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Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza 

Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (turpmāk – 

Direktīva 2012/27/ES).  

Latvijai saistībā ar Direktīvas 2012/27/ES ieviešanu jāsasniedz indikatīvais valsts energoefektivitātes 

mērķis, kura ietvaros jānodrošina divi saistoši mērķi: katru gadu jāsasniedz 1,5 % valsts galalietotājiem 

piegādātās enerģijas ietaupījums  un katru  gadu jārenovē 3 % valstij piederošo ēku platības. 

  
Valsts energoefektivitātes mērķis atbilst šādiem enerģijas ietaupījuma skaitliskajiem apjomiem: 

kopējais valsts indikatīvais energoefektivitātes mērķis - primārās enerģijas ietaupījums 2020. gadā - 0,670 Mtoe 

(28 PJ); 

ikgada 1,5 % gala enerģijas ietaupījuma mērķis - 1,5 % apjomā no galalietotājiem piegādātās enerģijas – kopā 

līdz 2020.gadam-  0,261 Mtoe (10,9 PJ). 

ikgada centrālās valdības  ēku 3 % platības renovācijas mērķis (maksimālās aplēses – kopā 678 460 m2), kam 

atbilstošais enerģijas ietaupījuma apjoms visā 2014. - 2020. gada periodā ir 0,0044 Mtoe (0,18 PJ). 

  

Atbilstoši Direktīvai, no 01.01.2014.g. bija jāsāk darboties EEF pasākumiem – lai līdz 2020.g. sasniegtu 

prasītos mērķus. Jo vēlāk sāk EEF pasākumus visas valsts mērogā, jo vairāk enerģijas jāietaupa katru 

gadu – jo summārais ietaupījuma apjoms Latvijai ir fiksēts. 

  

    EED ieviešanai Latvijā  Ekonomikas ministrija izstrādājusi  Energoefektivitātes likumu 

(projekts) -  tālāk MK jāizstrādā un jāpieņem virkne MK noteikumu, kas reglamentē EEF 

piemērošanu,  īpaši jāuzsver «energoefektivitātes pasākumu katalogu» , pēc kura varēs klasificēt 

EEF pasākumu ietekmi/ietaupījumus 

 

Ietaupījums, kas tiek aprēķināts kā starpība starp bāzes scenāriju un scenāriju ar pasākumiem: šis 

ietaupījums nenozīmē valsts enerģijas patēriņa absolūto samazinājumu. Galvenais ir nepazemināt 

komfortu, ja ceļ komfortu vai pieslēdz papildus ēkas pie centralizētās siltumapgādes, kopējais enerģijas 

patēriņš var arī palielināties. Šiem principiem un ietaupījumiem jābūt aprakstītam »pasākumu katalogā». 

 

 Bet:  kopējai maksai par enerģiju stacionārās ēkās  pēc renovācijas jābūt mazākai kā 

pirms renovācijas !!!  Pretējā gadījumā pasākumiem nav ne jēgas, ne pamatojuma! 

 



Latvijas enerģētika 49,253 TWh 

Elektroenerģija 
7,233 14% 

Transports 13,145 
27% 

Centralizētā SS 
7,308 15% 

Lokālā un 
individuālā 

siltumapgāde 
21,577 44% 

Elektroenerģija 

Transports 

Centralizētā SS 

Lokālā un individuālā 
siltumapgāde 





Valstis, kuras izmanto EPS 
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Kumulatīvais ietaupījums uz tūkst.iedzīvotājiem, GWh

Francija (88%; 5,5)

Slovākija 
(84%; 6,7)

Lietuva (80%; 3,5)

Latvija (65%; 4,3)

Īrija 
(42%; 6,9)Apvienotā 

Karaliste 
(36%; 5,3)

Igaunija (16%; 5,5)

Beļģija
Čehija
Grieķija
Horvātija
Kipra
Nīderlande

Portugāle
Rumānija
Somija
Vācija
Zviedrija

11 valstīs EPS = 0% 

Bulgārija
Dānija

2 valstīs 
EPS = 100% 





SILTUMAPGĀDES KOMERSANTI 
Plānotais tarifu pieaugums centralizētās siltumapgādes uzņēmumiem, īstenojot EPS 
pasākumus 
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Kā menedžēt (panākt) šīs direktīvas ieviešanu? 

