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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 

Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Emisijas kvotu izsoļu 
instrumenta finansēto projektu 
atklāta konkursa “Biomasas 
izmantošana siltumenerģijas 
ražošanā” nolikums” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Ministru kabineta 
noteikumu projektu “Emisijas kvotu izsoļu instrumenta finansēto projektu 
atklāta konkursa “Biomasas izmantošana siltumenerģijas ražošanā” 
nolikums”, jo ir šādi iebildumi: 
 

1) Izteikt 4. punkta 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“4.2. šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minētajai jomai: 
4.2.1. dzīvojamās mājas īpašnieks – fiziska persona –, uz kura vārda 

ir reģistrēta šo noteikumu 16. punktā minētā dzīvojamā māja (turpmāk – 
dzīvojamās mājas īpašnieks); 

4.2.2. vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 
izveidota biedrība, kas neveic saimniecisko darbību un rīkojas vairāku 
dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku – fizisku personu – vārdā, 
kuru attiecīgais nekustamais īpašums atrodas šo noteikumu 16.1.4. un 
16.1.5. apakšpunktā minētajā dzīvojamā mājā (turpmāk – biedrība); 

4.2.3. komersants, kam pašvaldība ir deleģējusi šajā projektā 
minētās funkcijas.” 

 
2) Izteikt 5. punkta 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“5.1. biomasas tehnoloģiju izmantošana pašvaldībās, nodrošinot 
pāreju no fosilos energoresursus izmantojošām siltumenerģiju ražojošām 
tehnoloģijām uz biomasas tehnoloģijām, kā arī ēku norobežojošo konstrukciju 
siltināšana. Biomasas katlu uzstādītā siltuma jauda (siltumenerģiju ražojošo 
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iekārtu kopējā siltuma jauda atbilstoši iekārtas izgatavotāja norādītajām 
iekārtu siltuma jaudām) nepārsniedz 1000 kW.”  

Šis pasākums ir ļoti nozīmīgs, ņemot vērā to, ka no ES fondiem 
pieejamais finansējums pašvaldību ēku siltināšanai būs mazs un to lielākā 
daļa būs pieejama tikai pašvaldībām, kuras ir noteiktas par nacionālas vai 
reģionālas nozīmes attīstības centriem. 

 
3) izteikt 9. punktu šādā redakcijā: 

9. CO2 emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs (turpmāk – 
efektivitātes rādītājs), kas raksturo CO2 emisijas samazinājumu attiecībā pret 
projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu, nedrīkst būt mazāks 
par 0,42 kg CO2/euro gadā. CO2 emisijas samazinājumu aprēķina atbilstoši šo 
noteikumu 1. pielikumam. 

Šāds rādītājs bija līdzšinējos KPFI projektu konkursos. Paredzot 
rādītāju 1,5 kg CO2/euro gadā, EKII līdzfinansējums būs ļoti niecīgs, 
salīdzinot ar kopējām projekta izmaksām, kuras pašvaldība nevarēs atļauties 
finansēt no sava budžeta. Šobrīd 0,42 kg CO2/euro gadā jau ir problemātiski 
izpildīt. 
 

4) Izslēgt 34. punkta 3.4.4. apakšpunktu: 
“3.4.4. biomasas tehnoloģiju uzstādīšana, lai aizstātu siltumenerģiju, 

kas tiek saražota, izmantojot elektroenerģiju patērējošas iekārtas (piemēram, 
elektriskie boileri, elektriskie radiatori);” jo tas paredz nepamatotus 
ierobežojumus. 

 
5) Izslēgt 37. punkta 37.5. apakšpunktu (“37.5. skursteņa nomaiņas vai 

uzstādīšanas izmaksas;”), jo tas rada pretrunas ar 27. punkta 
27.3. apakšpunktu (“27.3. Šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minētajai atbalsta 
jomai: biomasas tehnoloģiju iegāde, piegāde, uzstādīšana (tajā skaitā pamatu 
būvniecība (ja nepieciešams)) un ieregulēšana.”), jo iekārtas pilnvērtīga 
uzstādīšana un ieregulēšana nav iespējama bez atbilstoša skursteņa, kas 
uzskatāms par iekārtas sastāvdaļu. 
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