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Kāpēc energoefektivitātes un
pašvaldības?
 Energoefektivitāte, ierobežojot enerģijas patēriņu, atbrīvo finanšu
līdzekļus un paaugstina energoapgādes drošuma līmeni.
 Pašvaldībām ir svarīga parauga loma energoefektivitātes jomā
 Energoefektivitāti ir būtiski iekļaut plānošanā kā horizontālu mērķi,
piemēram, tādās jomās kā reģionālā un pilsētu attīstība, transports,
rūpniecības un lauksaimniecības politika.
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Pašvaldības loma

Tiešs kontakts ar iedzīvotāju
– enerģijas patērētāju

Organizē siltumapgādi savā
teritorijā

Pārvalda savu
struktūrvienību enerģijas
patēriņu

Energoefektivitātes
likums – patērētāju
informēšana

MK noteikumi par
energoefektivitātes
prasībām centralizētajās
siltumapgādes sistēmās

Energoefektivitātes
likuma nosacījumi
pašvaldībām

ES fondu atbalsts
daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātei

ES fondu atbalsts
siltumapgādes sistēmām

ES fondu programmas
pašvaldību
infrastruktūrai
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Saturs:

1) Patērētāja loma enerģētikā
2) Energoefektivitātes likuma nosacījumi
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Patērētājs - Enerģētikas
savienības centrā

Iegādājas
energoefektīvas
iekārtas
Seko savam
patēriņam un lieto
enerģiju tad, kad
tā ir lētāka
Saņem regulāru
un skaidru rēķinu
informāciju

Salīdzina
piedāvājumus,
maina
piegādātāju
Zina un īsteno
savas tiesības
Pats ražo
enerģiju savām
vajadzībām,
pārpalikumu
pārdod
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Energoefektivitātes likums







Stājies spēkā 2016.gada 29.martā
Likuma mērķis ir energoresursu racionāla izmantošana un pārvaldība, lai
sekmētu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežotu klimata
pārmaiņas.
Galvenais saturs:
 Atbildīgās ministrijas uzdevumi
 Valsts iestāžu un pašvaldību tiesības un pienākumi
 Energoefektivitātes pienākuma shēma
 Energoefektivitātes fondi
 Brīvprātīga vienošanās
 Energoaudita veikšana
 Lielie uzņēmumi un lielie elektroenerģijas patērētāji
 Energoefektivitātes nodeva
 Energoefektivitātes pakalpojumi (ESKO)
 Monitorings
 Galalietotāju nodrošināšana ar informāciju
 Administratīvā atbildība par šā likuma pārkāpumiem
Nosaka gan pienākumus, gan tiesības un iespējas pašvaldībām
Deleģējums 9 MK noteikumiem, no kuriem 1 saskaņoti, 2 izsludināti, pārējie
dažādās izstrādes stadijās
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Likuma prasības pašvaldībām

Republikas pilsētu
pašvaldības

Republikas pilsētu pašvaldības ievieš un
sertificē LVS EN ISO 50001:2012
standartu
Termiņš: 2017.gada 1.aprīlis

Novadu pašvaldības

(attīstības līmeņa indekss ≥0,5
un iedzīvotāju skaits ≥10 000)

Novadu pašvaldības energopārvaldības
sistēmu ievieš izmantojot LVS EN ISO
50001:2012 standartu vai EM
metodiskos norādījumus
Termiņš: 2017.gada 1.novembris

Ziņo par energopārvaldības
sistēmas ieviešanu vai sertificēšanu
Termiņš: 10 dienu laikā pēc sistēmas ieviešanas
vai sertificēšanas apstiprināšanas

Katru gadu ziņo EM ziņo par
sasniegtajiem enerģijas
ietaupījumiem
Termiņš: katru gadu līdz 31.martam
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Ko pašvaldības var darīt?
 Pašvaldības ēku renovācija – daudzās pašvaldībās sekmīgi tiek veikta
 Ielu apgaismojuma nomaiņa - daudzās pašvaldībās sekmīgi tiek veikta
 Sabiedriskā transporta atjaunošana - daudzās pašvaldībās sekmīgi tiek
veikta
 Ēku energopatēriņa monitorings un vadība
 Pašvaldību autotransporta izmantošanas monitorings - degviela arī ir
energoresurss!
 Informatīvie pasākumi un apmācības energoefektivitātes jomā pašvaldību
iestāžu darbiniekiem
 Informatīvie pasākumi un apmācības energoefektivitātes jomā
pašvaldības iedzīvotājiem
 Atsevišķi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi – iespējams novērtēt
enerģijas ietaupījumus, izmantojot enerģijas ietaupījumu katalogu

