
EKONOMIKAS MINISTRIJAS UN LATVIJAS PAŠVALDĪBU 
SAVIENĪBAS 2009. GADA SARUNU 

P R O T O K O L S 

Rīga Nr. 1 07.05.2009
 
Sarunas vada: 
Anrijs Matīss Ekonomikas ministrijas Valsts sekretārs 

Andris Jaunsleinis Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis 

Sarunās piedalās: 
Vārds, Uzvārds Pārstāvētā institūcija, amats 
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji:  
Aino Salmiņš Latvijas Pašvaldību savienība, padomnieks 
Paulis Barons Latvijas Pašvaldību savienība, padomnieks 
Einārs Zēbergs Aizkraukles novada dome, izpilddirektors 
Voldemārs Čačs Bauskas pilsētas dome, Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs 
Zanda Ozola Jēkabpils pilsētas dome, priekšsēdētāja padomniece 
Alfreds Ķieģelis Kandavas novada dome, priekšsēdētājs 
Aivars Troska Lielvārdes novada dome, priekšsēdētājs 

Egita Sieka Liepājas pilsētas dome, Liepājas pārstāvniecības Rīgā  
vadītāja pienākumu izpildītāja 

Rita Visocka Rīgas dome, Komunālā departamenta direktora pienākumu 
izpildītāja 

Marts Kreitiņš 
Rīgas dome, Komunālā departamenta, Komunālās saimniecības 
pārvaldes Energoapgādes nodaļas vadītājs,  
pārvaldes priekšnieka vietnieks 

Inta Anspoka Rīgas dome, Komunālā departamenta.,  
Normatīvu nodaļas galvenā speciāliste 

Maija Rubīna Rīgas dome, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore 

Andris Strapcāns Rīgas dome, Īpašuma departamenta Īpašuma iegādes un 
perspektīvās attīstības pārvaldes priekšnieks 

Sandra Inkēna  Rīgas dome, Tūrisma koordinācijas un informācijas centra direktore 
Andrejs Arnis Saulkrastu novada dome, izpilddirektors 
Solvita Ūdre Stendes pilsētas dome, priekšsēdētāja 
Juris Šulcs Tukuma pilsētas dome, priekšsēdētājs 
Ekonomikas ministrijas pārstāvji: 
Ginta Ozola Ekonomikas ministra padomniece, ministra biroja vadītāja  

Andris Liepiņš Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks 

Ilga Preimate Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietniece 
Anna Upena EM Iekšējā tirgus departamenta direktora vietniece 

Inta Lipovska EM Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta  
Valsts un privātās partnerības nodaļas vadītāja  

Inga Bērziņa EM Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta  
Valsts un privātās partnerības nodaļas vecākā referente 
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Edmunds Beļskis EM Uzņēmējdarbības un rūpniecības departamenta direktors  

Gita Pāvule  EM Uzņēmējdarbības un rūpniecības departamenta 
Tūrisma nodaļas vecākā referente 

Zane Galinska EM ES fondu ieviešanas departamenta ES fondu publiskās 
infrastruktūras nodaļas vadītāja 

Uģis Sarma EM Enerģētikas departamenta direktors 

Dins Merirands EM Enerģētikas departamenta direktora vietnieks 
 
Sarunas protokolē:  
Valsts un privātās 
partnerības jautājumos 

EM Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Valsts un 
privātās partnerības nodaļas vecākā referente Inga Bērziņa 

Iekšējā tirgus jautājumos EM Iekšējā tirgus departamenta direktora vietniece Anna Upena 

Tūrisma jautājumos EM Uzņēmējdarbības un rūpniecības departamenta  
Tūrisma nodaļas vecākā referente Gita Pāvule  

Enerģētikas jautājumos EM Enerģētikas departamenta direktora vietnieks  
Dins Merirands 

 
Sarunas sāk plkst.10:04 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 
1. Par Valsts privātās partnerības projektu attīstības iespējām pašvaldībās. 
2. Par tūrisma informācijas sistēmas attīstību pašvaldībās, problēmas, risinājumi, 

iespējamais finansējums. 
3. Par Latvijas situācijai atbilstoša sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas modeļa izveidi. 
4. Par darbības programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes „Valsts nozīmes 

pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana 
tūrisma produktu attīstībai”. 