•  EED ieviešanai Latvijā  Ekonomikas ministrija izstrādājusi  Energoefektivitātes likumu 
(projekts) -  tālāk MK jāizstrādā un jāpieņem virkne MK noteikumu, kas reglamentē EEF 
piemērošanu,  īpaši jāuzsver «energoefektivitātes pasākumu katalogu» , pēc kura varēs 
klasificēt EEF pasākumu ietekmi/ietaupījumus 

• Galvenie principi ir definēti Energoefektivitātes likumā (projekts) – EMLik_12022015 
Energoef.docx  

• Atbildīgā – EM, kas veic valsts energoefektivitātes politikas plānošanu un uzraudzību 

 

EM nosaka EEF vadlīnijas, uzrauga un monitorē EEF 

• Republikas pilsētu un novadu pašvaldības savā saimniecībā ievieš un sertificē 
energopārvaldības sistēmu atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standartam. 

 

•  Valsts un pašvaldības veido energoefektivitātes fondus:  valsts EEF fonds -  5.p., Pašvaldību 
energoefektivitātes fondi – 7.p 

• 9. pants. Energopakalpojumi  

• ................................................................... 

•  energopakalpojuma izmaksas sedz ar daļu no tā energoefektivitātes paaugstinājuma vai 
enerģijas ietaupījuma finanšu vērtības, kurš ir radies energopakalpojuma rezultātā; 

• 3) energopakalpojuma sniedzējs pilnībā vai daļēji uzņemas projekta finansiālos, tehniskos un 
komerciālos riskus. 

 



10. pants. Galalietotāju nodrošināšana ar informāciju, enerģijas patēriņa uzskaite 
(1) Elektroenerģijas vai gāzes tirgotājs vai siltumenerģijas piegādātājs galalietotājam, nepieprasot 
atsevišķu samaksu, nodrošina iespēju saņemt: 
1) rēķinu un rēķinu informāciju; 
2) pieeju galalietotāja enerģijas patēriņa datiem. 
(2) daudzdzīvokļu ēkās, kuras pieslēgtas centralizētajai siltumapgādei rēķinu informācijas 
sagatavošanas un saņemšanas izmaksas par individuālu siltuma patēriņu dzīvokļos, tostarp, ja 
īpašnieku kopība ir pieņēmusi lēmumu par tiešajiem norēķiniem ar siltuma piegādātāju, var 
prasīt segt dzīvokļu īpašniekiem tikai gadījumos, kad rēķinu informācijas sagatavošana un 
izsniegšana tiek pirkta kā trešās personas sniegts atsevišķs pakalpojums. 
 
11. pants. Energoefektivitātes pienākuma shēma 

(3) Atbildīgā ministrija izveido un ievieš energoefektivitātes pienākuma shēmu. Energoefektivitātes 
pienākuma shēmas atbildīgās puses līdz 2020. gada 31. decembrim sasniedz obligātu enerģijas 
galapatēriņa ietaupījuma mērķi. 
(4) Atbildīgā puse var veikt iemaksas valsts vai pašvaldības energoefektivitātes fondā atbilstoši 
tai noteiktajam obligātajam enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķim. Iemaksu apmērs valsts 
vai pašvaldības energoefektivitātes fondā proporcionāli sedz atbildīgajai pusei noteikto obligātā 
enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķa apjomu. 



 

 

 

Pateicos par uzmanību 

Dr. A.Akermanis 
LPS padomnieks enerģētikas jautājumos 

NEK valdes priekšsēdētājs 


