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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Emisijas kvotu 
izsolīšanas instrumenta finansēto 
projektu atklāta konkursa 
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana – zema enerģijas 
patēriņa ēkas” nolikums” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Emisijas kvotu izsolīšanas 
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas” nolikums” (projekts), 
jo ir šādi iebildumi: 

1. LPS uzskata, ka projekta 9. punkta prasības (enerģijas patēriņš apkurei 
uz ēkas aprēķina platību pēc projektā plānoto aktivitāšu īstenošanas 
nepārsniedz 35 kWh/m2 gadā, ja tiek plānota jaunas ēkas būvniecība, 
vai 40 kWh/m2 gadā, ja plānota ēkas pārbūve vai atjaunošana) ir 
nepamatoti augstas reālajiem Latvijas apstākļiem, īpaši ņemot vērā 
15. punktā noteiktos ierobežojumus (pretendēt var tikai ēkas 
plašizklaides pasākumiem, kur notiek liela cilvēku plūsma, vai muzeji 
un bibliotēkas). Šāds energopatēriņa līmenis varbūt ir sasniedzams, 
piemēram, jaunceļamiem muzejiem, kur ir nodrošināta atbilstoša 
perfekta siltumizolācija un zems energopatēriņa līmenis, pilnīga 
siltuma rekuperācija un ir ierobežots apmeklētāju skaits. 
Šādu rādītāju sasniegšana prasa lielus ieguldījumus gan ēkas 
būvkonstrukcijā, gan inženiertehniskajā aprīkojumā, ko ir apšaubāmi 
nodrošināt par projekta 18. punktā minēto finansējuma apjomu. Īpaši 
nereāli tas ir 18.2. punktā minēto ēku pārbūvei (400 000 līdz 
2 000 000 EUR), jo atbilstoši 26. punktā paredzētajiem darbiem parasti 
ir jāveic ne tikai ēku ārējo sienu siltināšana, bet arī jumta rekonstrukcija 
un siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jāpārbūvē ēku siltumapgādes 
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sistēmas, nomainot arī apkures katlus, pilnībā jārekonstruē ventilācijas 
sistēmas, paredzot siltuma rekuperāciju un ventilāciju ar siltā gaisa 
pieplūdi, utt. 

2. Lūdzam projekta 15. punkta pirmo daļu izteikt šādā redakcijā: 
15. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējuma saņemšanu 
konkursā, ja: 
15.1. ēka, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvju klasifikāciju 
atbilst kādai no šādām ēku klasēm: 
15.1.1. ēkas plašizklaides pasākumiem (kods 1261). Attiecināms tikai 
uz ēkām, kurās tiek īstenotas Kultūras institūciju likuma 2. panta otrajā 
daļā noteiktās funkcijas; 
15.1.2. muzeji un bibliotēkas (kods 1262); 
15.1.3. pirmsskolas izglītības iestādes (kods 1263), 
papildinot ēku klasi ar pirmsskolas izglītības iestādēm, jo šobrīd 
VARAM darba grupa izskata problēmas pašvaldībās, kuras 
nenodrošina bērniem vietas pirmsskolas izglītības iestādēs. Kā viens no 
risinājumiem ir jaunu ēku celtniecība, kuras īstenošanai trūkst finanšu 
līdzekļu.  

3. LPS iebilst pret projekta 30.10.–30.12. punktu iekļaušanu 
neattiecināmajās izmaksās un lūdz tās iekļaut attiecināmajās izmaksās, 
jo, piemēram, tas izslēdz apkures katlu u.c. energoapgādes un 
ventilācijas sistēmu iegādi līzingā, jauno energosistēmu apkalpošanas 
līgumu slēgšanu (kā ārpakalpojumu). Jāņem vērā, ka modernās 
energoefektīvās apkures un ventilācijas sistēmas ir dārgas un bieži tiek 
pirktas līzingā. 

4. Lūdzam projekta 36.4. punktā skaidri norādīt, ka autonomas 
siltumapgādes gadījumā iesniegtajos dokumentos iekļaujamas ne tikai 
pirktās, bet arī pašu saražotās siltumenerģijas izmaksas pa mēnešiem 
(patērētais kurināmais); ja ir siltumenerģijas skaitītāji – arī saražotās 
siltumenerģijas apjomi. 
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