5. Par aktivitātes 3.5.2.2. „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas 
elektrostaciju attīstība” ieviešanas iespējām 2009.gadā. 

6. Par aktivitāti 3.5.2.1. „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes 
paaugstināšanai”. 

7. Par pašvaldību priekšlikumiem grozījumiem Enerģētikas likumā. 

 
Izskatītie jautājumi: 
 
1. Par Valsts un privātās partnerības projektu attīstības iespējām pašvaldībās. 

Latvijas Pašvaldību savienība (turpmāk - LPS) informē klātesošos par Publiskās un 
privātās partnerības (turpmāk - PPP) likumprojekta virzības gaitu, akcentējot, ka tam paralēli 
tiek virzīti grozījumi Publisko iepirkumu likumā. 

LPS norāda, ka PPP likumprojekts nosaka konkursa dialoga piemērošanu īpaši 
sarežģītos jautājumos, taču tai pat laikā netiek noteikti kritēriji šiem īpaši sarežģītajiem 
jautājumiem. Ņemot vērā to, ka pamatā lielākoties visi PPP projekti ir pietiekami sarežģīti, 
tad LPS uzskata, ka konkursa dialoga procedūra ir līdzvērtīga procedūra konkursam ar 
pretendentu atlasi un konkursam bez pretendentu atlases.  

LPS ierosinājums – noteikt, ka konkursa dialoga procedūra nedrīkst būt izņēmuma 
procedūra, bet gan piemērojama uz līdzīgiem pamatiem kā konkurss bez pretendentu atlases 
vai konkurss ar pretendentu atlasi. 
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Ekonomikas ministrijas (turpmāk - EM) pārstāvis (I.Lipovska) informē, ka konkursa 
dialoga procedūras piemērošanas gadījumi ir pārņemti atbilstoši Eiropas Parlamenta un 
Padomes 31.03.2004. Direktīvai 2004/18/EK (publicēta ES OV L 134, 30.04.2004), kas 
paredz, ka pasūtītājs (Publisko iepirkumu likuma izpratnē) ir tiesīgs piemērot konkursa 
dialogu vienīgi noteiktos izņēmuma gadījumos. 

Attiecībā uz institucionālās PPP atrunāšanu PPP likumprojektā LPS ierosinājums – 
atbalstīt institucionālo partnerību, nepieļaujot pašvaldību kapitālsabiedrību izslēgšanu no PPP 
likumprojekta publisko personu subjektu loka. 

EM pārstāvis (I.Lipovska) norāda, ka institucionālās PPP darbības iespējamība ir 
atrunāta PPP likumprojektā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantā izteiktajiem 
ierobežojumiem.  

EM un LPS vienojas, ka institucionālā PPP ir atstājama PPP likumprojektā, 
vienlaicīgi labojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantu. 

LPS uzskata, ka no PPP likumprojekta nav skaidrs kāda veidā tiek uzskaitīti PPP 
resursi. Ja PPP projekti tiek iekļauti pašvaldību ilgtermiņa saistībās, tad zūd pašvaldību 
interese par šo projektu. Ja pašvaldība dod garantijas, tā automātiski iekļūst ilgtermiņa 
saistībās.  

LPS ierosinājums – sadarbībā ar Finanšu ministriju un Centrālās statistikas pārvaldi 
pārskatīt jautājumu par PPP resursu uzskaiti attiecībā pret pašvaldību ilgtermiņa saistībām. 

EM pārstāvis (I.Lipovska) informē, ka PPP likumprojektā tiešām netiek atrunāti PPP 
projektu resursu uzskaites jautājumi, bet saistībā ar šiem jautājumiem pašreiz notiek 
diskusijas ar Finanšu ministrijas un citu šajā procesā iesaistīto institūciju pārstāvjiem. Paralēli 
PPP projektu uzskaites jautājumiem, notiek arī sarunas saistībā ar nodokļu jautājumiem PPP 
projektos. 

