
 

 Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešana 
 

KOPSAVILKUMS PAR ATBALSTA NOSACĪJUMIEM PROGRAMMAI 

“ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI” 
AKTIVITĀTĒ “Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešana” 
 

Atbalsta institūcija: Attīstības finanšu institūcija ALTUM  
Finansējuma avots: Atveseļošanās un noturības mehānisms 

 

Indikatīvais finansējums: 32 838 546 EUR (plānots atbalstīt ~320 projektus). 
Vidējais projekta apmērs: 250 000 EUR 
Projektu iesniegšana: Provizoriski 2022.gadā. 
Mērķis: Veicināt uzņēmumu investīcijas energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumos, AER tehnoloģiju attīstībā 
un saistītos pētniecības un attīstības pasākumos. 

Atbalsta pretendents: Latvijā reģistrēti mazie, vidējie un lielie komersanti. 
Atbalstāmās darbības:  Jaunu AER jaudu uzstādīšana uzņēmuma 

pašpatēriņam, daļēji aizstājot iepirkto elektroenerģiju 
ar paša uzņēmuma saražoto no atjaunojamiem 
energoresursiem; 

 Neliela apjoma saules, vēja un biomasas iekārtu 
iegāde, uzstādīšana, pieslēgumu izveide un 
dokumentācijas sagatavošana (pamatā plānots 
atbalstīt saules AER projektus). 

 
Atbalsts pieejams, ja saražotā enerģija ir izmantota 
uzņēmuma vai ESKO klienta pašpatēriņam vismaz 90% 
apmērā. 

Atbalstāmo darbību virzieni: Nav plānoti ierobežojumi uz nozari, bet pamatā plānots 
atbalstīt apstrādes rūpniecībā strādājošos 
komersantus. 

Atbalsta veids:  Investīciju aizdevums ar granta elementu (kapitāla 
atlaides veidā). 

 Plānotā kapitāla atlaide no aizdevuma summas: līdz 
30%, kuras apmērs atkarīgs no uzņēmuma lieluma. 

 Kapitāla atlaide tiek piešķirta kā aizdevuma 
pamatsummas daļēja dzēšana pēc projekta 
realizācijas un noteiktu kritēriju izpildes.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Ieviešanas modelis: 

 
 
  

Aizdevums 

 Pieteikums aizdevuma 
saņemšanai 

 Kritērijs – plānotais 
energoietaupījums 

 Aizdevuma līgums 

 Apliecinājums par 
projekta realizāciju 

 Projektā plānotā 
energoietaupījuma 
kritēriju sasniegšanas 
pārbaude 

Projekta 
realizācija 

 Kapitāla atlaides 
piešķiršana 

 Kapitāla atlaides apmērs 
atkarīgs no uzņēmuma 
lieluma 

Kapitāla 
atlaide 



 

 AER izmantošanas elektroenerģijas ražošanā veicināšana 

KOPSAVILKUMS PAR ATBALSTA NOSACĪJUMIEM PROGRAMMAI 

“AER izmantošanas elektroenerģijas ražošanā veicināšana” 
 

Atbalsta institūcija: Attīstības finanšu institūcija ALTUM  
Finansējuma avots: Kohēzijas fonds 

 

Indikatīvais finansējums: 11 979 900 EUR 
Mērķis: Veicināt AER izmantošanu, kā arī pozitīvu ietekmi uz 

elektroenerģijas pašnodrošinājumu un energoatkarību 
no importētajiem fosilajiem resursiem. 

Atbalsta pretendents: Latvijā reģistrēti komersanti. 
Atbalstāmās darbības:  Saules elektroenerģijas ražošanas iekārtu (vismaz 1 

MW), akumulācijas iekārtu un ar to darbību saistīto 
viedo risinājumu uzstādīšana. 

 Plānots atbalstīt tādas darbības, kas veicina: 
- Saules elektroenerģijas ražošanas iekārtu 

(vismaz 1 MW) (saules PV) uzstādīšanu, tostarp 
esošo AER jaudu palielināšanu ar saules PV 
(vismaz 0,5 MW); 

- Akumulācijas iekārtu un citu pārveides 
tehnoloģiju uzstādīšanu; 

- Viedo vadības risinājumu izstrādi un uzstādīšanu; 
- Projekta izstrādes tehniskās dokumentācijas 

sagatavošanu un projektu vadību. 
Atbalsta veids:  Finanšu instrumenti kombinācijā ar dotāciju. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mēs piedāvājam: 
 

 Projekta izplānošanu (t.sk. nepieciešamo investīciju izvērtējamu un optimālā risinājuma 
ieteikšanu atbilstoši programmas prasībām). 

 Projekta sagatavošanu (vēršot uzmanību uz maksimāli augstākā kvalitātes kritēriju vērtējuma 
saņemšanu). 

 Papildus iesniedzamo dokumentu koordinēšanu. 
 Publisko iepirkumu dokumentācijas sastādīšana un publisko iepirkumu organizēšana. 
 Projekta regulāro atskaišu sagatavošanu (t.sk. maksājuma pieprasījumi, progresa pārskati, 

projektu grozījumi u.c.). 
 Projekta uzraudzību (visas projekta ieviešanas laikā dokumentācijas pārbaude atbilstoši spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām un projekta sākotnējam plānam). 
 Projekta konsultācijas. 
 Noslēguma atskaites izstrādi. 
 Projekta iesniedzēja interesēšu pārstāvību komunikācijā ar programmu administrējošo 

iestādi. 
 Un citus pakalpojumus, kas saistīti ar Norvēģijas finanšu līdzekļu piesaisti un projekta 

sekmīgu īstenošanu. 
 

Mūsu kontakti: 
 

Jānis Čakste     
ES fondu projektu vadītājs    
 

SIA ex2     
Tel. (+371) 2634 9876    
E-pasts: janis.cakste@grantful.eu  
Skype: j.cakste  
 

www.grantful.eu  
 

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 100, Rīga, LV-1013 
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