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Rīga 
22.02.2017. Nr. 0220170363/A308 
Uz 15.02.2017. e-pastu 

Ekonomikas ministrijai 
 

Par pozīciju nr. 1 “Priekšlikums par Eiropas 
Parlamenta un padomes direktīvu par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
pozīciju nr. 1 “Priekšlikums par Eiropas Parlamenta un padomes direktīvu par 
atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu”, jo ir šādi iebildumi: 
 

1. 3. pants: piekrītot Latvijas uzstādījumam 27% atjaunojamo 
energoresursu (AER) kā saistošam mērķim 2020. gadam, nav 
pieņemama tālāka AER mērķa palielināšana līdz 2030. gadam līdz 
40%. Latvijai kā otrajai–trešajai AER līdervalstij enerģētikā Eiropas 
savienībā (ES) nav pieņemami tik augsti AER mērķi, jo sasniegšanas 
izmaksas neizbēgami atsauksies un enerģijas cenām un iedzīvotāju 
dzīves līmeni. Tādēļ Latvijas diplomātiski formulētā pozīcija, ka 
jāturpina diskusijas, ir pārāk nekonkrēta, Latvijas pozīcija ir skaidri 
jāformulē, ka 40% AER mērķis 2030. gadā ir nepamatots – tas jāskata 
arī kontekstā ar citu ES valstu AER mērķiem. 

2. 5. pants: ir kategoriski nepieņemami, ka dalībvalstīm elektroenerģijai, 
kas ražota citās valstīs, kuru jaudas tiek atbalstītas, ir nosakāma 10% no 
2021. gada un 15% no 2026. gada īpašās atbalsta shēmas. 
Elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībai ir jābalstās uz tirgus 
principiem, un nav pieļaujams ieviest kvotas, kas kropļo tirgu un dod, 
iespējams, nepamatotas priekšrocības ārvalstu elektroenerģijas 
ražotājiem. 

3. 15. pants: atbalstām nelietderīgā siltuma potenciāla izvērtēšanu, bet 
pasākumiem jābūt rekomendējošiem un tiem jābalstās uz tirgus 
principiem, lai neradītu nepamatotu finansiālo slogu patērētājiem. 

4. 16. pants: kategoriski nav pieņemama vēl vienas birokrātiskas 
struktūras radīšana AER projektu vērtēšanai un atļauju piešķiršanai, tas 
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ir kategoriski jāpasaka. Kā minēts, Latvijā pašreizējais atļauju 
izsniegšanas process nav kavēklis, tas ir jāformulē kategoriski. 

5. 19.–22. panta Latvijas versija ir atbalstāma. 
6. 23. pants: nav nosakāmi saistoši mērķi AER izmantošanā, nav 

pieņemams (un tikpat principiāli nepareizs kā direktīvā 2012/27 ES 
piemērotais) princips noteikt enerģijas vai kurināmā piegādātājus par 
atbildīgajiem ikgadēja 1% AER enerģijas pieauguma sasniegšanai 
enerģijas patēriņā. 

7. Piekrītam Latvijas teksta 26.–33. pantam. 
 
Piekrītam īpašajām Latvijas Republikas interesēm, lai Enerģētikas savienībā 
Latvijai netiktu uzlikti saistoši mērķi enerģētikas jomā, jo Latvijai jau ir vieni 
no lielākajiem sasniegumiem ES atjaunojamās enerģijas izmantošanā. 
 
 
 
 
 
Priekšsēža p. i. Olga Kokāne 
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Andris Akermanis, padomnieks enerģētikas jautājumos  
andris.akermanis@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