EM un LPS vienojas izskatīt iespēju esošajās diskusijās saistībā ar PPP projektu 
resursu uzskaites jautājumiem piesaistīt kompetentos pārstāvjus no Centrālās statistikas 
pārvaldes, lai pārrunātu PPP projektu uzskaiti atbilstoši Eiropas Savienības Statistikas biroja 
(EUROSTAT) izstrādātajām vadlīnijām. 

 

2. Par tūrisma informācijas sistēmas attīstību pašvaldībās, problēmas, risinājumi, 
iespējamais finansējums. 

LPS (A.Salmiņš) sāk diskusiju un uzsver, ka LPS šobrīd nav informācijas par 
turpmāko rīcību saistībā ar struktūrfondu 3.4.2.2.aktivitāti „Tūrisma informācijas sistēmas 
attīstība”. 

EM pārstāvis (E.Beļskis) informē, ka ar Ministru kabineta 07.04.2009. sēdes lēmumu 
(protokols Nr.23 47.§, 1.4.apakšpunkts) 3.4.2.2.aktivitātes „Tūrisma informācijas sistēmas 
attīstība” īstenošana ir atlikta, finansējumu pārdalot citu aktivitāšu īstenošanai.  

Šobrīd notiek arī darbs pie Tūrisma attīstības valsts aģentūras (turpmāk - TAVA) 
restrukturizācijas, kur galvenais uzsvars tiek likts uz administrācijas izdevumu optimizēšanu, 
neskarot ieplānoto budžeta (valsts budžeta programma „Tūrisma politikas īstenošana”) 
līdzekļu apjomu, kas tika paredzēti mārketinga, t.sk. ārējā tirgus piesaistes, aktivitātēm 2009. 
un 2010.gadā. Salīdzinoši neliels mārketinga aktivitāšu izdevumus samazinājums būs, jo tiks 
likvidēti visi TAVA tūrisma reģionālie biroji Latvijā. Tādēļ nākotnē, jo īpaši nozīmīgi ir 
nodrošināt efektīvu sadarbību ar Tūrisma informācijas centriem (turpmāk - TIC) Latvijā, 
nodrošinot sasaisti ar TAVA jauno Latvijas tūrisma portālu. Visas aktivitātes ir jāīsteno esošā 
budžeta ietvaros. 

Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu tiek plānots izveidot TAVA konsultatīvo 
padomi, nosakot, ka tās funkcijas ir TAVA vidējā termiņa stratēģijas, kārtējo gada plānu, 
mārketinga aktivitāšu analīze un izvērtēšanu, kā arī priekšlikumu sniegšanas ekonomikas 
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ministram, lai nodrošinātu valsts pārvaldes institūciju, t.sk. pašvaldību un plānošanas reģionu, 
privātpersonu, t.sk. biedrību un nodibinājumu, iesaisti tūrisma politikas īstenošanas 
uzraudzībā. Padomes sastāvā plānots iekļaut arī reģionu pārstāvi, kas dotu iespēju jau sākuma 
stadijā sniegt ieguldījumu valsts tūrisma pasākumu izstrādē un īstenošanā. 

Par papildus finansējumu piešķiršanu pašvaldībām un reģioniem šobrīd, kamēr nav 
apstiprināti grozījumi likumā par valsts budžetu 2009.gadam, nav iespējams runāt. 

Sarunu vadītājs (A.Matīss) informē klātesošos, ka papildus finansējuma nebūs. 
Svarīgi, ka šobrīd netiek samazināts esošais finansējums mārketinga aktivitātēm. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 21.04.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.25 37§, 
2.12.apakšpunkts) 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” 
īstenošanai ir piešķirts papildu finansējums 4 408 276 latu apmērā. Pēc grozījumu veikšanas 
Ministru kabineta noteikumos, netieša priekšrocība varētu tikt atrunāta tūrisma nozarei. 
Pārstāvji aicināti pretendēt uz atbalstu no šobrīd pieejamām programmām. 

