mājas dzīvokļu īpašnieku izveidota biedrība?
Jā, var, ja minētā biedrība neveic saimniecisko darbību (ko apliecina biedrības statūti) un visi mājas
dzīvokļu īpašnieki ir fiziskās personas. Ja kaut viens dzīvoklis tiek izīrēts, tajā tiek veikta saimnieciskā
darbība vai ja dzīvokļa īpašnieks ir juridiskā persona, tad šādā mājā nevar tikt veiktas konkursā
atbalstāmās aktivitātes.
11. Vai konkursā var piedalīties ar ēkām, kuru lietošanas nozīme ir viesu nami, garāžas,
saimniecības ēkas, palīgbūves, mākslinieku darbnīcas?
Nē, nevar. Projektu konkurss ir paredzēts tikai individuālajām dzīvojamajām ēkām, vasarnīcām un
rindu vai vairākdzīvokļu ēkām, kuras minētas nolikuma 8.1.apakšpunktā.
12. Vai projektu konkursā var piedalīties ar mantojumā saņemtu dzīvojamo ēku?
Nevar līdz brīdim, kamēr dzīvojamā ēka ir ierakstīta Zemesgrāmatā uz mantinieka (projekta
iesniedzēja) vārda.
13. Ja es esmu ēkas īpašnieks, vai varu piedalīties projektu konkursā?
Jā, varat, bet tikai gadījumos, ja Jūsu īpašumā esošā ēka atbilst nolikuma 8.punkta prasībām un ēka
vai jaunbūve ir reģistrēta Zemesgrāmatā uz Jūsu vārda.
14. Vai projektu konkursā var piedalīties ar jaunbūvi?
Jā, var, bet tikai gadījumā, ja tā ir reģistrēta kā jaunbūve Zemesgrāmatā uz projekta iesniedzēja
vārda.
15. Vai vienam projekta iesniedzējam var būt vairākas mājas? Vai tās var pieteikt projektu
konkursam?
Jā, var būt. Lai vairākas ēkas pieteiktu projektu konkursam, iesniedzējam par katru ēku jāiesniedz
atsevišķs projekta pieteikums.
16. Vai vienā projekta iesniegumā var pieteikt vairākas tehnoloģijas (piemēram plānots uzstādīt
siltuma sūkni un saules kolektoru sistēmu siltā ūdensapgādei)?
Jā, var, tikai jāievēro nolikuma 16.punktā dotās atsevišķo tehnoloģiju uzstādītās maksimālās jaudas
ierobežojumi.
17. Vai konkursa ietvaros var uzstādīt lokālas gaiss/gaiss tipa kondicionēšanas iekārtas (tā sauktās
SPLIT sistēmas)?
Jā, ja minētajām iekārtām ir gan apsildes, gan gaisa dzesēšanas funkcijas, tās ir paredzētas darbam
„–”20°C temperatūrā un tās uzstāda dzīvojamajās mājās, kuru apsildāmā platība nepārsniedz 100 kv.m,
kā arī tās atbilst nolikuma 16.3.apakšpunkta prasībām.
18. Vai konkursā var piedalīties fiziska persona ar vēja ģeneratoru jeb saules bateriju sistēmām,
kurās daļu no saražotās elektroenerģijas ir paredzēts pārdot?
Nē, nevar piedalīties, jo nolikuma 2.punkts paredz saražotās elektroenerģijas izmantošanu tikai
mājsaimniecības vajadzībām.
19. Kas ir nolikuma 17.2.apakšpunktā minētās dalīto vadības sistēmu uzstādīšanas izmaksas?
Dalīto vadības automātikas sistēmu uzstādīšanas izmaksas ir attiecināmās izmaksas, kurās ietilpst
projektā izbūvējamo tehnoloģiju vadībai un automatizācijai nepieciešamo automātikas un vadības bloku
un mezglu iegāde, to uzstādīšana.
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20. Vai attiecināmajās izmaksās ietilpst dūmvadu, apkures radiatoru sistēmu, zemgrīdas apkures
cauruļu sistēmu materiālu, siltā ūdens apkures sistēmas cauruļu iegāde un to uzstādīšanas
izdevumi?
Nē, neietilpst. Skat. nolikuma 19.4. un 19.5.apakšpunktus.
21. Vai var piedalīties konkursā, ja nav datu par 2009.gada kopējo siltumenerģijas patēriņu uz 1
kv.m.?
Jā, var, tikai veicot projekta kvalitātes vērtēšanu. Saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu „Kvalitātes
vērtēšanas kritēriji” par attiecīgo kvalitātes kritēriju Jums tiks piešķirti „0” punktu.
22. Vai projekta iesniegums jāiesniedz personīgi?
Nē, nolikuma 24. un 27.punkts nosaka, ka iesniegums nosūtams elektroniski, parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu, vai nosūtāms pa pastu slēgtā aploksnē uz kuras
norāda:
 adresātu – Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu
iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija;
 konkursa nosaukumu – "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā";
 projekta iesniedzēja nosaukumu un adresi;
 norādi :"Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas".
23.Vai apstiprinātajiem projektiem pēc līguma noslēgšanas ar atbildīgo iestādi ir paredzēti avansa
maksājumi? Cik ilgā laikā pēc projekta īstenošanas un projekta pārskata iesniegšanas Vides
investīciju fondā finansējuma saņēmējs saņems finansējumu?
Avansa maksājumi projekta gaitā nav paredzēti. Finansējuma saņēmējam pieejamie maksājumi un
maksājumu kārtība ir noteikta nolikuma 55.punktā. Minētais punkts nosaka, ka finansējuma saņēmējs
vispirms visus projekta maksājumus veic no saviem līdzekļiem. Pēc projekta īstenošanas, projekta
pārskata un maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Vides investīciju fondā finansējuma saņēmējs saņems
finansējumu viena (1) mēneša laikā.
24. Vai ir plānota konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā”
otrā kārta?
Gadījumā, ja netiks izlietots viss konkursam pieejamais finanšu instrumenta finansējums, tad 6 (sešu)
mēnešu laikā tiks izsludināts atkārtots konkurss par neizlietoto finansējuma daļu.
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