Brauc zaļi, dzīvo zaļi –
valsts atbalsta programmu nosacījumi
Gints Kārkliņš
Vides investīciju fonds

Valsts atbalsta programmas
Siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšana transporta
sektorā (EKII) – atbalsts
bezemisiju un mazemisiju
transportlīdzekļu iegādei

Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana mājsaimniecībās
(EKII) – atbalsts atjaunojamo
energoresursu izmantošanai

Privātmāju energoefektivitāte
(ALTUM) – atbalsts dzīvojamo
māju atjaunošanai,
energoefektivitātes
paaugstināšanai vai
elektroenerģijas iekārtu iegādei

Finansējums: 10,0 miljoni euro
Atbalsts līdz: 5 500 euro
Elektromobiļu un ārēji lādējamu
hibrīdauto iegāde;
transportlīdzekļa norakstīšana

Finansējums: 30,0 miljoni euro
Atbalsts līdz: 15 000 euro
Siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanas
iekārtu iegāde; pieslēgšanās
centralizētajai siltumapgādei
Pieteikšanās pēc iekārtu
iegādes

Finansējums: 3,27 miljoni euro
Atbalsts līdz: 6 000 euro
Energoefektivitātes
paaugstināšana; siltumenerģijas
un elektroenerģijas ražošanas
iekārtu iegāde
Ģimenē ir vismaz viens bērns
Iepriekšēja pieteikšanās

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fiziska persona – Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs (atbalsta saņēmējs)
Viens projekta pieteikums katrā atbalsta programmā
Iesniedz parakstītu ar elektronisko parakstu
Nedrīkst veikt saimniecisko darbību
Līdz 2023. gada 31. decembrim (EKII) vai kamēr beidzas finansējums
5 gadu monitoringa periods (EKII)

Atbalsta saņēmējs nevar pretendēt uz atbalsta saņemšanu, ja:
Kritērijs

Atsauce

ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro

https://www6.vid.gov.lv/

ar tiesas nolēmumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots
tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas
tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota
sanācija vai mierizlīgums

https://maksatnespeja.ur.gov.lv/inso
lvency/search/lv

ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un
kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas
līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas

https://sankcijas.fid.gov.lv/ un
https://sanctionssearch.ofac.treas.g
ov/

ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā
un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu vai tam ir
piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis (kukuļņemšana; kukuļdošana;
krāpšana; piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;
izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;
proliferācijas finansēšana; terorisms; terorisma finansēšana u.c.)

https://e.ic.iem.gov.lv/lv/

ir reģistrēts kā parādnieks uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas
iesniedzēju un parādnieku reģistrā

https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP
56/Apraksts

Jauns elektromobilis
Jauns elektromobilis MK noteikumu Nr. 896 izpratnē ir:
rūpnieciski ražots M1 un N1 kategorijas elektromobilis
par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas
SEG emisijas ir 0 g CO2/km
nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm ir vismaz 150 kilometri (norādīts atbilstības sertifikātā
atbilstoši normatīvajam aktam par riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības
novērtēšanu)
maksimālais ātrums ir vismaz 90 km/h
pārdošanas cena bāzes komplektācijā nepārsniedz 60 000 euro (bez PVN)
nopirkts no projekta īstenotāja
lietots mazāk par sešiem mēnešiem
nobraucis mazāk par 6000 kilometriem

Atbalsts: 4 500 euro

Lietots elektromobilis
Lietots elektromobilis MK noteikumu Nr. 896 izpratnē ir:
rūpnieciski ražots M1 un N1 kategorijas elektromobilis
par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas
SEG emisijas ir 0 g CO2/km
nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm ir vismaz 150 kilometri (norādīts atbilstības sertifikātā
atbilstoši normatīvajam aktam par riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības
novērtēšanu)
maksimālais ātrums ir vismaz 90 km/h
pārdošanas cena bāzes komplektācijā nepārsniedz 60 000 euro (bez PVN)
nopirkts no projekta īstenotāja
nav reģistrēts Latvijā ilgāk par sešiem mēnešiem
pārdošanas cena nav zemāka par 5 500 euro (bez PVN)