LPS uzdod jautājumu par to, kas reģionus pārstāvēs TAVA konsultatīvajā padomē. 
EM pārstāvis (E.Beļskis) informē, ka  ir plānota neliela sastāva padome, lai 

nodrošinātu tās efektīvu darbību. Reģioni tiks aicināti deleģēt pārstāvi, kas aizstāvēs visu 
reģionu intereses. Paralēli pastāv arī Latvijas Tūrisma konsultatīvā padome, kur pārstāvēti ir 
visi reģioni, kā reģionu plānošanas, tā reģionālo tūrisma asociāciju līmenī. 

LPS puses sarunu vadītājs (LPS priekšsēdis A.Jaunsleinis) formulē jautājumu par to, 
kāda rīcība tiek sagaidīta no pašvaldībām pēc TAVA reģionālo biroju likvidēšanas. Vai 
pašvaldībām arī jālikvidē TIC. 

EM pārstāvis (E.Beļskis) izsaka komentāru, ka tieši pretēji - tiek sagaidīta vēl ciešāka 
sadarbība un atbalsts TIC turpmākai darbībai. Pastāv arī reģionālās tūrisma asociācijas, kuras 
var iesaistīt, galvenais ir informācijas koordinēšana un ciešāka visu līmeņu sadarbība. 

LPS izvirza jautājumu - par kādu naudu lai tiek uzturēti TIC? 
EM pārstāvis (E.Beļskis) izsaka viedokli, ka līdzīgi kā TAVA arī pašvaldībām 

reģionos ir jāizvērtē aktivitātēs un jāveic administrācijas optimizēšana. No TAVA puses 
reģionālo pārstāvju funkcijas tiks nodrošinātas no Rīgas (TAVA centrālā biroja), tādejādi 
samazinot administratīvos izdevumus. 

Sarunu vadītājs (A.Matīss) uzsver, ka TAVA turpinās reģionālās mārketinga 
aktivitātes, papildus tiks vērtētas arī turpmākas sadarbības iespējas ar pašvaldībām dažādu 
projektu un pasākumu ietvaros. 

LPS norāda, ka jāņem vērā situācija, kad pēc Administratīvi teritoriālās reformas 
daudzi TIC varētu tikt likvidēti. Nepieciešams pārliecināt pašvaldību deputātus par to 
nepieciešamību un finansējuma piešķiršanu. 

Sarunu vadītājs (A.Matīss) apņemas ņemt vērā šādas situācijas izveidošanās iespēju. 
TAVA reorganizācija notiks sākot ar 01.07.2009., tādēļ, strādājot arī pie otrā pusgada 
pasākumu īstenošanas, jāizvērtē turpmākā situācija un rīcība. 

 

3. Par darbības programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes „Valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras 
pielāgošana tūrisma produktu attīstībai”. 

LPS (A.Salmiņš) galvenokārt interesē, kas notiks ar aktivitātes otro kārtu. 
EM pārstāvis (Z.Galinska) informē, ka otrā kārta tiek plānota no 01.07.2009. 

(konkurss 2-3 mēneši). EM ir apzinājusi potenciālo projektu iesniedzēju loku otrajā atlases 
kārtā - tās ir 18 pašvaldības. ES fondu Uzraudzības komitejas rakstiskajā procedūrā 
06.05.2009. EM ierosināja atļaut projektu iesniedzējiem iesniegt vienu projektu iesniegumu 
par darbiem vienā novada teritoriālajā vienībā (novada pilsētā vai pagastā), jo pēc apzinātās 
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informācijas jaunizveidotajos novados var būt vairākas pilsētas, kurās ir pilsētbūvniecības 
pieminekļi un kuras būtu gatavas iesniegt projektu iesniegumus, lai pretendētu uz ES fondu 
līdzfinansējumu. Pāris nedēļu laikā jābūt zināmam, vai citas ministrijas atbalsta šādu 
grozījumu veikšanu. Pēc grozījumu veikšanas kritērijos un ministru kabineta 17.03.2008. 
noteikumos Nr.187 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.4.2.1.1.apakšaktivitāti „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu 
saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai””, var 
uzsākt aktivitātes otro kārtu. 

