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Ekonomikas ministrijai 

 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts 
un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta 
mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas 
noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu, jo ir šādi iebildumi. 

1.   LPS uzskata, ka negatīvās ietekmes mazināšanai, kas izriet no 
dažādām prasībām attiecībā uz attiecināmām izmaksām un 
neattiecināmam izmaksām ēku renovēšanā, ar MK noteikumiem 
jāuzdod AFI izstrādāt energoefektivitātes standarta tehniskos 
risinājumus (standartus), kas dotu paraugu māju iedzīvotājiem, 
apsaimniekotājiem un renovētājiem un ļautu ātrāk īstenot 
renovācijas projektus. 

2. LPS atbalsta LLPA iebildumus pret normu, ka uz atbalstu nevar 
pretendēt ēkas, kurās neapdzīvojamās telpas aizņem vairāk par 25% 
no ēkas kopējās platības. Daudzos gadījumos (piemēram, ja 
četrdzīvokļu ēkā vienu dzīvokli aizņem darbnīca, u. tml.) šāda 
prasība ir pārspīlēta. 

   Piedāvājam 31.2. pantu formulēt šādi:  
31.2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas neapdzīvojamo telpu grupu 
platība nepārsniedz 36%. 

3. LPS uzskata, ka 80.–81. punkts par atbalstu dzīvokļos, kuru 
īpašnieki reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji, joprojām 
ir neskaidri un grūti saprotami. LPS lūdz izteikt 80. punktu šādā 
redakcijā: 

“80. Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus veic 
īpašumā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības 
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veicējs, un tas pretendē uz atbalstu, kas kvalificējas kā komercdarbības 
atbalsts, tad atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos 
radušos attiecināmo izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Eiropas 
Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas (ES) nr. 1407/2013 par 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta 
piemērošanu de minimis atbalstam (“Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis”, 2013. gada 24. decembris, nr. L 352/1) (turpmāk – regulas 
nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtību.” Regulējums neattiecas uz valstij vai 
pašvaldībai piederošiem izīrētiem dzīvokļu īpašumiem. 
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