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Papildus LPS 11.01.2016. vēstulei nr. 1220153895/A063 Latvijas 
Pašvaldību savienība (LPS) ir saņēmusi biedru papildu iebildumus par SAM 
29.01.2016. Uzraudzības padomes sēdes materiāliem. Šos iebildumus LPS 
lūdz iekļaut izvērtējamos materiālos, ieskaitot izziņu. Tādēļ LPS patur spēkā 
savu viedokli – nesaskaņot apakškomitejas 29.01.2016. SAM 
4.2.2. materiālus arī šādu papildu iebildumu dēļ: 

 
1. Noteikumu 34.–36. punktā nav paredzēts attiecināmajās izmaksās 

iekļaut teritorijas sakārtošanu (labiekārtošanu), ēku sakārtošanu un 
piemērošanu invalīdiem pēc būvniecības darbu pabeigšanas. 
Ierosinām šīs izmaksas iekļaut attiecināmajās izmaksās. 

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

3. 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.   

4. Analoģiski LPS lūdz izmanīt vērtēšanas kritēriju p. 4.4. “Sākotnējais 
primārās enerģijas patēriņš apkurei pirms projekta īstenošanas”, 
nosakot, ka p. 4.4. “Kritērijs nav izslēdzošs”, kas ļautu izvērtēt 
projektus tikai pēc to līdzšinējā energopatēriņa, neizslēdzot 
energoefektīvos. 
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5. LPS atkārtoti uzstāj, ka no vērtēšanas kritērijiem jāizslēdz p. 4.2. 

“Ieguldītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums uz 
vienu ietaupīto ogļskābās gāzes emisijas ekvivalenta tonnu gadā”: 
pirmkārt, tādēļ, ka šāda kritērija nav citās ES fondu finansētās 
energoefektivitātes projektu aktivitātēs, un, otrkārt, šāds kritērijs 
izslēdz vecu un neefektīvu malkas katlu aizvietošanu ar modernām 
energoefektīvām koksnes apkures sistēmām – šādā gadījumā vispār 
nav iespējams panākt CO2 izmešu samazinājumu, jo neatkarīgi no 
patērētā kurināmā daudzuma izmešu apjoma ietaupījums koksnei 
būs nulle, ja arī projekta energoietaupījums atbildīs projekta 
prasībām. 
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