LPS (A.Salmiņš) jautā par paredzēto finansējumu otrajai kārtai. 
EM pārstāvis (Z.Galinska) informē, ka otrajai atlases kārtai pieejamais ERAF 

finansējums būs 5,3 miljoni latu. 

 

4. Par Latvijas situācijai atbilstoša sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas modeļa izveidi. 
Sarunu vadītājs (A.Matīss) informē, ka likumprojekts „Grozījumi likumā „Par 

sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””, kas paredz vienota regulatora izveidi, ir apstiprināts 
23.04.2009. Saeimā otrajā lasījumā, taču diskusijas par jautājumu, tai skaitā ar LPS bijušas 
jau ilgas kopš koncepcijas „Koncepcija par efektīva un Latvijas situācijai vislabāk atbilstoša 
sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas modeļa izveidi” izstrādes 2006.gadā.  

LPS norāda, ka neatbalsta likumprojektu pēc būtības, tomēr, ņemot vērā, ka 
likumprojekts ir pieņemts Saeimā otrajā lasījumā, ir nepieciešams vienoties par darbībām, kas 
saistītas ar pašvaldību regulatoru likvidēšanu. LPS informē, ka pašreizējo pašvaldību 
regulatoru atsevišķu padomes locekļu pilnvaras termiņš beidzas ātrāk kā līdz 01.01.2010. 
Tādēļ, lai nodrošinātu pilnvērtīgu pašvaldību regulatoru darbību līdz vienotā regulatora 
darbības uzsākšanai sākot ar 01.01.2010., nepieciešams precizēt likumprojekta 23.pantu, 
papildinot pārejas noteikumu 13.punktu, ka pašvaldības regulatora priekšsēdētāja un padomes 
locekļu pilnvaras ir spēkā līdz 01.01.2010. neatkarīgi no pilnvarās noteiktā beigu termiņa. 

Sarunu vadītājs (A.Matīss) atbalsta pārejas noteikumu precizēšanu. EM līdz 
07.05.2009. iesniegs priekšlikumu Saeimai uz trešo lasījumu, precizējot pārejas noteikumu 
13.punktu.  

LPS interesējas par Konkurences padomes (turpmāk - KP) apvienošanu ar Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisiju (turpmāk - SPRK). Uzskata, ka ir izvērtējams arī 
jautājums par iestādes apvienošanu ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru. 

Sarunu vadītājs (A.Matīss) informē par SPRK un KP apvienošanas paredzēto modeli. 
Norāda, ka ir izvērtēts arī priekšlikums par apvienošanas iespējām ar Patērētāju tiesību 
aizsardzības centru, bet tas nav uzskatāms par atbilstošāko, ņemot vērā dažādo mērķauditoriju 
– klientus, kuru intereses ir atšķirīgas pēc būtības. Papildus informāciju par paredzēto iestāžu 
apvienošanu sniegs ekonomikas ministrs 13.05.2009. – nākamajā LPS un EM sanāksmē.  

LPS izsaka neapmierinātību ar pašreiz pastāvošo SPRK finansēšanas mehānismu, kad 
SPRK budžeta ieņēmumi ir atkarīgi no komersantu iepriekšējā gada neto apgrozījuma. 

Sarunu vadītājs (A.Matīss) piekrīt, ka pastāv nepilnības budžeta veidošanās 
mehānismā un norāda uz EM sniegto priekšlikumu to mainīt, nosakot, ka valsts nodeva tiek 
iemaksāta valsts budžetā, savukārt SPRK tiks finansēta no valsts budžeta. Tāpat arī tiks 
samazināti izdevumi, kas nepieciešami SPRK darbības nodrošināšanai atbilstoši Ministru 
prezidenta uzdevumam par izdevumu samazināšanu valsts pārvaldē. 