Atbalsts: 2 250 euro

Jauns ārēji lādējams hibrīdauto
Ārēji lādējams hibrīdauto MK noteikumu Nr. 896 izpratnē ir:
rūpnieciski ražots M1 un N1 kategorijas hibrīdauto
par mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un tai
pat laikā tam ir uzstādīts iekšdedzes dzinējs
kopējās SEG emisijas ir līdz 50g CO2/km atbilstoši WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles
Test Procedure) kombinētajam ciklam
nobraukums tikai ar enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas starp pilnas uzlādes
reizēm ir vismaz 50 kilometri (norādīts atbilstības sertifikātā atbilstoši normatīvajam aktam par
riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu)
pārdošanas cena bāzes komplektācijā nepārsniedz 60 000 euro (bez PVN)
nopirkts no projekta īstenotāja
maksimālais ātrums ir vismaz 90 km/h
lietots mazāk par sešiem mēnešiem vai nobraucis mazāk par 6000 kilometriem

Atbalsts: 2 250 euro
Pirms iegādājies – pieprasi pārdevējam uzrādīt transportlīdzekļa atbilstības sertifikātu
("Certificate of Conformity" jeb "CoC") konkrētajam modelim!

Papildus atbalsts transportlīdzekļa iegādei
papildus atbalsts par viena M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļa norakstīšanu – 1 000 euro:
✓ aprīkots tikai ar iekšdedzes dzinēju
✓ ciklā starp pēdējām trijām pamatpārbaudes apskatēm ir nobraucis vidēji vismaz 5000 km
gadā (https://e.csdd.lv/tadati/ izziņa)
✓ nodots apstrādes uzņēmumam un saņemts apstrādes uzņēmuma transportlīdzekļa
likvidācijas sertifikāts (kopija):
pēdējos trīs gadus transportlīdzeklis ir izmantots ceļu satiksmē un tam bija derīga pielaide ceļu
satiksmei
✓ transportlīdzeklis bija reģistrēts uz atbalsta saņēmēja vārdu 2021. gada 28. decembrī un likvidācijas
sertifikāts nav vecāks par 6 mēnešiem
✓ apstrādes uzņēmums ir reģistrēts csdd.lv
✓

transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numurs (apliecības kopija)
✓ pielaides ceļu satiksmei numurs (foto fiksācija)
Auto pārdevēja papildus atlaide vai citi stimulējošie risinājumi finansiālā ekvivalenta
apmērā:
✓ vismaz 1000 euro (bez PVN) apmērā jaunu mašīnu iegādei
✓ vismaz 500 euro (bez PVN) apmērā lietotu mašīnu iegādei
✓

Prasības dzīvojamai mājai
ir nodota ekspluatācijā
netiek veikta saimnieciskā darbība
ir ierakstīta zemesgrāmatā un ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz atbalsta saņēmēju (ja
dzīvojamā māja pieder diviem vai vairāk īpašniekiem (ir kopīpašums) – visu pārējo īpašnieku
piekrišana par projekta realizāciju – īpašnieki nevar būt juridiska persona)
atbilst vienai no šādām dzīvojamo māju klasēm saskaņā ar kadastrs.lv norādīto informāciju:
viena dzīvokļa mājas; viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1110)
viena dzīvokļa mājas (būves kods 111001)
dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot) (būves kods 11100101)
individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku
par 40 m2 (būves kods 11100102)
individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām (būves kods 11100103)
divu dzīvokļu mājas; divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1121)
divu dzīvokļu mājas (būves kods 112101)
dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101)

Esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla nomaiņa
pret jaunu siltumenerģijas ražošanas iekārtu
koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50
kW (ieskaitot) ar energoefektivitātes klasi A+: maksimālais atbalsts: 3 400 euro
saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertnes tilpumu līdz 300 l (ieskaitot): maksimālais
atbalsts : 1 700 euro
siltumsūknis ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot):
zeme – ūdens tips: maksimālais atbalsts : 13 000 euro
gaiss – ūdens tips: maksimālais atbalsts : 4 700 euro
gaiss – gaiss tips: maksimālais atbalsts : 2 400 euro
Atbalsta, ja nomaina esošo fosilo apkures katlu (dabas gāzes, ogles, sašķidrinātas gāzes u.c.)
Dzīvojamā māja pēdējo triju gadu laikā nav atslēgta no centralizētās siltumapgādes sistēmas!

Mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai
projektēšana un siltummezgla izveide
Maksimālais atbalsts: 5 100 euro

Jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegāde
saules elektrostacija, ietverot saules paneļus un invertoru, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 11,1 kW:
maksimālais atbalsts: 4 000 euro
vēja elektrostacija, ietverot vēja ģeneratoru un invertoru, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 11,1 kW:
maksimālais atbalsts: 11 000 euro
Elektroenerģijas ražošanas iekārtas jauda (AS Sadales tīkls atļauja) nepārsniedz 50 % no
dzīvojamās mājas pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes
(Piemēram: 11.1 kW iekārtu var uzstādīt, ja ir 3 fāzes ar 32A ievadstrāvas aizsardzības lielumu)
Līgums par elektrības pieslēgumu var būt noslēgts uz citas mājsaimniecības personas vārda
Iekārtu uzstādīšanas vietas:
uz dzīvojamās mājas jumta
uz zemes, kas ir saistīta ar dzīvojamo māju
uz citas zemesgrāmatā ierakstītas būves, ja tajā neveic saimniecisko darbību
Dzīvojamā mājā vismaz 80 % no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā
dzīvojošo iedzīvotāju (pašpatēriņa) vajadzībām, ja neizmanto neto norēķinu sistēmu
Elektroenerģijas iekārtas var būt ar pieslēgumu kopējam elektroapgādes tīklam vai bez šāda
pieslēguma

Trīs soļi līdz atbalstam (mājsaimniecībām)
• Iekārtas izvēle un līguma slēgšana ar Latvijas komersantu

1.

2.
3.

• Iekārtu iegāde, pieņemšana ekspluatācijā un apmaksas veikšana
var iegādāties uz pēcapmaksu

• Pieteikuma iesniegšana un Līgumu noslēgšana
atbalstu pārskaita 7 darbdienu laikā pēc atbalsta Līguma noslēgšanas

Līgumu par atbalsta saņemšanu paraksta elektroniski!

Papildus nosacījumi
ir aizliegts veikt darījumu skaidrā naudā virs 7200 euro! (ja maksā skaidrā naudā –
jāpārliecinās, ka komersants atbilst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un
proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām)
5 gadus dzīvojamā mājā nedrīkstēs veikt saimniecisko darbību, tai skaitā:
iznomāt telpas vai ēku
veikt klientu apkalpošanu
izvietot komersanta reklāmas vai informatīvās plāksnes
daļu vai visas ēkas izmaksas norādīt komersanta izdevumos
ierīkot biroju, tai skaitā attālinātu klientu apkalpošanu
pieskatīt bērnus (ja saņem līdzfinansējumu)
ražot preces (kūkas, drēbes, rokdarbi utt.)
dzīvojamā mājā tiek ievērotas ugunsdrošības prasības
dūmu detektori katrā ēkas stāvā un uz tā korpusa ir jābūt CE marķējumam (jāizvieto pie
griestiem telpās, kurās pārsvarā guļ vai uzturas mājokļa iemītnieki)
vismaz viens ugunsdzēsības aparāts

ieteicams saskaņojums ar būvvaldi

Līguma noslēgšana un grozījumi
Līgumu par atbalsta saņemšanu paraksta elektroniski – pārbaudiet vai projekta iesnieguma
veidlapā un līgumā norādīts pareizs norēķina konts

