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KĀPĒC ENERGOPĀRVALDĪBA?

• Energopārvaldība dod pašvaldībai vai iestādei instrumentu
energoefektivitātes pastāvīgai uzlabošanai visos tās enerģijas
galapatēriņa sektoros.

• Energoefektivitāte:
−globāli – būtiski ietekmē SEG emisiju samazināšanos;

−valstiski – paaugstina enerģētisko neatkarību;

−pašvaldībās – samazina budžeta izdevumus;

−uzņēmumos – samazina ražošanas izmaksas, uzlabo darba vidi;

−mājsaimniecībās – samazina izmaksas par enerģiju, uzlabo dzīves kvalitāti.
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ENERGOPĀRVALDĪBAS NOZĪMĪBA
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ENERGOPĀRVALDĪBA
pašvaldībās un valsts iestādēs

ILGTSPĒJĪGA EKONOMIKA
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ENERGOPĀRVALDĪBAS SISTĒMAS IEVIEŠANAS PIENĀKUMS 
VALSTS SEKTORĀ

• Republikas pilsētu pašvaldībām jāievieš sertificēta energopārvaldības
sistēma, ko apliecina sertificēšanas institūcijas izsniegtais sertifikāts

• Novadu pašvaldībām, kuru teritorijas attīstības līmeņa indekss ir 0,5
vai lielāks un iedzīvotāju skaits ir 10 000 vai lielāks, jāievieš
energopārvaldības sistēma, sertificēšanas izvēli atstājot savā pārziņā

• Valsts tiešās pārvaldes iestādēm, kuru īpašumā vai valdījumā ir ēkas
ar 10 000 kvadrātmetru vai lielāku kopējo apkurināmo platību
jāievieš energopārvaldības sistēma, sertificēšanas izvēli atstājot savā
pārziņā

• Katru gadu līdz 01. novembrim jāziņo Ekonomikas ministrijai
par iepriekšējā gadā īstenotajos energoefektivitātes
pasākumos sasniegto enerģijas ietaupījumu
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ENERGOPĀRVALDĪBAS SISTĒMAS IEVIEŠANA 
ESOŠĀ SITUĀCIJA
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ENERGOPĀRVALDĪBAS SISTĒMA: 
PAŠVALDĪBU PARAUGLOMA
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• Pašvaldības – labais piemērs:
• iedzīvotājiem; 

• uzņēmumiem; 

• citām pašvaldībām. 

• Sadarbības veicināšana starp pašvaldībām, kā arī iesaistīšanās 
starptautiskos projektos ar kopīgiem mērķiem – labās prakses 
pārņemšana, pieredzes apmaiņa

• Sekmēta valstī noteikto enerģētikas mērķu sasniegšana



METODISKIE NORĀDĪJUMI
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• Ekonomikas ministrijas mājaslapā publicēti vairāki metodiskie
norādījumi gan energopārvaldības sistēmas ieviešanai, gan tās
ietvaros sasniegto enerģijas ietaupījumu aprēķināšanai un
ziņošanai:

• Metodiskie norādījumi energopārvaldības sistēmas ieviešanai.

• Metodiskie ieteikumi enerģijas ietaupījumu ziņošanai.

• Metodiskie norādījumi informēšanas un izglītošanas pasākumu enerģijas 
ietaupījumu novērtēšanai.

https://em.gov.lv/files/energetika/2017-09-20_13_30_02_Metodiskie noradijumi energoparvaldibas ieviesanai.pdf
https://em.gov.lv/files/energetika/Metodiskie noradijumi_17072017.pdf
https://em.gov.lv/files/energetika/Metodiskie_noradijumi.pdf


ENERĢIJAS IETAUPĪJUMU KATALOGS
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• Enerģijas ietaupījumu katalogs ietver atsevišķus energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumus ar sasniedzamajām enerģijas ietaupījuma
standartvērtībām. Tā datus iespējams izmantot, lai aprēķinātu enerģijas
ietaupījumu pēc paredzamā ietaupījuma (ex-ante) metodes.

• Enerģijas ietaupījumu katalogs ietver energoefektivitātes pasākumus
vairākās kategorijās:

• APGAISMOJUMS

• APKURE UN ĒKAS

• IEKĀRTAS

• INFORMATĪVIE PASĀKUMI

• TRANSPORTS

• VENTILĀCIJA

https://em.gov.lv/files/energetika/ENERGIJAS_IETAUPIJUMU_KATALOGS.xlsx


9



Paldies!

+371 67013100www.em.gov.lv@EM_gov_lv,@siltinam Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvia pasts@em.gov.lv/ekonomikasministrija


