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Par energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatas apstiprināšanu un energopārvaldības 
sistēmas ieviešanu pašvaldībā 

 
Ķeguma novada pašvaldība ir izvirzījusi mērķi līdz 2020.gadam samazināt oglekļa 

dioksīda (CO2) emisijas par 20% attiecībā pret 2007.gadu. Šis mērķis ir noteikts Ķeguma 
novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānā 2013.-2020.gadam, kas apstiprināts ar Ķeguma 
novada domes 2013.gada 22.maija lēmumu Nr.180 “Par Ķeguma novada Ilgtspējīgas 
enerģijas rīcības plāna 2013.-2020.gadam apstiprināšanu” (protokols Nr.10,22§). Viens no 
uzdevumiem, kas definēts rīcības plānā, lai nodrošinātu sekmīgu tā īstenošanu, ir 
energopārvaldības sistēmas izveide novadā.  

Nepieciešamība sekmēt racionālu energoresursu izmantošanu un pārvaldību ir atrunāta 
nacionālā līmenī. 2016.gadā pieņemtais Energoefektivitātes likums nosaka, ka republikas 
pilsētu pašvaldībām ir jāievieš sertificētu energopārvaldības sistēmu, savukārt novadu 
pašvaldībām, kuru teritorijas attīstības līmeņa indekss ir 0,5 vai lielāks un iedzīvotāju skaits 
sasniedz vai pārsniedz 10 000, ir jāievieš energopārvaldības sistēma. Pēc 2016.gada novadu 
teritorijas attīstības indeksa datiem Ķeguma novads neietilpst minētajā grupā. Neskatoties uz 
to, ka likumdošana neuzliek par pienākumu ieviest energopārvaldības sistēmu, Ķeguma 
novada pašvaldība ir apliecinājusi vēlmi izveidot, ieviest un uzturēt energopārvaldības 
sistēmu novadā, kā arī nepārtraukti uzlabot energosnieguma rādītājus un energopārvaldības 
sistēmas darbību atbilstoši LV EN ISO 50001:2018 standarta prasībām. 

Ar 2017.gada 13.decembra lēmumu Nr.462 “Par dalību projektā „COMPETE4SECAP” 
jeb „Energopārvaldības sacensības pašvaldībām Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna 
ieviešanai” (protokols Nr.27.§) Ķeguma novada pašvaldība piedalās Eiropas Komisijas 
programmas Horizon 2020 (Apvārsnis 2020) projektā, kura vadošais partneris ir SIA 
“Ekodoma”. Projekta ietvaros ir izstrādāta energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata, kā 
rezultātā Ķeguma novadā būs iespējams nodrošināt sistemātisku pieeju 
energopārvaldībassistēmas izveidei, ieviešanai, uzturēšanai un nepārtrauktai uzlabošanai 
atbilstoši LVS EN ISO 50001:2018 standarta prasībām. Rokasgrāmatā ir ietverta informācija 
par Ķeguma novada energopārvaldības sistēmas pārvaldi un energopolitikas mērķiem, 
uzdevumiem un rīcības plāna sasniegšanu, par energosniegumu un tā novērtējuma rādītājiem, 
par energopārvaldības sistēmu saistīto dokumentāciju un procedūrām. Ķeguma novada 
energopārvaldības sistēmas darbības lauks ir pašvaldības ēku, publiskā ielu apgaismojuma un 
pašvaldības autoparka apsaimniekošana Ķeguma pilsētā un 3 novada pagastos. 

Likuma “Par pašvaldībām” 12.pants paredz, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja 
tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī domes Finanšu komitejas 2019.gada 12.jūnija 
atzinumu, 

balsojot „par”- 12 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 
Priževoits,  Rita Reinsone, Kristaps Rūde,Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  



 

 
 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatu. 

2. Nodrošināt energopārvaldības sistēmas ieviešanu Ķeguma novada pašvaldībā, 
atbilstoši izstrādātās rokasgrāmatas prasībām. 

3. Ķeguma novada pašvaldības Attīstības nodaļai nodrošināt energopārvaldības 
sistēmas sertificēšanu un uzturēšanu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Edvīnam 
Bartkevičam. 

 

Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)      R.Ūzuls 
14.06.2019. 
datums 
 


