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1. pielikums 
Ministru kabineta 

2022. gada     
noteikumiem Nr.   

 
Informācija par izmaksām siltumenerģijas vai elektroenerģijas 
ražošanas iekārtu iegādei, kā arī mājsaimniecības pieslēguma 

centralizētajai siltumapgādes sistēmai izveidošanai 
 
1. Maksimālais atbalsta apjoms finanšu instrumenta ietvaros koksnes 
biomasas katla, kas piemērots granulu kurināmajam, iegādei 

1.tabula 
Siltumapgādes iekārtas 
nominālā jauda (kW)1 

Izmaksas par iekārtas iegādi ar PVN atbilstoši 
uzstādāmās iekārtas jaudai (EUR) 

līdz 10  2500 
11-20 2900 
21-30 3200 
31-40 3500 
41-50 3600 

 

2. Maksimālais atbalsta apjoms finanšu instrumenta ietvaros siltumsūkņu 
(dažādu tipu zemes un ūdens siltumsūkņi) iegādei 

2.tabula 
Siltumapgādes iekārtas 
nominālā jauda (kW)2 

Izmaksas par siltumapgādes iekārtas iegādi ar PVN 
atbilstoši uzstādāmās iekārtas jaudai (EUR) 

līdz 10  5800 

11-20 7900 

21-30 10 000 

31-40 11 600 

41-50 13 000 

 

3. Maksimālais atbalsta apjoms finanšu instrumenta ietvaros siltumsūkņu 
(gaiss-ūdens tipa) iegādei 

3.tabula 
Siltumapgādes iekārtas 
nominālā jauda (kW)3 

Izmaksas par siltumapgādes iekārtas iegādi ar PVN 
atbilstoši uzstādāmās iekārtas jaudai (EUR) 

līdz 10 3700 

11-20 4800 

 

4. Maksimālais atbalsta apjoms finanšu instrumenta ietvaros siltumsūkņu 
(gaiss-gaiss tipa) iegādei 

4.tabula 

                                                
1 Faktiskās iekārtas jauda jānoapaļo līdz veseliem skaitļiem. 
2 Faktiskās iekārtas jauda jānoapaļo līdz veseliem skaitļiem. 
3 Faktiskās iekārtas jauda jānoapaļo līdz veseliem skaitļiem. 
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Iekārtas nominālā jauda (kW) 
Izmaksas par siltumapgādes iekārtas 
iegādi ar PVN atbilstoši uzstādāmās 

iekārtas jaudai (EUR) 
līdz 10 1300 

11-20 2500 

 

 
5. Maksimālais atbalsta apjoms finanšu instrumenta ietvaros saules 
kolektoru iegādei 

5.tabula 

Iekārtas akumulācijas 
tvertnes tilpums (l) 

Izmaksas par siltumapgādes iekārtas iegādi ar PVN 
atbilstoši uzstādāmās iekārtas jaudai (EUR) 

100 1100 

150 1200 

200 1400 

300 1700 

>400 1900 

 

6. Maksimālais atbalsta apjoms finanšu instrumenta ietvaros 
mājsaimniecības pieslēgumam centralizētajai siltumapgādes sistēmai 

6.tabula 

Ēkas siltumenerģijas 
pieprasījuma jauda, (kW)4 

Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltummezgla 
izveides un pieslēguma projektēšanas izmaksas ar 

PVN (EUR) 
11-20 4500 

21-30 4800 

31-40 5000 

41-50 5100 

 

7. Maksimālais atbalsta apjoms finanšu instrumenta ietvaros saules paneļu 
iegādei 

7.tabula 

Iekārtas nominālā jauda (kW) 
Izmaksas par elektroapgādes iekārtas 
iegādi ar PVN atbilstoši uzstādāmās 

iekārtas jaudai (EUR) 

līdz 1,0 1100 

1,1 - 2,0 1500 

2,1 – 3,0 2100 

3,1 – 4,0 2600 

4,1 - 5,0 3000 

5,1 – 6,0 3500 

6,1 – 7,0 3900 

7,1 – 8,0 4200 

                                                
4 Faktiskās iekārtas jauda jānoapaļo līdz veseliem skaitļiem. 
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8,1 – 9,0 4600 

9,1 – 10,0 5000 

10,1 – 11,1 5300 

 
8. Maksimālais atbalsta apjoms finanšu instrumenta ietvaros vēja 
elektrostaciju iegādei 

8.tabula 

Iekārtas nominālā jauda (kW) 
Izmaksas par elektroapgādes iekārtas 
iegādi ar PVN atbilstoši uzstādāmās 

iekārtas jaudai (EUR/kW) 
līdz 11,1 1000 

 
 
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs        A.T.Plešs 
 
 
Z.Galindoma, 67026497 
zane.galindoma@varam.gov.lv  
R.Kašs, 67026538 
raimonds.kass@varam.gov.lv 
 
 
 
 


