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Ekonomikas ministrijai 
 

Par likumprojektu „Energoefektivitātes 
likums” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
likumprojektu „Energoefektivitātes likums”, jo ir šādi iebildumi: 

 
1. Atsevišķi likumprojekta panti ir pretrunā ar Enerģētikas likuma 50. un 

51. pantu. Arvien lielākas prasības pret centralizēto sistēmu efektivitāti 
un pašvaldību atbildību šajā jomā nevar būt īstenotas pilnā mērā, ja 
netiks grozīti Enerģētikas likuma 50.–52. pants LPS piedāvātajā 
redakcijā. 

2. Atbilstoši ES Energoefektivitātes direktīvai likumprojekts paredz 
augstas efektivitātes koģenerācijas un efektīvas centralizētas 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciāla izmantošanu (18. pants. 
Siltumapgādes un dzesēšanas efektivitāte). Latvijā salīdzinoši ar ES-28 
valstīm ir labi attīstīta centralizētā siltumapgāde, Latvijā ir sasniegts 
starp ES valstīm visaugstākais līmenis koģenerācijas izmantošanā, un 
kā efektīvākais enerģijas izstrādes veids ar visaugstāko primāro 
energoresursu patēriņa ekonomiju tā būtu ne tikai jāattīsta tālāk (kur tas 
ir ekonomiski pamatoti), bet arī esošais sasniegtais augstas efektivitātes 
koģenerācijas potenciāls jāaizsargā no tā samazināšanas. 

3. Lūdzam izteikt likumprojekta 9. panta (7) daļu šādā redakcijā: 
„(7) Atbildīgā ministrija informē sabiedrību par energoauditu un 
renovācijas priekšrocībām mājsaimniecībās, kā arī nosaka atbildību par 
paaugstināta neracionāla enerģijas patēriņa izmantošanu gala 
patērētājam.” Pamatojums: ņemot vērā, ka paaugstināts neracionāls 
patēriņš negatīvi ietekmē pārējo sabiedrību un ekonomisko un vides 
situāciju valstī, ir jānosaka atbildība, ja galapatērētājs neizmanto 
piedāvātās iespējas stāvokļa uzlabošanai. 

4. Lūdzam izteikt 10. panta (2) daļu šādā redakcijā: „valstij un pašvaldībai 
sniegt atbalstu energoauditiem un atsevišķiem energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumiem, kas tiek īstenoti saskaņā ar šo 
vienošanos”. Pamatojums: šāda iespēja jāparedz arī pašvaldībām, jo 



 
 

 

2 

šobrīd jau pašvaldības Latvijā finansiāli atbalsta un organizē 
energoauditu veikšanu privatizētās daudzdzīvokļu mājās, kas būtu 
jāsaglabā. 

5. Lūdzam izteikt likumprojekta 11. panta (1) daļas 5) punktu šādā 
redakcijā: „5) informāciju par neatkarīgu starpnieku (renovācijas 
procesa administratoru) darbības iespējām energopakalpojumu tirgū”. 
Pamatojums: nepieciešams precizējums, jo, minot tikai terminu 
„starpnieks”, nav skaidrs, kas ar to ir domāts. 

6. Likumprojekts jāpapildina ar normu, kas nosaka, ka galalietotājam ir 
aizliegts veikt darbības, kas kavē energoefektivitātes pasākumu 
ieviešanu, ja tie ir ekonomiski pamatoti, ņemot vērā plānotos 
finansiālos ieguvumus un ieviešanas izmaksas. 

7. Likumprojekta 18. pantu papildināt ar jaunu (5) sadaļu:  
„Projekta izmaksu un ieguvumu analīze ir obligāta, ja:  
(5) tiek plānota esošas augstas efektivitātes koģenerācijas 
siltumapgādes zonā izbūvēt jaunas siltumražošanas jaudas, kas 
samazina koģenerācijas jaudu izmantošanas iespējas. Ja šāda projekta 
izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātā uzrādās energoefektivitātes 
samazinājums, tad jāuzrāda šīs efektivitātes samazinājuma 
kompensācijas risinājums.” 

      8. Lūdzam izslēgt likumprojekta 12. panta (6) daļu, kā arī šī paša panta 
(7) daļas otro teikumu, jo atbilstoši direktīvai šādiem nosacījumiem ir 
rekomendējošs, nevis obligāts raksturs.  

      9. Attiecībā uz 18. panta (2) daļas siltumjaudas lielumiem, pēc kuriem 
tiktu izvērtēts, kādas būs izmaksas un ieguvumi, nosakot, ka minētajai 
iekārtai jādarbojas kā augstas koģenerācijas iekārtai, aicinām izvērtēt, 
vai Latvijas apstākļiem atbilstošāk būtu noteikt daudz zemāku jaudas 
slieksni. Priekšlikums: šā panta (2) daļas 1., 2., 3. un 4. punktā skaitli 
20 MW aizstāt ar 1 MW. 

10. Likumprojekta 20. panta (3) daļā „Administratīvie sodi” nepieciešams 
definēt arī galalietotāju pienākumus un atbildību. 
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