Līguma grozījumi:
izmaiņas pamatdatos un kontaktinformācijā:
iesniegums, kurā minētas izmaiņas
aktualizēta projekta iesnieguma veidlapas 1. sadaļa (pamatdati)
dzīvojamās mājas pārdošana/īpašnieka maiņa (tikai pēc saskaņošanas!):
iesniegums, kurā minētas izmaiņas
aktualizēta projekta iesnieguma veidlapas 1. sadaļa (pamatdati)
jaunā īpašnieka atbilstība un piekrišana pārņemt saistības
Nosacījumi ir piemērojami arī dzīvojamās mājas mantošanas gadījumā

Pieredze (uz 18.05.2022)
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana
transporta sektorā (EKII) – atbalsts
bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu
iegādei

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
mājsaimniecībās (EKII) – atbalsts atjaunojamo
energoresursu izmantošanai

• 59 auto pārdevēji
• 110 auto pircēji ar atbalsta summu 458
750 euro
• 72 noslēgti līgumi
• populārākie ražotāji Hyundai un Nissan
• lētākais elektromobilis: Dacia Spring (ar
atbalstu 15800 euro)

• 260 projektu pieteikumi
• pieprasīts kopā 838 274 euro
• lielākais atbalsts 8700 euro, mazākais atbalsts
1400 euro; 133 saules elektrostacijas
• 55 noslēgti līgumi par kopējo summu 173 847 euro
• pieteikumi pēc novada: Mārupes novads (39); Rīga
(26); Ropažu novads (25); Ķekavas novads (23);
Ādažu novads (15); Ogres novads (13); Jelgavas
novads (21)
• pieteikumi pēc komersanta:
• AS Latvenergo/Elektrum – 39
• SIA Saules jauda – 22
• SIA Solar Energy Latvia – 14
• SIA JB SunPower – 11
• SIA Enefit – 10

Biežāk pieļautās kļūdas saules elektrostaciju projektos
nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti:
AS Sadales tīkls atļauja, kas parakstīta ar elektronisko parakstu
pieņemšanas-nodošanas aktā nav norādīta visa nepieciešamā informācija: iekārtu modeļi,
parametri, seriālie numuri, apliecinājums par iekārtu kopuma ieregulēšanu un par instruktāžu
nav pievienotas fotogrāfijas vai nav skaidri saskatāmas uzstādītās iekārtas un to skaits
nav pievienoti dokumenti par pieslēgumā atļauto slodzi (ekrāna izdruka no AS Sadales tīkls
vietnes vai rēķins)
kadastrs.lv nav informācija par ēkas nodošanu ekspluatācijā (svarīgi ēkām pēc 1993. gada)
neprecīzi norādīta uzstādītās elektrostacijas jauda (jānorāda mazākā jauda, kas parasti ir AS
Sadales tīkla atļaujā norādītā invertora iestatītā jauda) – ietekmē atbalsta finansējuma apjomu!
nepareizi norādītās attiecināmās izmaksas – tikai invertora un paneļu izmaksas ar PVN
atskaitot proporcionāli pārdevēja atlaides (ja attiecināms)
elektrostacijas jauda ir lielāka par 50% no pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes!
dokumenti un bildes nav parakstīti ar elektronisko parakstu

Atbildība

Brīdinājums
par
pārkāpumu

Projekta
līguma
laušana

Atbalsta
100%
atmaksa

❑

nepatiesas informācijas sniegšana – projekta noraidīšana un 100% atbalsta
atmaksāšana

❑

pārbaudes projekta īstenošanas laikā un 5 gadus pēc līguma noslēgšanas

❑

dokumentu glabāšanas termiņš – 10 gadi no projekta īstenošanas beigām!

Gaidīsim vienmēr ciemos Jūs uz konsultācijām!
Transportlīdzekļu iegāde (pārdevēju un auto saraksts):
www.ekii.lv/index.php?page=auto-iegade
Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas
centralizētajai siltumapgādei:
www.ekii.lv/index.php?page=projekta-iesniegums

iekārtu

iegāde;

Papildus informācija www.ekii.lv sadaļā konkursi

Biroja tālrunis: 67845111
E-pasts: atbalsts@lvif.gov.lv
Ieteikums izveidot e-adresi portālā Latvija.lv.

pieslēgšanās

