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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta 
mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām 
attīstības programmām sekmēt 
energoefektivitātes paaugstināšanu un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
noteikumu projekta īstenošanas noteikumu projektu un vērtēšanas kritērijus, 
jo ir šādi iebildumi: 

1. Dokumentā “IZVĒLES KRITĒRIJI” vispār neatspoguļojas citos 
dokumentos (“SĀKOTNĒJĀ NOVĒRTĒJUMĀ” un 
“SĀKOTNĒJĀS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMĀ 
(ANOTĀCIJĀ)”) minētais “atbalsts pirmsskolas izglītības iestādēm, 
kurās plānots palielināt izglītojamo vietu skaitu”, projektu 
priekšatlasē papildu punktus piešķirot pašvaldību pirmsskolas 
izglītības iestāžu atjaunošanai (renovācijai) un paplašināšanai. 

2. Projektu izvēles kritērijos sadaļā “KVALITĀTES KRITĒRIJI”, 
mūsuprāt, ir nepamatoti ieviests papildu kritērijs 4.2.: “Ieguldītais 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums uz vienu ietaupīto 
ogļskābās gāzes emisijas ekvivalenta tonnu gadā”. Šāds kritērijs, 
pirmkārt, sarežģī projektu iesniegšanu, un šāda kritērija nav arī citos 
ES fondu finansētajos projektos, kuru apspriešana patlaban notiek. 
Otrkārt, šāds kritērijs padara neiespējamu iesniegt projektus, kuros 
paredzēts vecas, neefektīvas koksnes kurināšanas iekārtas aizvietot 
ar jaunām un efektīvām, jo jebkurā gadījumā CO2 ietaupījuma 
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nebūs, neskatoties uz energoresursu ietaupījumu (jo koksnei CO2 
izmeši ir nulle, neskatoties uz sadedzinātajiem kurināmā apjomiem).  
Lūdzam šo kritēriju svītrot. 

3. MK noteikumu projekta punktos 34.–36. nav paredzēts 
attiecināmajās izmaksās iekļaut teritorijas sakārtošanu 
(labiekārtošanu), ēku sakārtošanu un piemērošanu invalīdiem pēc 
būvniecības darbu pabeigšanas. Lūdzam šīs izmaksas iekļaut 
attiecināmajās izmaksās. 

4. Noteikumu punkti 39.2. un 39.4. ir identiski, lūdzam vienu no tiem 
izslēgt. 

5. Lūdzam izslēgt no noteikumiem punktu 39.5., kas faktiski pieprasa, 
lai energopatēriņš projektiem sākotnēji būtu vairāk nekā 
110 kWh/m2 gadā, pretējā gadījumā tie nevar pretendēt uz 
attiecināmajām izmaksām nevienā no punktiem (p. nr. 33; 34; 35 un 
36). Šāds punkts 39.5. nepamatoti izslēdz no pieteikumiem objektus 
(projektus), kur ir notikuši vai notiek energoefektivitātes pasākumi.   

6. Analoģiski LPS lūdz izmanīt vērtēšanas kritēriju p. 4.4. “Sākotnējais 
primārās enerģijas patēriņš apkurei pirms projekta īstenošanas”, 
nosakot, ka kritēriju tabulā kritērijs 4.4. “nav izslēdzošs”, kas ļautu 
izvērtēt projektus tikai pēc to līdzšinējā energopatēriņa, neizslēdzot 
energoefektīvos. 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


