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Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER 
izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” 
īstenošanas noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti 
un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu 
atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (EMNot22162016 SAM431.docx), jo ir 
šādi iebildumi:  

Dokumenta “Īstenošanas noteikumi” 15.1. punkta formulējums atšķiras 
no Uzraudzības komitejas attiecīgā punkta formulējuma un ir traktējams 
dažādi – tai skaitā tā, ka tiek atbalstīta tikai jauna siltumavota būvniecība, 
nevis atsevišķu katlu nomaiņa, tai skaitā tādu, kas izmanto AER. 

SAM 431 UK apstiprinātajos specifiskajos atbilstības kritērijos 1. p. ir 
formulēts: “1. Projekta iesniegumā ir paredzēti ieguldījumi 
siltumenerģijas ražošanai izmantoto energoresursu konversijai no 
fosiliem uz atjaunojamiem energoresursiem, esoša siltumavota, kurā tiek 
izmantoti atjaunojamie energoresursi, efektivitātes paaugstināšanai vai 
pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanai.” 

Taču piedāvātajā MK noteikumu projektā EMNot22162016 
SAM431.docx, sadaļā “ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS”, 15.1. punkta 
formulējums ir atšķirīgs un pieļauj dažādu traktējumu:  

15.  “Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības: 
15.1. siltumavota būvniecība (ja pilnībā tiek aizstāts esošs 

siltumavots) un rekonstrukcija, ja pēc investīciju ieguldīšanas 
siltumenerģijas ražošanai tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi. 
Siltumavots ir tehnoloģisko iekārtu (kas sastāv no vienas vai 
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vairākām katlu iekārtām) un būvju kopums siltumenerģijas 
ražošanai;” 
Šādu formulējumu var traktēt arī tādējādi, ka atbalstāma ir tikai jauna 

siltumavota būvniecība, nevis, piemēram, rekonstruēt esošam siltumavotam 
tikai fosilo iekārtu (katlu) daļu par AER izmantojošiem katliem. 

Tādēļ LPS piedāvā dokumenta EMNot22162016 SAM431.docx 
15.1. apakšpunktā svītrot iekavas un apakšpunkta pirmo teikumu formulēt 
šādi:  
“15.1. siltumavota būvniecība vai rekonstrukcija, ja pēc investīciju 
ieguldīšanas siltumenerģijas ražošanai tiek izmantoti atjaunojamie 
energoresursi”, tālāk pēc teksta. 

Papildus tam LPS vērš ministrijas uzmanību uz vajadzību pieņemt šo 
dokumentu paketi pēc iespējas drīzāk, lai vēl šogad varētu sākt projektu 
iesniegšanu: kā zināms, iesniegšanas un projekta īstenošanas dokumentācijas 
sagatavošana (ieskaitot konkursu veikšanu) prasa laiku, bet siltumiekārtu 
rekonstrukcija iespējama tikai starpapkures periodā, t.i., no maija sākuma līdz 
septembra beigām. Tas uzliek stingrus laika limitus rekonstrukciju veikšanai 
un ES finansējuma apgūšanai. 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