(https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/energoefektivitate_un_siltumapgade/energoe
fektivitate/energijas_ietaupijumu_katalogs/

Kas nosaka rezultātu?
Pasākumu plānošana, motivācija un iesaistītais personāls
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Pašvaldības, kurām ir pienākums
ieviest energopārvaldības sistēmu
Republikas pilsētu
pašvaldības
(ievieš un sertificē)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daugavpils
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Liepāja
Rēzekne
Rīga
Valmiera
Ventspils

Novadu
pašvaldības
(ievieš)
•
•
•
•
•
•
•
•

Ādažu novads
Babītes novads
Ķekavas novads
Olaines novads
Ozolnieku novads
Salaspils novads
Siguldas novads
Stopiņu novads
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Iespējas

 Pašvaldībām ir tiesības izstrādāt un pieņemt
energoefektivitātes plānu, kā atsevišķu plānu vai kā
pašvaldības teritorijas programmas sastāvdaļu
 Atsevišķi vai kā sava energoefektivitātes plāna
sastāvdaļu ieviest energopārvaldības sistēmu
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Iespējas
 Pašvaldība var veidot energoefektivitātes fondu, kura finanšu
avots ir:
 pašvaldības budžets;
 attiecīgās pašvaldības teritorijā reģistrētās atbildīgās puses
(energoapgādes komersants) iemaksas;
 citi finanšu avoti
 Pašvaldības energoefektivitātes fonda līdzekļi izmantojami:
 gala enerģijas ietaupījuma mērķa sasniegšanai;
 pašvaldības plānošanas dokumentos paredzēto
energoefektivitātes politikas pasākumu ieviešanai;
 energopārvaldības sistēmas ieviešanai un darbības
uzturēšanai pašvaldībā
Pašvaldība, kuras fondā atbildīgā puse veikusi iemaksu, nodrošina
enerģijas ietaupījumu atbilstoši atbildīgās puses pienākuma apjomam,
par kuru ir veikta iemaksa, t.i. pašvaldībai atbildīgās puses mērķis
kļūst saistošs
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Iespējas

 Pašvaldībām ir tiesības slēgt energoefektivitātes
pakalpojumu (ESKO) līgumu
 Energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs ir komersants,
kas sniedz energoefektivitātes pakalpojumus vai veic citus
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus galalietotāja
iekārtās vai telpās
 Slēdzot energoefektivitātes pakalpojumu līgumu, to slēdz
uz laiku, kas nepārsniedz 20 gadus
 Izsludinot publisko iepirkumu par energoefektivitātes
pakalpojuma līguma slēgšanu, pašvaldība nodrošina
ESKO līguma atbilstību likuma prasībām
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Kāda ir likuma prasību ietekme uz
siltumapgādes komersantiem?
Centrā ir patērētājs! Tāpēc jāpārorientējas no
enerģijas apjoma pārdošanas uz pakalpojuma
pārdošanu!
 Energoefektivitātes pasākumu īstenošana samazinās
siltumenerģijas patēriņu. Uzņēmumam jāplāno tālākā
attīstība – vai samazināt jaudas, vai piesaistīt jaunus klientus,
vai attīstīt jaunas biznesa jomas, piemēram, piedāvājot
energoefektivitātes pakalpojumu sniegšanu
 Iespēja uzlabot kompānijas publisko tēlu - izveidot ciešāku
saikni ar gala patērētāju, apzināt tā vajadzības un sekmēt to
ievērošanu
 Siltumuzņēmums, kas ir pienākumu shēmas atbildīga puse katru gadu ziņo par iegūto enerģijas ietaupījumu.
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Paldies!
Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519
Tālrunis: +371 6 7013 100
Fakss: +371 6 7280 882
E-pasts: pasts@em.gov.lv
Mājaslapa: www.em.gov.lv
Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

