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Ekonomikas ministrijai 

 
Par likumprojektu “Energoefektivitātes likums” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
precizēto likumprojektu “Energoefektivitātes likums”, jo ir šādi iebildumi. 

1. Lūdzam izslēgt likumprojekta 7. pantu, kurā paredzēts, ka gan 
pilsētu, gan novadu (virs 10 000 iedz.) pašvaldībām noteikts obligāti 
savās saimniecībās ieviest un sertificēt energopārvaldības sistēmu 
atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standartam.  
LPS nevar piekrist obligātai ISO 50001, jo: 

a. šāda standarta ieviešana rada papildu izdevumus pašvaldībām; 
b. ja pašvaldības savu energopārvaldības sistēmu veido (vai ir 

izveidojušas) uz cita ES atzītas energopārvaldības sistēmas 
pamata, tad nav pamata to neatzīt. 

2. LPS uzskata, ka tiešo norēķinu gadījumā dzīvokļu īpašniekiem visos 
gadījumos ir jāsedz rēķinu sagatavošanas un saņemšanas izmaksas 
(likumprojekta 10. p.).  
Likumprojekta 10. pantā ir noteikts, ka energokomersantam, 
nepieprasot atsevišķu samaksu, ir jānodrošina gan (1) rēķinu 
informācija, gan (2) pieeja galalietotāja enerģijas patēriņa datiem. Taču, 
ja (3) ēka (dzīvokļu īpašnieki) ir pieņēmusi lēmumu par tiešajiem 
norēķiniem, tad tiek noteikta diskriminējoša pieeja attiecībā uz siltuma 
piegādātājiem: siltuma piegādātājiem informācija par individuālu 
siltuma piegādi dzīvokļos ir jāsniedz bez maksas, bet, ja rēķinu 
informācijas sagatavošana un izsniegšana tiek pirkta kā trešās puses 
pakalpojums, tad dzīvokļu īpašniekiem ir jāsedz rēķinu sagatavošanas 
izmaksas. 

3. Mainīt vai svītrot likumprojekta 9. pantā redakciju, kur ir noteikts, ka 
“sadales sistēmu operatoriem un enerģijas mazumtirgotājiem ir 
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aizliegts veikt darbības, kas varētu kavēt energopakalpojumu un citu 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu pieprasīšanu un 
sniegšanu”. Šeit ir nepieciešams skaidrojums – kas tiek saprasts ar 
“darbībām”: vai arī propagandas un reklāmas kampaņas par CSA 
priekšrocībām tiks uzskatītas par darbībām? Iespējamā nekonkrētā 
skaidrojuma dēļ LPS piedāvā šo punktu vai nu precizēt, vai svītrot. 

4. 13. pantā mainīt vai svītrot nepamatoto prasību lielajiem uzņēmumiem 
pēc energoaudita rezultātiem ieviest “vismaz trīs” energoefektivitātes 
pasākumus. Minētais skaitlis, mūsuprāt, ir voluntārs: lielajiem 
komersantiem galvenais kritērijs ir energoefektivitātes pasākumu 
ekonomiskā atdeve, nevis skaits. 

5. LPS iebilst pret likumprojekta 17. pantu:  tajā nav nekādu pienākumu 
gāzes un elektroapgādes sektoram (infrastruktūrai). LPS uzskata, ka, ja 
siltumapgādei likumā ir skaidri definēti pienākumi energoefektivitātes 
palielināšanai, tad šiem abiem tikpat lielajiem sektoriem likumprojekta 
17. pantā ir noteikts tikai potenciāla novērtējums, nevis konkrēti 
energoefektivitātes uzdevumi. LPS uzskata, ka šajā pantā ir jānosaka 
konkrētākas prasības arī gāzes un elektroenerģijas sektoram. 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