EM un LPS vienojas – EM sniegt priekšlikumu Saeimai uz trešo lasījumu līdz 
07.05.2009. par pārejas noteikumu 13.punkta precizēšanu, nosakot, ka pašvaldības regulatora 
priekšsēdētāja un padomes locekļu pilnvaras ir spēkā līdz 01.01.2010. neatkarīgi no esošā 
pilnvarās noteiktā beigu termiņa. 
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5. Par aktivitātes 3.5.2.2. „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas 
elektrostaciju attīstība” ieviešanas iespējām 2009.gadā. 

EM pārstāvis (Z.Galinska) informē, ka ir atvērts konkurss 3.5.2.2.aktivitātē 
„Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība” (saskaņā ar 
ministru kabineta 17.02.2009. noteikumiem Nr.165 „Noteikumi par darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.2.aktivitāti „Atjaunojamo energoresursu 
izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība””). Projektu iesniegšana notiek sākot no 
14.04.2009. līdz 31.07.2009., pieejamais finansējums no ES Kohēzijas fonda ir 
17 345 202,72 lati. 

LPS pārstāvis (J.Šulcs) informē par neviennozīmīgo situāciju attiecībā uz dokumentu 
sagatavošanu pieteikuma iesniegšanai un notikušo komunikāciju ar Iepirkuma uzraudzības 
biroju (turpmāk - IUB), jo pēc provizoriskiem aprēķiniem paredzamais finanšu apjoms 
projektam par siltuma iepirkumu sanāk par lielu (formāli atbilstoši arī ārvalstīs izsludināmam 
projektam), turklāt pašvaldības var atļauties tikai vienu projektu (koģenerācijai). Situāciju 
sarežģī iepirkuma priekšmets – līgums par zemes nomu uz kuras plānots celt objektu un 
līgums par siltuma piegādes pakalpojuma iepirkumu.  

EM pārstāvis (U.Sarma) komentē un uzsver, ka minētajā situācijā salīdzinājumā ar 
Publisko iepirkumu likumu ir piemērojams speciālais likums „Par iepirkumu sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”, kura nosacījumi ir atšķirīgi.  

Sarunu vadītājs (A.Matīss) norāda, ka EM iepazīsies ar LPS sniegto informāciju un 
tiks sniegta atbilde par IUB norādīto attiecībā uz problēmām par procesa – likuma nosacījumu 
ievērošanu.  

EM un LPS vienojas līdz 13.05.2009. sagatavot atbildes vēstuli IUB. 

 

6. Par aktivitāti 3.5.2.1. „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes 
paaugstināšanai”. 

EM pārstāvji (A.Liepiņš, Z.Galinska) informē, ka ir atvērts konkurss pasākumiem 
centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (saskaņā ar ministru 
kabineta 17.02.2009. noteikumiem Nr.162 „Noteikumi par darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.aktivitāti „Pasākumi centralizētās 
siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai””). Projektu iesniegšana notiek sākot no 
14.04.2009. līdz 26.05.2009., pieejamais publiskais finansējums no ES Kohēzijas fonda ir 
42 322 856 lati. 

LPS pārstāvis (E.Zēbergs) informē par Aizkraukles novada domes pieredzi, kad tiek 
izvērtētas iespējas centralizētas siltumapgādes sistēmas pārejai no fosilā kurināmā uz 
atjaunojamajiem energoresursiem, ievērojot noteikumu nosacījumus par energoefektivitāti, 
secinot, ka no siltumapgādes sistēmas ar 93% lietderības koeficentu pārejot uz 
atjaunojamajiem, efektīvāka rezultāta nebūs.  

EM pārstāvis (U.Sarma) norāda, ka minētajā gadījumā un kopumā ir jāizvērtē, ja 
sistēma ir laba – vai vispār vajag aizvietot. Pasākumam ir cita prioritāte – energoefektivitāte, 
savukārt mērķis – atjaunojamie energoresursi ir priekšrocība, kas tiek ņemta vērā projektu 
izvērtēšanā – dodot papildpunktus projektam. Teorētiski ir jāpiemēro jaudas nepietiekamības 
gadījumā vai rezerves kurināšanai/ sistēmas izveidei. Pašmērķis nav kurināma nomaiņa. 

