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Energoefektivitātes direktīva 2012/27/ES nosaka: 

• ES dalībvalstis 2020. gadā kopumā nepatērē vairāk kā 
1474 Mtoe enerģijas; 

• Katras ES dalībvalsts indikatīvu primārās enerģijas 
ietaupījuma mērķi un obligātos mērķus. 

 



Latvijas energoefektivitātes  
mērķi 

Mērķi saskaņā ar Energoefektivitātes direktīvu 2012/27/ES, 
kas iekļauti Latvijas  enerģētikas politikā 2016.–
2020. gadam: 

• Obligāts mērķis – periodā 2014–2020 kopā uzkrāts 
(kumulatīvs) gala enerģijas ietaupījums 9896 GWh (kam 
atbilst ietaupījums 2020. gadā 2474 GWh) 

• Obligāts mērķis - ikgadējs 3 % no valstij piederošo ēku 
platības renovācijas mērķis (maksimālās aplēses – 
678,5 tūkst. m2) 

• Indikatīvais mērķis – primārās enerģijas ietaupījums 
2020. gadā – 7792 GWh 
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6. pants: Attiecībā uz publisko struktūru iepirkumiem 
dalībvalstis: 

• nodrošina, lai centrālās valdības iegādātos tikai tādus 
ražojumus, pakalpojumus un ēkas, kuriem ir augsts 
energoefektivitātes līmenis; 

• mudina reģionāla un vietēja līmeņa publiskās struktūras, 
sekot to centrālo valdību piemēram; 
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III pielikums: Energoefektivitātes prasības ražojumu, pakalpojumu un 
ēku iegādē un nomā, ko veic centrālā valdība: 

• atbilstība iespējami augstākai energoefektivitātes klasei (preces, 
uz kurām attiecas energomarķējums); 

• atbilstība ekodizaina prasībām (preces, uz kurām neattiecas 
energomarķējums); 

• atbilstība Energy Star marķējuma līmenim (biroja tehnika u.tml.); 

• atbilstība iespējami augstākai degvielas energoefektivitātes 
klasei (riepas, uz kurām attiecas marķēšanas prasības; 

• atbilstība vismaz minimālajām ēku energoefektivitātes 
prasībām (ēkas) 

Pakalpojumos izmantotajiem ražojumiem jāatbilst iepriekš minētajām 
prasībām. 
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• Ēku energoefektivitātes likums 

 14. pants:  Valsts pērk vai nomā tikai tādas ēkas, kas 
atbilst noteiktām energoefektivitātes minimālajām 
prasībām, ko apliecina ēkas energosertifikāts 

 

• Publisko iepirkumu likums 

Publisko iepirkumu likuma 46.2 pants nosaka īpašus 
noteikumus attiecībā uz energoefektivitāti – tiešās 
pārvaldes iestādes iegādājas tikai tādas preces un 
pakalpojumus, kam ir augsts energoefektivitātes 
līmenis 
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• 2016. gada 20. septembra Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 612 «Tiešās pārvaldes iestāžu 
rīkotajos iepirkumos izvirzāmās preču un 
pakalpojumu energoefektivitātes prasības» 

Nosaka iepirkumos izvirzāmās energoefektivitātes 
prasības precēm (preču kopumam) un pakalpojumiem  

 

• 2016. gada 20. septembra Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 613. «Grozījumi Ministru kabineta 
2010. gada 8. jūnija noteikumos Nr. 519 «Noteikumi 
par publisko iepirkumu līgumcenu robežām»» 

Nosaka līgumcenas robežu - 135 000 eiro vai lielāka 

 

 

Latvijas normatīvo  
aktu prasības 



Energoefektivitātes  
prasības 

Jāizvirza tikai tām precēm, kuru energoefektivitāti var 
pārbaudīt pēc noteikta marķējuma vai atbilstības 
deklarācijas, t.i. precēm, uz kurām attiecas Eiropas 
Savienības ekodizaina vai energomarķēšanas normas. 

• Energomarķēšanas prasības 

• Ekodizaina prasības  

• Energy Star marķējums 

• Riepu energoefektivitāte 

Energoefektivitātes prasības neattiecas uz būvdarbiem, kā arī 
ēku pirkšanu un nomu. 

8 19.10.2016. “Zaļais publiskais iepirkums pašvaldībās energoefektivitātes veicināšanai – PRIMES” 



Secinājumi attiecībā uz zaļo 
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• Valsts iestādēm prasības ir obligātas, tomēr pārējie Publiskā 
iepirkuma likuma subjekti tās var piemērot brīvprātīgi Zaļā 
publiskā iepirkuma ietvaros; 

• Zaļajā publiskajā iepirkumā var izmantot valsts iestāžu 
iepirkumiem noteiktās energoefektivitātes prasības; 

• Lai atvieglotu iepirkumu organizētāju izvēli starp dažādajām 
Publiskā iepirkuma likuma prasībām efektīva transporta, Zaļā 
publiskā iepirkuma, energoefektīva iepirkuma prasībām, būtu 
jānodrošina konsultācijas; 

• Lai varētu novērtēt ieviesto prasību ietekmi uz izvirzītajiem 
vides un enerģētikas politikas mērķiem, būtu jānodrošina  
uzskaite par attiecīgajām preču grupām gan Zaļā publiskā 
iepirkuma, gan energoefektīvā iepirkuma gadījumā.  
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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  
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