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Nolikums 
 

Par pašvaldības iestāžu valdījumā pie centralizētās siltumapgādes sistēmas 
pieslēgto ēku apkures izdevumu aprēķinu un apkures ietaupījuma sadalījumu, 
  iekļaujot metodikas EURONET50/50max izmantošanu 
 

1.Vispārīgie noteikumi 

1.1. Nolikums izstrādāts ar mērķi veicināt siltumenerģijas ietaupījumu pašvaldības iestāžu 
apsaimniekotajās ēkās, samazināt ogļskābās gāzes izmešu apjomu atmosfērā, motivēt ēku 
apsaimniekošanā iesaistītos darbiniekus, paaugstināt sabiedrības izpratni par enerģijas taupīšanu 
veicināšanai, sasniegt „Pilsētu mēru paktā” nospraustos mērķus.  

1.2. Nolikums paredz kārtību, kādā tiek aprēķināts siltumenerģijas ietaupījums un tā sadalījumu 
budžeta nākamajā gadā.  

1.3. Nolikums paredz kārtību, kādā tiek aprēķināts pašvaldības iestāžu valdījumā pie centralizētās 
siltumapgādes sistēmas pieslēgto esošās ēkas vai vairāku ēku, kas pieslēgtas vienam siltummezglam 
(turpmāk – ēka) siltumenerģijas patēriņš, sastādot budžetu nākamajam gadam. 

1.4. Nolikums ir saistošs no siltumenerģijas apmaksai no pašvaldības budžeta finansētām iestādēm.  

1.5. Siltumenerģijas patēriņa, tarifa prognozi un apkures izmaksu ietaupījuma aprēķinu un ieteikumus 
nākamajam budžeta gadam izstrādā pašvaldības izpilddirektora nozīmēta persona. 

1.6. Sasniedzamais  ietaupījums ir atkarīgs, līdztekus tehniskiem faktoriem,   lielā mērā no ēkas 
lietotāju uzvedības – pareizi un  saudzīgi tērēt enerģētiskos resursus.  Liepājas izglītības pārvalde 
2015.gadā  nodrošināja visām Liepājas skolām iespēju iepazīties un izmēģināt Intelligentās enerģijas 
projekta EURONET50/50max rekomendācijas un mācību materiālus  par  ēkas lietotāju: skolotāju 
skolēnu iesaistīšanu ekonomijas darbībā.  Lielākās ekonomijas rezultātu sasniegšanai tiek 
rekomendēts aktīvi paplašināt projekta EURONET50/50max metožu izmantošanu. 

2.Siltumenerģijas patēriņa noteikšanas kārtība 

2.1. Siltumenerģijas patēriņu nākamajam kalendārajam gadam nosaka, ņemot vērā pēdējā pilnā 
kalendārā gadā iegūtos rādītājus un koriģē tos atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra 
noteikumiem Nr.39 „Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode”. Enerģijas patēriņa koriģēšanai 
atbilstoši laikapstākļiem izmanto Latvijas būvnormatīva LBN 003-01 “Būvklimatoloģija” (apstiprināts 



ar Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumiem Nr.376 “Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 003-01 “Būvklimatoloģija””) 7.tabulā noteiktās apkures perioda ilguma un vidējās 
gaisa temperatūras vērtības un koriģē, atkarībā no ēkā vai tās tehniskajās sistēmās veiktajām 
izmaiņām. 

2.3. Siltumenerģijas patēriņu izsaka MWh un reizina ar tarifa prognozi nākamajam kalendārajam 
gadam. 

3. Apkures izmaksu ietaupījuma sadalījuma aprēķins. 

3.1. Apkures izmaksu ietaupījumu ēkai aprēķina, kā vidējā siltumenerģijas patēriņa 
2007.-2010.gadam (ja dati ir pieejami) un pēdējā pilnā kalendārā gada patēriņa starpību latos pēc 
attiecīgā periodā aktuālajiem siltumenerģijas tarifu datiem. Gadījumā, ja ēka minētajā periodā nav 
bijusi apkurināta, vai mainīts apkures veids, par izejas datiem pieņem pieejamos datus, veicot to 
validāciju (pārbaudi). 

3.2. Apkures izmaksu ietaupījumu ēkām sadala sekojoši: 

• pirms renovācijas izmantotām un no ārpuses renovētām ēkām- 50% apmērā; 

• nerenovētām, vēsturiskām (no ārpuses nesiltinātām) ēkām, pirms renovācijas neizmantotām, 
ēkām, kurām mainīts apkures veids- 100% apmērā. 

3.3. Izmaksu ietaupījumu ēkām apstiprina iestādes vadītājs un to var izmantot sekojoši: 

3.3.1. līdz 15% no ēkām apstiprinātās summas- energoefektivitātes pasākumos iesaistīto 
personu motivācijai; 

3.3.2. atlikušos līdzekļus izmanto jebkuriem no sekojošiem mērķiem: 

• remontdarbu veikšanai ēkās; 

• ēku aprīkojuma un inventāra iegādei; 

• mācību līdzekļu iegādei; 

• ēkām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai; 

• izglītošanas pasākumu par energoefektivitātes uzlabošanu ēkās 
organizēšanai.   

Nolikums tika izmantots kā vadošais dokuments laika periodā 2014. un 2015. projekta 
EURONET50/50 max metodikas ieviešanas procesā. Balstoties uz sasniegto ekonomijas rezultātu 
dinamiku, tiks pieņemts lēmums par Nolikuma precizējumiem nākamiem atskaites periodiem.  
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