LPS piekrīt, ka aktivitāte ir attiecināma uz jaunu centralizētās siltumapgādes sistēmu 
izveidi vai esošo rekonstrukciju, rūpīgi izvērtējot vai projekts ir vajadzīgs, ņemot vērā 
nepieciešamo efektivitātes paaugstināšanu. Ierosina diskusiju par pasākuma mērķiem  
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EM pārstāvis (U.Sarma) komentē un norāda, ka projektu izvērtēšanā priekšroka tiek 
dota projektiem ar lielāko efektivitāti un vislielāko ietaupījumu. Turpmākās diskusijas laikā 
tiek pieminēti jautājumi par izmešu kvotām, māju siltināšanu u.c. saistītie pasākumi. 

 

7. Par Latvijas pašvaldību priekšlikumiem grozījumiem Enerģētikas likumā. 
LPS informē par esošo situāciju, kad atbilstoši Enerģētikas likuma nosacījumiem 

pakalpojumu jāsniedz komersantam, bet faktiski organizē pašvaldības, tādejādi, lai 
nodrošinātu pakalpojumu ir jānodibina komersants, tas nozīmē par pakāpi augstākas izmaksas 
(piemēram minot Ogres pašvaldību). Tiek uzsvērts, ka nelielos apjomos līdz vienam 
megavatam var veikt pašvaldības pašas. Tas būtu jāattiecina uz komercdarbības atbalstu 
(publiskā atbalsta gadījumā).  

EM pārstāvis (Z.Galinska) komentē un skaidro par atbalstu komersantiem (t.sk. 
atbalsta periodu). Atbalsta veids de minimis ir atbalsts komersantam, kas trīs gadu periodā 
nepārsniedz 200 000 eiro. Savukārt enerģētikas atbalsta programmas tiek veidotas kā 
reģionālā valsts atbalsta instruments, turklāt, atbalsts siltumapgādes sistēmu uzlabošanai 
pārsvarā ir lielāks par 200 000 eiro.  

LPS informē par siltumtarifu pieaugumu, kas ir palielinājies par 2-3 reizēm. Turklāt 
pieaugums ir lielāks lielajās pilsētās – mazajās pilsētās (pašvaldībās) tas nav tik liels. Līdz ar 
to – formulē jautājumu par enerģijas (siltumenerģijas) piegādes statusu Enerģētikas likuma 
kontekstā un nepieciešamo grozījumu likuma definējumos. 

EM pārstāvis (U.Sarma) komentē LPS priekšlikumu informējot, ka Enerģētikas 
likuma kontekstā enerģijas ražošana un piegādes pakalpojums ir komercdarbība un to veikt 
nav pašvaldības uzdevums. Pašvaldībai tā ir drīzāk sociālā funkcija – sabiedrībai 
nepieciešamā pakalpojuma pieejamības nodrošināšana. Savukārt atbalsta saņemšanai ir 
specifiski nosacījumi, kas attiecināmi komercdarbības atbalstam (situācija nemainīsies grozot 
likumu). Iepriekšminētā jautājuma kontekstā diskusiju turpina par licencēm un regulēšanu, 
uzsverot, ka tas nav piemērojams ja nav komersants, paliek tikai tehniskā uzraudzība. 

Tomēr zināmas problēmas pastāv, diskusiju par gadījumiem, t.i. darbību, kas notiek 
ārpus likuma regulējuma/ kad likums nav attiecināms – pēc būtības, ja ražošanas jauda 
nepārsniedz vienu megavatu, nepieciešams turpināt, izvērtējot pušu argumentāciju. 

EM un LPS vienojas, ka šobrīd nav nepieciešams veikt grozījums Enerģētikas likumā 
izskatītā jautājuma kontekstā. 
 
Sarunu pirmo daļu slēdz plkst.11:47 
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